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červenec 1868, založení TJ Sokol 

v České Skalici

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 

Akontace
0 Kč0 č

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

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

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

Přírodní 
koupaliště 
u Rozkoše
 Strategický plán České Skalice 
(mapující priority města ve výhledu 
do  roku 2030) obsahuje i  vizi pří-
rodního koupaliště u přehrady Roz-
koš. Jednalo by se opravdu o  pří-
rodní koupaliště, kde by se o čistotu 
vody starala přirozená fi ltrace  skr-
ze vrstvy štěrku a  písku. Náklady 
na  jeho vybudování se pohybují 
okolo 17 milionů Kč.  

Náchodsko 
na kole
 je název internetového cykloprů-
vodce Markéty Drahorádové, který 
vznikl na základě její bakalářské 
práce na Univerzitě Hradec Králo-
vé. Cykloprůvodce, obsahujícího 
například kromě profi lu tras i údaje 
o muzeích, galeriích, cykloservi-
sech atd., si můžete volně zobrazit 
v síti internetu. Jedinou nevýhodou 
je u průvodce jeho relativně složi-
tá (na zapamatování) internetová 
adresa. Ověřili jsme tedy postup 
přátelský vůči lidské paměti. Stačí 
do vyhledávače Google zadat “na-
chodskonakole“ a budete Náchod-
sku na kole již „klepat na dveře“. 
Pěknou jízdu!

www.hotelrajskazahrada.cz
Nové Město nad Metuj í ,  Komenského 70, Tel .  recepce: +420 773 777 773, 

restaurace: +420 778 424 450, E-mai l :  recepce@hote l ra jskazahrada.cz

pátek 25.7.2014 od 19:00 hod. na nádvoří hotelu
Finalisté předevedou spodní prádlo a plavky 69SLAM, obleky LORAM a oblečení 

pro volný čas CarlTorsberg. Uvádí Tereza Zimová a Eva Decastelo

V průběhu prázdnin 
navštivte výstavu 
fotografi í Lucie 
Dvořákové 
v prostorách hotelu.

více informací na 

HOTEL RAJSKÁ ZAHRADA VÁS ZVE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 

SOUSTŘEDĚNÍ FINALISTŮ SOUTĚŽE 

MUŽ ROKU 2014 NA

Po celé léto Vás také zve k posezení

• letní bar v Rajské zahradě s míchanými nápoji

• letní zahrádku s grilovanými 

specialitami a zmrzlinou

Během programu vystoupí Markéta Konvičková, 

Michaela Nosková, Marcela Březinová a Petra Pudová.

Zavítá Jan Přeučil a Eva Hrušková a vítězka České 

Miss World 2014 Tereza Skoumalová.

MÓDNÍ     PŘEHLÍDKU
FINALISTŮ 

ZVE PŘI PŘÍLEŽITOSTIIII

TĚŽE 

PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE. 
INZERUJTE V POLSKU.   

Tel. 602 103 775

Kompletní údržba zahrad
Tel. 724 173 560
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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
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 2 200 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Nově postavený RD na okraji 
klidné vilové čtvrti v N. Městě 
nad Met. v Krčíně., zahrada, pergola 
s krbem, bazén, garáž, el.220/380V, 
vodovod, kanalizace, vytápění ústřed-
ní pomocí tepelného čerpadla.Cena: 4 900 000,- Kč

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!VZPOMÍNKA
Dne 10. července 2014 uplynul 1 smutný rok, 

kdy nás navždy opustil  

pan Lubomír Prokop z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Moc  nám chybíš

Zarmoucená rodina

VZPOMÍNKA
Je to pět smutných let, kdy 22. 7. zemřel 

pan Karel Kalous (elektrikář) 
a 29. 3.  pan Aleš Kalous (rybář) z Náchoda

Stále vzpomínají dcera a sestra Lada Raková s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 6. července uplynulo šest smutných let, 

kdy nás navždy opustila milovaná maminka, 
babička, tchýně a kamarádka 

paní Reňa Jirásková z Náchoda.

Stále nám chybíš

Dcery Renata a Šárka s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 22. července 2014 uplynou čtyři smutné roky, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 

dědeček, pradědeček, strýc a švagr 

pan Václav Kareš z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina.

* 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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Individuální výuku jízdy na koních a ponících, pro děti od tří let i dospělé, začá-
tečníky či pokročilé. Výuka probíhá na pískové jízdárně, vyjížďky do přírody v okolí 

Slavíkova, Radechové, Pavlišova a Hronova. Pod odborným 
dohledem se naučí jak správně ke koni přistupovat, jak dobře 
se o něho starat. Možnost se účastnit dětských jezdeckých her.
V případě zájmu se bude konat i příměstský tábor.

Dále nabízíme ustájení koní pro zájemce, kteří mají, nebo se 
chystají mít vlastního koně a shání kvalitní ustájení v okolí 
Náchoda.

Bližší informace na tel. čísle 777 116 654 – Lucie Hlavatá

Jezdecká stáj Slavíkov u Náchoda Vám nabízí:  

Červánek zářil v Petrohradu

Báchorky a pohádky
 Historický kuželník, který v turi-
stické sezoně slouží jako informační 
bod pro návštěvníky Babiččina údo-
lí, se v  neděli 29. června proměnil 
v kuželník pohádkový. Ve 14 hodin 
zde byla slavnostně zahájena výsta-
va Báchorky a  pohádky spisovatel-
ky Boženy Němcové. Návštěvníci 
se prostřednictvím interaktivních 
panelů mohou hravou formou se-
známit s tvorbou Boženy Němcové. 
Menší děti si navíc mohou procvičit 
své motorické schopnosti, starší již 

musí zapojit své znalosti a  vědo-
mosti. Každý z celkem deseti panelů 
je úplně jiný, popsat je by proto bylo 
velmi složité, přijďte si je raději sami 
prohlédnout – a hlavně vyzkoušet! 
 Výstava bude návštěvníkům 
Babiččina údolí přístupná v  době 
provozu informačního bodu, tj. 
o  prázdninách od  úterý do  neděle 
od  10 do  16 hodin, případně ještě 
v  září ve  stejný čas, ovšem pouze 
o víkendech.  (kp) 
 Foto: Radka Jansová

Restaurace REDUTA
(u Lidlu) v Náchodě

OTEVŘENA
Hotová i minutková 

kuchyně

Tel. 604 414 158

T. J. Sokol Nové Město nad Metují 
hledá zaměstnance na pozici
Správce objektu – sokolovny
Kontakt: 606 662 086 (M. Mach)

Email:sokol_novemestonm@centrum.cz
Web:sokol-novemestonm.webnode.cz

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 12. července 2014 vzpomeneme 

smutných 15 let, kdy nás navždy opustili 

paní Zdeňka (porodní asistentka) 
a pan Václav Kolbovi 

z Nového Města nad Metují.

Vzpomeňte s námi.
 Dcera Zdeňka s rodinou 
a syn Václav s rodinou.

 Dětský pěvecký sbor Červánek, 
který letos oslavil 20. let od  svého 
založení manželi Kubečkovými při 
ZUŠ Červený Kostelec (viz foto 
ze slavnostního koncertu dne 21. 
června 2014), odjel dne 27. června 
2014 na mezinárodní soutěžní festi-
val Severní belcanto do Petrohradu 

v Rusku. Samotná soutěž proběhla 
v  pondělí 30. června a  my soutě-
žili ve  dvou kategoriích. Kategorie 
A byly dětské pěvecké sbory. V této 
kategorii s námi soutěžily tři sbory 
z Ruska a my zvítězili! V kategorii 
F, která následovala, jsme soutěžili 
s  dospělými sbory v  lidové hudbě. 

Když jsme se dozvěděli, že máme 
rovněž první místo - nemohli jsme 
tomu ani uvěřit! Poslední podob-
ný úspěch(v jedné kategorii) jsme 
za  žili v  Llangolenu v  Severním 
Walesu v roce 2009.
 Kromě toho jsme účinkovali jak 
na  zahajovacím ceremoniálu, tak 
na  dalších dvou koncertech s  du-
chovní a  moderní hudbou. Pouze 
na  závěrečném galakoncertě jsme 
účinkování museli odmítnout, ne-
boť jsme museli být do  23. hodin 
na ruských hranicích kvůli zákonu, 
který v Rusku zakazuje dětem do 18. 
let cestovat od této hodiny do šesté 
hodiny ranní autobusem.
 Prožili jsme čtyři nezapomenu-
telné dny v nejhezčím ruském městě 
a  získali řadu cenných zkušeností 
a poznatků do další práce. 

Jaroslav Kubeček, 
foto Tomáš Kábrt 

město Červený Kostelec

Zapište si do diářů a soutěžte o vstupenky!

Fesťák v Hořicích… 
 Po  loňském vydařeném ročníku 
se mají příznivci rocku a vyznavači 
festivalové sezóny opět na  co těšit. 
Třetí červencový týden, konkrétně 
18. a 19. července 2014,  se v Ho-
řicích v  Podkrkonoší uskuteční 
další, již 3. ročník festivalu Th e 
Legends Rock Fest aneb Legendy 
ožívají. V průběhu dvoudenního 
festivalu se představí 16 kapel. Z hu-
debních legend budou zastoupeny 
ARAKAIN, DEBUSTROL, Miloš 
DODO Doležal (Ex Vitacit), PUM-
PA, ORIENT. Součástí rockfestu 
bude opět populární divácká soutěž 
o  nejúspěšnější kapelu. Po  každém 
vystoupení následuje nezbytná au-
togramiáda a fotografování. Více in-
formací o rockovém festivalu, o ce-
nách vstupného i o samotném místě 
konání najdete na  webové stránce:  
www.thelegendsrockfest.cz

POZOR SOUTĚŽ! 
 Pošlete nám správnou odpověď 
na soutěžní otázku - do 15. červen-
ce – elektronicky na e-mail: echo@
novinyecho.cz (do předmětu zprávy 
uveďte Fesťák Hořice). Správné od-
povědi  slosujeme a výherce od nás 
obdrží dvě vstupenky, které bu-
dou k vyzvednutí v termínu od 16. 
do  17. července v  redakci novin 
ECHO v  Náchodě (Krámská  29,  
od 9 do 15 hodin). Do e – mailu ne-
zapomeňte uvést i vaše mobilní čís-
lo telefonu pro zrychlení kontaktu. 

Otázka: Který  zpěvák byl až 
do  roku 2002 frontmanem 
kapely ARAKAIN? 
A – Aleš Brichta
B – Dan Bárta
C – Karel Holomáč
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Okénko 
energetického 
poradce 60. 

 Vážení čtenáři,
 Vy, kteří ještě váháte být našimi 
klienty, doporučuji si vzít do ruky 
poslední vyúčtování plynu ve Vaší 
domácnosti. Na  tomto vyúčto-
vání si najděte ve  složce „Platba 
za ostatní služby dodávky“ / ni-
koliv „Regulované platby“ nebo 
„platby za  distribuci“ /položku 
„Cena za odebraný zemní plyn“, 
udávánou na fakturách v Kč/ kWh 
a  to bez DPH a  položku „Plyn. 
Stálý měsíční plat“ nebo  „Ka-
pacitní složka ceny“ udávanou 
v Kč/ měsíc.
 Protože od  uplynutí ukončení 
1. kola poptávky na  cenu plynu 
na rok 2015 se sešlo více jak 100 
nových klientů, tak jsme se roz-
hodli i  k  2. kolu, které uzavřeme 
k 20.8.2014. V 1. kole  jsme u Ar-
mex Energy a.s. získali na  rok 
2015 cenu plynu 809,-Kč/ MWh 
bez DPH, což se na  vyúčtová-
ní objeví jako 0,809,- Kč / kWh  
s měsíčním platem 0,-Kč/ měsíc. 
V  druhém kole předpokládáme 
obdobnou cenu.
 Pokud na  svých vyúčtováních 
za plyn najdete cenu větší než 1,00 
Kč/kWh bez DPH a  zůstanete 
u  tohoto svého dodavatele /ob-
vykle ČEZ a Bohemia Energy/, tak 
Vás lze směle považovat za „bohá-
če“, kterému je jedno jestli za totéž 
zaplatí o několik tisícovek více či 

méně. Totéž lze říci i o Vás, kteří 
na svých fakturách za plyn najde-
te cenu 0,9 – 0,999 Kč/ kWh bez 
DPH / obvykle RWE, Bohemia 
Energy, Centropol, ČEZ /.
 Pokud na  svých vyúčtováních 
v  „platbách za  ostatní služby do-
dávky – měsíční plat / kapacitní 
složka ceny / najdete 100,- a více 
Kč za  měsíc bez DPH, tak au-
tomaticky k  výše zmiňovaným 
několika tisícům korun, které 
vyhazujete komínem  přidejte 
1500,-Kč a více.
 Vřele Vám doporučuji účast 
ve  2.poptávkovém kole u  Armex 
Energya.s.. Mimo trocha Vašeho 
času Vás to nic nestojí a  ušetříte 
mnoho svých tisícikorun již v této 
zimní sezóně.

Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
poradenské společnosti Optimal Energy.
cz, a.s., Česká Skalice. 
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, tel: 727 805 792, 
e-mail: k.sipku@armex-energy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová a Alena Bartůňková
Tel: 607 007 927 a 730 897 102, 
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

 
 
   
    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 
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Polické koupaliště 
 Vítané osvěžení v teplých dnech 
poskytne Polické koupaliště (v  lo-
kalitě směr Police nad Metují – Su-
chý Důl). K dispozici je velký bazén 
pro plavce, menší pro neplavce 
a  nechybí ani dětské brouzdaliště. 
K tomu si přidejte možnost občers-
tvení, kuželky, stolní tenis – a máte 
tu pravou letní pohodu! 

O zdravém životním stylu
 Staré přísloví praví: “Veselá mysl 
- půl zdraví“. Současné výsledky lé-
kařských výzkumů jeho pravdu po-
tvrzují. To znamená pozitivně mys-
let -  na všem hledat tu lepší stránku. 
Nemít negativní myšlenky a netrá-
pit se tím, co nelze ovlivnit, (říct si: 
“Mělo se to stát“). Místo toho dát 
svoji pozitivní energii do přítomné-
ho okamžiku. Negativní situace brát 
jako výzvu. Vzít si z nich poučení.
 Příklad pozitivního myšlení: Po-
tkají se dva bývalí spolužáci a  ten 
jeden se ptá druhého: “Jak se máš?“ 
Ten odpoví: “Báječně, představ si, 
že v práci mám pod sebou přes 600 
lidí.“ Tazatel: “A  co děláš?“ Druhý 
odpoví: „Sekám trávu na hřbitově“.
 Je třeba radovat se z  maličkos-
tí a  usmívat se ráno na  sebe do 

zrcadla (zkuste se podívat do zrca-
dla a s výdechem vyslovit „i“), pak 
na další lidi. Úsměv nestojí nic, ale 
udělá mnoho, obohacuje ty, jimž 
platí a neubírá těm, kteří ho dávají. 
Nikdo není tak bohatý, aby se bez 
něj obešel a  nikdo tak chudý, aby 
ho nemohl získat. Nelze ho však 
koupit, vypůjčit ani ukrást – tvoří 
doma štěstí, podporuje dobrou vůli 
v  praktickém životě. Je odpočin-
kem unavenému, nadějí malomy-
slnému a  nejlepším prostředkem 
proti trápení. Nikdo nepotřebuje 
úsměv tolik jako ten, kdo už ne-
může žádný rozdat. Proto se usmí-
vejme!
 Doporučuje cvičitelka integrální 
jógy Sokola Náchod Ing.  Eva Trej-
balová

Přehlídka dřevořezbářů
 Obecně prospěšná společnost Pe-
chanec Hořičky ve  spolupráci s  obcí 
pořádá ve  dnech 18. a  19. července 
již 2. ročník „Přehlídky dřevořezbářů 
s motorovou pilou“. V pátek je na pro-
gramu od  9 do  17 hodin práce šesti 
řezbářů. V  sobotu pokračuje práce 
řezbářů a  od  10 hodin začne i  další 
program, jako jsou ukázky řemeslní-
ků, výrobců a domácích kutilů včetně 

prodeje jejich výrobků. Odpoledne 
od 14 hodin je pro děti připravena pro-
jížďka povozem taženým koňmi. Po 15. 
hodině navštíví akci nejznámější ho-
řický rodák ranhojič Pechanec známý 
v  celém Rakousku – Uhersku. Od  19 
hodin je na  programu taneční zábava 
se skupinou Klapeto. Akce se uskuteční 
v areálu fotbalového hřiště a přilehlém 
zařízení v Hořičkách.  (red)

POŘADATELÉ 

SPOLU S REDAKCÍ 

NOVIN ECHO 

VYHLAŠUJÍ 

SOUTĚŽ 

O VSTUPENKY 

NA TUTO AKCI.

 Odpovědi na 2 soutěžní otáz-
ky posílejte na  mailovou adre-
su: echo@novinyecho.cz nej-
později do  pondělí 21. 7. 2014 
(do  předmětu zprávy uveďte 
„VRŠOVKA“)
OTÁZKY:
1. Skupina Beatles je spojována 
s britským městem: a) Londýn, 
b) Liverpool, c) Glasgow 
2. Křestné jméno leadra skupiny 
Queen je: a) Frank, b) Freddie, 
c) Phill 
 Po slosování od nás 2 výherci 
získají po 2 vstupenkách na akci, 
které si vyzvednou na svá jména 
u vstupu do areálu ve Vršovce.

Přípravna cytostatik v Náchodě bude 
zásobovat všechny krajské nemocnice
 V  průběhu srpna bude ofi ciálně 
zprovozněna nová centrální pří-
pravna cytostatik v Oblastní nemoc-
nici Náchod a. s. Cytostatiky neboli 
látkami na  léčbu nádorových one-
mocnění bude náchodská příprav-
na zásobovat všechna onkologická 
oddělení krajských nemocnic. Kraj 
do  nového zařízení investoval 5,9 
milionů korun a  jeho provozovate-
lem bude Královéhradecká lékár-
na a. s. „Centralizovaná přípravna 
cytostatik je vysoce specializované 
pracoviště, na kterém budou závislá 
všechna onkologická oddělení kraj-
ských nemocnic. Jeho umístěním 

právě do náchodské nemocnice dá-
váme najevo, že je pro nás toto za-
řízení i nadále klíčovým a nechystá-
me se jeho provoz nijak utlumovat,“ 
řekl hejtman Královéhradeckého 
kraje Lubomír Franc. Jana Třešňá-
ková, krajská radní pro oblast zdra-
votnictví k tomu dodává: „Příprava 
cytostatik je velice náročná nejen 
technologicky, ale i fi nančně. Zříze-
ním jedné centralizované přípravny 
splníme požadavky legislativy, ale 
zároveň je to i významné ekonomic-
ké opatření snižující náklady všech 
našich nemocnic.“ Martina Götzová 
(redakčně kráceno)

„Kotouče se valí...“
 Město Hronov rozšiřuje systém 
parkování na  parkovací kotouče  
i na další lokality. Fenomén parko-
vacích kotoučů se tak nově „valí“ 
i do ulic Knáhlova, Palackého a Ku-
drnáčova. Cílem je zajistit v těchto 
místech možnost krátkodobého 
parkování a zlepšit obrátkovost zde 
parkujících vozidel. 



 V  neděli 29. června 2014 se 
v Rudrově mlýně v Ratibořicích 
konal 3. ročník Mlynářských 
slavností. Po celý den bylo mož-
né sledovat zbrusu nové vy-
stoupení Folklórního souboru 
Barunka, který připravil mly-
nářské písničky spolu s  jinými 
řemeslnickými tanci v  progra-
mu „Mlynářská chasa“. O  pří-
jemnou atmosféru na dvoře Ru-
drova mlýna se postarala mimo 
souboru Barunka i doprovázejí-
cí kapela Ritornello z Prahy hra-
jící na dobové nástroje – kejdy, 
šalamajka, nechanická harfa. 
Premiéru měly tančící seniorky, 
které společně s nejstaršími čle-

ny Barunky zatančily první část 
České Besedy.
 Hosty byly pěvecká skupi-
na Hejšovina z  Kudowa Zdroj, 
žačky ZUŠ Jaroměř-dramatický 
obor se „Zamilovaným mlyná-
řem“. Souboráci z  Barunky při-
pravili ještě mlynářské soutěže 
v pojídání koláče, skákání v pytli 
a  chytání rybiček. Návštěvní-
ci mohli vidět tradiční řemesla: 
tkaní, tisk látek, tvorbu perníků, 
předení na  kolovrátku i  vřetán-
ku, ševcování. Všechna vystou-
pení ocenil bouřlivý potlesk té-
měř tisíce návštěvníků!
 Hlavním programem bylo vy-
hlášení soutěže o  „Ratibořický 

bochník 2014“. 
Soutěže se 
účastnilo de-
set regionál-
ních pekař-
ství i fyzických 
osob a  příchozí 
mohli pomocí žetonů vybírat 
hned z 29 vzorků chleba ten nej-
chutnější. Po  sečtení hlasů byl 
mlynářem vyhlášen vítěz Žitnop-
šeničný cibulový chléb pana Fanty 
z Červeného Kostelce, druhé mís-
to obsadil chléb Z pece ze skanze-
nu Pstražna u Kudowy Zdroj, třetí 
místo získal Podmáslový chléb 
pekařství Medikus z  Doubravi-
ce u  Dvora Králové nad Labem. 
Konkurence byla veliká a  tímto 
děkujeme všem zúčastněným pe-
kárnám.

 Těšíme se na další ročník 2015!  
FS Barunka, foto: Hynek Šnajdar

Projekt je spolufinancován 
z prostředků ERDF prostřednic-
tvím Euroregionu Glacensis.
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SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

04 233 900 00

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

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

www.bazenymachov.cz

výroba • montáž  • servis

Česko – polská konference S  toulavým baťohem do  Kladského pomezí se 
uskutečnila v náchodském Hotelu Tommy. Zástupci Branky o.p.s. se zde setkali 
se svými  polskými partnery. 

Projel jsem již velký kus světa, ale řeknu Vám, že pohled z náchodského zámku 
na  město mě nikdy neomrzí. Jsem rád, že se propagaci turistiky v  regionu 
věnují zdatní profesionálové.

Kladským pomezím v toulavých botách

 „Jsem jako starosta Náchoda 
i  jako poslanec za  tento region  
vždycky rád, když slyším: Byli jsme 
tam u vás v Náchodě, Ratibořicích, 
Hronově, Červeném Kostelci, 
Broumově na  výletě, na  dovolené 
a moc se nám tam líbilo. Opravdu 
mě to těší. A  nejde jen o  nějaký 
subjektivní pocit lokálního vlaste-
nectví. Turistika přináší i  ekono-
mický prospěch pro sféru služeb, 
propaguje naše města a obce. Na-
víc, máme zde společnou hrani-
ci s  Polskem a  vynikající vztahy 
s představiteli tamních samospráv. 
O  takový fenomén propagace se 
však už musí starat  profesioná-
lové. A  dělají to dobře! Mám tím 
na  mysli tým obecně prospěšné 

společnosti Branka, který pro tuto 
turistickou sezónu připravil další 
zajímavé projekty. Ať už se jedná 
o přímé cyklobusy na trase do pol-
ských Vambeřic či projekt Toulavý 
baťoh, který míří zejména na rodi-
ny s dětmi,“ říká Jan Birke.  

 Kladské pomezí je ofi ciální ná-
zev turistické oblasti zaujímající 
rozlohu bývalého okresu Náchod.  
Branka, o.p.s. je nezisková orga-
nizace sídlící v Náchodě, která již 
od roku 1997 usiluje o udržitelný 
rozvoj cestovního ruchu v  regio-
nu.  Sdružuje 44 měst, obcí a pod-
nikatelů.

www.kladskepomezi.cz 

KLADSKÉ POMEZÍ

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Mlynářské slavnosti v Ratibořicích 2014



Na novém náchodském terminálu najdete i avantgardní architektonické 
prvky s oblými liniemi

Starosta Náchoda Jan Birke při slavnostním projevu při otevření termi-
nálu
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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

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

Masáže 
Libor Tomek

Nabízí masáže:
• relaxační • sportovní 
• medovou • Breussova 

• proti celulitidě

Nyní letní akce 
„HURÁ DO PLAVEK“ 
– masáž proti celulitidě 

-30% SLEVA!
Tel. 604 703 618

e-mail: libortomek@seznam.cz
www.masazelibor.cz

matrace, lamelové rošty, anatomické polštáře,
postele z masivu, skříně, komodywww.tbnabytek.cz

vyspěte se 
s námi...

ul.Hraseho 13 Náchod

Nový autobusový terminál v Náchodě je v provozu
 Slavnostním přestřižením 
pásky byl v  pátek 4. červen-
ce 2014 otevřen nový auto-
busový terminál v  Náchodě. 
Vlastní provoz autobusového 
nádraží byl zahájen v neděli 6. 
7. a  pro cestující tak skončily 
několikaměsíční provizorní 
stanoviště v  ulici Za  Teplár-
nou a Raisově.  
 Investorem celé akce, která 
dosáhla téměř 40 milionů ko-
run, bylo město Náchod. Pro-
jekt vypracoval Atelier Tsuna-
mi s.r.o. a  stavbu realizovaly 
M-Silnice a.s.  (red) 
 Foto: Josef PEPA Voltr

Šrí Brahmam 
ve Zdoňově
 Od 31. července do 1. srpna bude 
v obci Zdoňov (již podruhé) pobý-
vat významný indický duchovní 
učitel Šrí Brahmam. Pokud máte 
o  setkání s  panem Brahmamem   
zájem, zaregistrujte se na  webu 
www.brahmamzdonov.cz

 Náchod se v  současnosti pro-
měňuje i  v  detailech. Příkladem 
je nový parčík, který vznikl v sa-
motném srdci okresní metropole 
na  místě, které bylo dříve fádní 
a nezajímavé,  jak by jistě podot-
kl pečlivý kronikář. Ten by také 
neopomněl poznamenat, že nyní 
jsou zde herní prvky, lavičky i so-
chařský artefakt. Vážené dospělé 
i dětské obecenstvo si této chvalné 
proměny jistě rádo všimlo. 
 Foto K.Petránek 

Vlčí roklí po nových povalových chodnících
 V červnu 2014 byly dle plánu do-
končeny opravy dřevěných chodní-
ků na  žluté turistické trase ve  Vlčí 
rokli v  národní přírodní rezervaci 
v  Adršpašsko-teplické skály. Tzv. 
povalové chodníky nahradily doži-
lé a místy neschůdné staré dřevěné 
lávky. Kvůli jejich havarijnímu stavu 
musela Správa CHKO Broumovsko 
v roce 2012 stezku uzavřít.
 Procházka po  hranici skalních 
měst Adršpašských a  Teplických 
skal zavede návštěvníka národní 

přírodní rezervace do  vlhkého 
a  chladného skalnatého údolí, zná-
mého pod jménem Vlčí rokle, která 
patří mezi nejcennější území rezer-
vace. Veden žlutou turistickou znač-
kou v  úseku od  zastavení u  Sedmi 
schodů přes rašeliniště k  Adršpaš-
skému jezírku si všímavý návštěvník 
vychutná nejen nevšední pohledy 
vzhůru na  skalní útvary, ale i  po-
hodlnou chůzi po  nově opravených 
dřevěných chodnících a schodech.  
 (red), foto: H.Heinzelová

Ačkoli je na Náchodsku  vodních 
ploch celkem dostatek (včetně pře-
hrady Rozkoš) za plavbou výletní 
lodí se musíme vypravit do jiných 
lokalit, např. na  Máchovo jezero, 
kde byla nedávno rekonstruována 
a znovu spuštěna na vodu výletní 
loď Máj (v provozu od roku 1959 
s  domovským přístavem v  Děčí-
ně)  foto archiv Regata a.s.



* Prodám obdélníkové designové umyvadlo 
se závěsnou skříňkou, rozměr šířka 60 cm, 
hloubka 35 cm, výška (se skříňkou) 55 cm. 
Barva bílá. Namontované, vyzkoušené a sun-
dané - nevhodná koupě. Sleva 50%. Nevhodná 
koupě. Tel. 603 440 969
* Prodám nové golfové hole značka TA-
YLOR MADE (bag, 13 holí, deštník, le-
tecká brašna). Cena 13  000 Kč. Mobil: 
608 889 842
* Prodám mrazničku skříň. ZANUSSI - 6 zá-
suvek. Levně. Tel. 605 084 649
* Prodám vepřové půlky 55 Kč za  kilo. Kr-
mené bez směsi + droby zdarma. Volat po 20. 
hodině. Tel. 773 914 858
* Prodám truhlářské stroje - formátovací 
pilu 3m délka, protahavačku 4 nože - 510 mm 
litina, pásovou brusku, pásovou pilu 600 mm 
litina, stojanovou vrtačku, kartáčovou brus-
ku Makita, olepovačku hran Virutex. TEL.: 
604 781 576
* Prodám suché tvrdé i měkké palivové dří-
ví. TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci 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
* Koupím knihy a  časopisy. TEL.:
722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poš-
tovní známky, Čína, Československo a  jiné. 
Dále staré obálky, dopisy a  pod. TEL.: 
722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vyba-
vení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Jako fanda značky ČZ koupím případně 
ocením motocykly ČZ, i vraky či přestavby, 
soutěžní stroje, jakékoliv díly, dobové doku-
menty, reklamní předměty, fotky - prostě vše 
týkající se ČZ. Tel. 606 515 966
* Koupím cokoliv na  motocykly Ogar, 
celé stroje, vraky, dobové předměty atd. Tel. 
606 515 966
* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše 
staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky 
zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, 
MERKUR aj., různé plastové hračky, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní 
lahve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, 
atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, 
známky, bankovky, mince, LP desky atd. Tel. 
777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, 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

* Přijmu spolehlivou paní na  úklid a  žeh-
lení prádla. Jednou týdně, v pondělí/7 hod. 
Tel.:604 379 669

* Máte pocit, že Vám něco v životě chy-
bí? Cítíte se nespokojeni ve vztazích se 
svými blízkými? Chtěli byste víc poznat 
sami sebe? Nedaří se Vám Vaše plány tak, 
jak byste si představovali? Řešíte ve svém 
životě nějaké obtížné situace? Psycho-
terapie je moderní metoda, která Vám 
může pomoct pochopit sebe sama, a situ-
ace, které se dějí kolem Vás. Vyzkoušejte 
první konzultace ZDARMA!!! Vice infor-
maci na tel. 604 106 646

* Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru? Tele-
fon: 608 462 940
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.:736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné 
části Nového Města N/M. Dům je zateplen, 
zaveden internet, plastová okna, výtah. Ná-
jemné 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* Pronajmu byt 2+1 v Studnici u Náchoda. 
Škola, školka, obchod, pošta. Dobré spojení 
do Náchoda, Č.Skalice a Č.Kostelce. Dále 2+1 
v  Č. Skalici. Povinná kauce. Romové vítáni. 
Trvalý pobyt. TEL.: 608 869 885
* Pronajmu byt 2+1 Ná-Plhov, služby + ná-
jem 8300,-Kč. Tel.č. 776 014 071
* Prodám v  centru Náchoda DB 2+1. Byt 
se nachází v 2.posch. zděného domu. Jádro 
je rovněž zděné, v  bytě jsou nová plastová 
okna, jinak je v původním stavu. Dům je dob-
ře udržovaný, je zmodernizován výtah. Tel. 
608 245 634

* Prodám DB 1+1 v Náchodě na Plhově, 
1.patro - 34 m2, plast.okna, nově zatep-
len, zachovalý stav. Nízké provozní ná-
klady (2100,-Kč). Cena 449 tis.Kč. TEL.:
603 45 85 37

* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 a 3+1 v Hronově. 
Tel. 608 11 00 41
* Pronajmu dlouhodobě nově zrekonstruo-
vanou garzonku v klidné části Náchoda. Vol-
ná ihned. Kauce 10.000 Kč. Tel. 737 211 973
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě, nájem 
6.500,- + elektřina a  plyn, kauce 10.000 Kč. 
Tel. 498 603 511
* Pronajmu byt 1+1 s  balkonem v  Nácho-
dě, nájemné 3350,-Kč + inkaso, kauce. Tel. 
732 309 415
* Pronajmu velký byt 1+1 v NA - Plhov. Tel. 
737 411 933
* Prodám zděný družstevní byt 3+1 + ko-
mora - 70,25 m2, 2 NP ve  Žďárkách (4km 
od Hronova). K bytu náleží balkon, 2 sklepy, 
1/4 půdy, zahrádka s krbem. Byt je po celkové 
rekonstrukci (vč. elektriky, vody, topení, oken, 
vchod. dveří, balkonu) V obci je škola, školka, 
obchod. Cena 1,05 mil.Kč. Tel. 776 267 371
* Pronajmu dlouh. byt 3+1, sklep + balkon 
ve  4.NP v  NA  na  Brance, nová plast. okna. 
Náj. 5.000,-Kč + inkaso 1.545,-Kč. + plyn + 
elektřina + kauce, tel. 608 903 050.
* Pron.dlouh. nadstan. byt 3+1 balk., sklep., 
76m2 v 1.NP v nově zrek.domě v NA, Šafráni-
ce. Náj. 6.000,-Kč + inkaso 2.500,-Kč + el. + 
kauce, tel. 608 903 050

* Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě, Borské 
ul., nová okna, zateplený dům po  rekon-
strukci. Požaduji kauci. Tel.:777 850 050

* Prodáme zděný DRUŽSTEVNÍ byt 
3+1 (76m2) ve  Velkém Poříčí (klidná lo-
kalita). Byt prošel kompletní rekonstrukcí 
(vestavěný krb, nová koupelna, WC, ku-
chyň, nové rozvody, atd.). SLEVA! Cena: 
880 000,. Nutno vidět. Více informací na tel.: 
732 340 159, email: f.sara@seznam.cz.

* Pronajmu dlouh.byt 1+1, sklep, 30,82m2 
v  1.NP v  zrek. domě v  NA  - Běloves. Náj. 
3.500,-Kč + zál. 1.000,- Kč + plyn + elektřina 
+ kauce, tel.: 608 903 050
* Prodám DR.  byt na  Plhově, 3+1, 80m2 
ve druhém podlaží panelového domu, byt je 
slunný s balkonem, orientovaný na JZ. Byt je 
ve stavu před rekonstrukcí. Fotky bytu je mož-
né vidět na  www.rajce.net/a10068987. Cena 
750tis.Kč. RK nevolat. Tel.737 251 824
* Pronajmu dlouh. 2+kk v  2.NP v  domě 
v NA, Šafránice, plastová okna. Volný od 1. 9. 
2014. Náj. 4.280,-Kč + zál. 2.720,- Kč + kauce, 
tel.: 608 903 050
* Prodám / vyměním byt v  OV Náchod - 
Branka, 1+1 upravený na 2+1 43 m2 po re-
konstrukci, plast. okna, nová kuchyň, WC, 
rozvody el. a plynu, vč. kotle. Krásný výhled 
do okolí, parkování u domu, sklep, nízké ná-
klady. TEL.: 734 443 106
* Prodám byt 1+1 na sídlišti Větrník v Čer-
veném Kostelci, 5. patro krásný výhled. Cena 
dohodou. V případě zájmu volejte 739 316 398
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlast-
nictví 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 Růžo-
vá po  celkové rekonstrukci, dům zateplený, 
plastová okna. Tel. 777  602  884 RK nevolat. 
Cena: 779 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu do  OV 
1+1, výměra 37 m2 v Náchodě Bělovsi, po re-
konstrukci kuchyň, koupelna a WC, nový ko-
tel. Velká prosklená lodžie. Tel. 774 311 404, 
RK nevolat Cena: 590 000,- Kč

* Prodám byt 4+1, OV, NA Plhov. Nadstan-
dardně zrekonstruovaný. Volný zač. r. 2015. 
Cena 1.390.000,- Kč. Tel.: 605 542 592
* Prodáme družstevní byt 4+1 v  Brou-
mově, 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 Vět-
rolamu 271, 1. poschodí. Cena Kč 449 tisíc. 
Info 733 131 189.
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
v  ceně do  1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
Tel. 604 336 337
* Prodám stav.pozemek pod zámkem v Ná-
chodě. Tel.: 608 771 515
* PRODÁM zahradu 354 m2 s chatkou a kůl-
nou, ve  Francouzské ul. v  Náchodě. Voda 
z  vodovodního řádu města, bazén, elektřina 
v dosahu. Krásné místo s výhledem na město 
a zámek. Cena 130 tis. Kč. R. K. nevolat. Tel.: 
704 713 019
* Prodám zahradu 396 m2 v  Novém Městě 
n. Met., za  psychiatrickou nemocnicí (bý-
valá kožní nemocnice). Cena dohodou. Tel. 
604 907 349
* Rádi bychom zakoupili rodinný domek 
v okolí Hronova. Uvítáme dům se zahradou, 
umístěný nejlépe v přírodě na klidném místě. 
Tel: 606 587 025

* Pronajmu garáž v  centru Náchoda. Tel. 
602 110 736
* Pronajmu garáž v  Náchodě - Bělovsi 
u  Bonata. Elektřina zavedena. Volná ihned. 
Tel. 605 92 25 84
* Prodej rodinného domu s prostornou za-
hradou a dvorem v Červeném Kostelci (Čes-
koskalická 377). 10 minut od  centra města. 
V 1. patře domu byt o dispozici 3+1 o rozlo-
ze 82m2, v  přízemí nebytové prostory vhod-
né pro drobné podnikání (garáž, bývalá stáj 
s klenutými stropy a další dispozice). Vytápění 
akumulačními kamny. Kompletní rekonstruk-
ce bytových prostor v roce 2001 (rozvod vody 
a el., podlahy, stropy a střecha). Volný ihned 
k obýváni. Prohlídka možná dle dohody. RK 
nevolat. Cena 1,5 mil. Kč. TEL.:724 382 154
* Pronajmu řadovou garáž v Náchodě - Sta-
rém Městě. Vhodná i  pro obyvatele sídliště 
SUN a  obce Lipí, Bražec. Tel. 724  261  369 
(večer)
* Prodej nebo pronájem RD v  Polici nad 
Met., možnost splátek. Tel. 603 525 531
* Prodám pozem. ke stavbě RD. Nové Město 
n/M. tel. 608 026 429
* Prodám domek se zahrádkou v České Ska-
lici. Cena 1 130 000Kč. RK nevolat. Kontakt 
739 677 505
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného 
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30

* 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 prodejnu na pěší zóně v Nácho-
dě, Strnadova ulice. K pronájmu od září 2014, 
po  provedení rekonstrukce. Cena dohodou. 
Tel. 777 737 122
* 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 Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám elektrický psací stroj CARRERA 
DE LUXE MD OLYMPIA - 100% stav. Cena 
1000,-Kč. TEL.. 774 337 024
* Prodám za symbolickou cenu nádobí - ta-
líře, talířky, hrníčky, šálky, skleničky, džbánky, 
atd. Je škoda to vyhodit. T. 602 103 775
* Prodám nové skládací elektrokolo - ne-
vhodný dárek. Cena 13  000 Kč. Mobil: 
777 595 888

* Pronajmu byt 1+1 Náchod - Plhov. Nájem 
2000,- + poplatky cca 3000,-, Kauce 15  000. 
Tel. 608 404 319
* Dlouhodobě pronajmu byt v 2+1 v klidné 
části Červeného Kostelce. Nájem 4800,-Kč + 
energie + kauce. TEL.:776 33 56 37
* 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 dispozi-
ci 3+1 (102 m2) umístěný ve  3.NP zděného 
cihlového domu, v centru obce naproti gym-
náziu v  Náchodě. 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 cih-
lového 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 byt v Náchodě, Palachova 1457, 
2+1, nájemné 4000 Kč, 3+1, nájemné 4500 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
* Prodám byt v  OV 3+1 Náchod. Tel.: 
608 771 515
* Prodám byt 3+kk v OV Vysokov u Nácho-
da. Tel.: 608 771 515
* Pronajmu byt 1 + 1 v  Náchodě Bělovsi. 
Nájem 3400 Kč + energie. Kauce nutná. Tel.: 
607 961 457
* Prodám DB byt 5+1 v Náchodě - Plhov. 4 
NP z 5, nové jádro, kuchyně. dveře, plovoucí 
podlahy, vestavěné skříně, WIFI. Cena 885 tis. 
Kč. tel. 603 266 454
* Prodám byt 3+1 družstevní Nové Měs-
to nad Met. Cena: 650 000,- + 1/2 poplatku 
družstvu. Tel.: 608 771 515

* Pronajmu, prodám, přenechám hypo-
téku na nový byt 2kk v M. Svatonovicích. 
Byt se nachází ve  zděném, zatepleném 
domě s  plast. okny, plyn. vytápění. Tel.
732 442 346

* Prodám byt 3+1 na sídlišti Plhov v Nácho-
dě. Plastová okna, zateplený, 2 balkony, 2 vý-
tahy. Te. 732 323 168 RK Nevolat.
* Prodám družstevní byt 1+1 v  Broumově 
sídliště Spořilov, 4.p., zateplený, plast. okna, 
zachovalý stav. 35 m2, cena dohodou. Tel. 
737 718 376
* Pronajmu RD 3+1 s hospodářskými stave-
ními a velkou zahradou v obci Spyta u Čes-
ké Skalice, 100 m od  přehrady Rozkoš, cena 
7000,-Kč + energie + vratná kauce 15.000 Kč. 
TEL.: 604 98 38 44

* Prodám, pěkný, slunný DB 2+1 (55m2) 
po rekonstrukci na Maleci v Novém Měs-
tě nad Metuji. Volný od  1.8. 2014. Cena 
1.190.000,-Kč . RK nevolat. 603 530 720.

* Prodám DB 1+1, 33m2, Náchod-Plhov, 
6.patro. Částečně zařízen. Cena: 490 tis. Tel. 
608 972 951
* Dlouhodobě pronajmu zděný byt 1+1 
s  nadstavbou v  Polici nad Metují. K  nastě-
hování od srpna. Cena 6150 Kč se vším i PC. 
TEL:777 865 518
* PRODÁM slunný DB 3+1 zděný dům, 
3.NP, klidné prostředí Nové Město nad Metu-
jí. Cena 650 tis.Kč. TEL.:737 122 801
* Pronajmu DB 1+1 s balkonem v Náchodě - 
Starém Městě. Nájem 2500,-Kč, inkaso 3000,-
Kč s  ročním vyúčtováním. Vratná kauce 11 
tis.Kč. TEL.:605 715 395
* Prodám nebo pronajmu nově zrekonstru-
ovanou garsonku včetně nové kuchyně v Ná-
chodě ulice Pražská vedle Městského úřadu 
a garáž v Bělovsi. RK nevolat! Tel. 736 222 449
* Dlouhodobě pronajmu zděný byt 1+1 
s  nadstavbou v  Polici nad Metují. K  nastě-
hování od srpna. Cena 6150 Kč se vším i PC. 
TEL:777 865 518
* Pronajmu byt 3+1 v  Hronově. Tel. 
736 537 033
* Pronajmu byt 3+1 v OV 79 m2 v Náchodě 
blízko nádraží, nově zrekonstr., nová kuch.
linka, nová vana. TEL.:775 499 825
* Prodám byt v  Novém Městě nad Metují 
2+1 77 m2 ve zděném bytovém domě, s částí 
zahrady. Cena dohodou. Tel. 775 690 790
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v  Hronově, 
s garáží a zahradou. TEL.:602 364 692
* Prodám DB 2+1 69 m2 s balkonem a skle-
pem, 1.patro, komplet zařízen (není podmín-
kou) v Č.Kostelci - Větrník. Cena 890 000,-Kč 
TEL.: 608 383 154 RK NEVOLAT
* Prodám byt 3+1 v  České Skalici, 5.patro. 
email: jhampl@verizon.net
* 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  ve-
stavěným varným setem. Nájemné 5000,-
Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725  557  030 nebo 
602 790 044
* 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.
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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

N.Město n/Met.-Na Františku-Větší RD s krás.zahradou rekonstruovaný na pension (6 vybav. pokojů se soc.zař.),kuchyně,ob.pokoj ........... 4.250.000,-Kč
N.Město n/M-Krčín-Zděný byt 3+kk+garáž...850.000,-Kč,Machov u Hronova-Rekonstr.komerční objekt k výrobě i skladování (680 m2) ....3.350.000,-Kč
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
Sviniš�any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2....850.000,-Kč,N.Město n/M-ul.Komenského-Pronájem kanceláří (80 m2) ...900Kč/m2/rok
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
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné poz. 1000 m2....od 1,29 mil.Kč,Lipí-Pronájem rekonstr.bytů 3+kk..5.500Kč+garsonka ... 2.900Kč/měs.
N.Město n/M-Na Bobečku-Zděná chata s oploc.pozemkem 403 m2..400.000,-Kč,Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén ..2.490.000,-Kč
N.Město n/M-u náměstí-RD (4+1) se zahradou,histor.část...700.000,-Kč, N.Město n/M-Březinky-Pronájem nového bytu 2+kk+balkon ...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

SEZNÁMENÍ

Kadeřnictví Natáčka 

přijme kadeřnici s praxí.
Náchod, Karlovo náměstí  88
Tel. 776 00 13 23

í.
8

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy od 1,40Kč/m2 
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

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

NÁTĚRY STŘECH, DŘEVĚNÝCH 

ŠTÍTŮ A PODHLEDŮ DOMŮ 
Spolehlivě, se zárukou.

Tel. 605 364 450

* POMOCNÉ PRÁCE DOMA A  NA  ZA-
HRADĚ - provedu drobné tesařské a  výš-
kové práce, natírání, drobné opravy, seká-
ní, štípání dřeva, vyklízení, bourání a  jiné.
Hronovsko a  okolí. Vše po  domluvě. Tel.:
733 772 500
* Přijmu muže a  ženy na  rozvoz knih. 
Vhodné i pro důchodce. Tel. 777 803 359
* Nabízíme hlínu za  odvoz. Hronov. Tel. 
774 09 20 79, e-mail: korytakp@seznam.cz
* Kdo věnuje za  odvoz nebo prodá sta-
rou pískovcovou dlažbu. Preferuji desky 
40x40cm. Volejte 731 188 066
* Potřebujete naštípat dříví, posekat trávu 
upravit okrasné keře a stromy, drobné zed-
nické práce a jinou pomoc na zahradě? TEL.: 
737 452 561 - sms - ozveme se

* Vše nač si vzpomenete. Jakékoli 
práce pro dům, byt, garáž, zahradu. 
www.vnv-group.webnode.cz

* Nabízím hlídání dětí v  Novém Městě 
n/Met., spolu s  mojí dcerou. Jednorázo-
vě i  pravidelně... rozumné ceny. Volejte 
739 517 849
* Zajímáte se o  aktivní životní styl? HLE-
DÁTE PŘIVÝDĚLEK, KARIÉRU? Volejte 
608 033 689

* Koupím přívěsný vozík i bez TP za osobní 
auto nebo jen holou nápravu. Pouze s veli-
kostí kol cca R13 a  v  rozumném stavu. Tel: 
728 076 074

AUTO - MOTO
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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 20.

Ochrana osobnosti patří mezi zá-
kladní instituty, které v  moderních 
dějinách v propracované formě znal 
již rakouský předpis AGBG (rok 
1811). V našich podmínkách a soud-
ní praxi byl opětovně využíván zejm. 
od devadesátých let minulého stole-
tí. NOZ upravuje ochranu osobnosti 
oproti předcházející právní úpravě 
mnohem podrobněji, nelze přitom 
říci, že úprava je o to více jasnější.

Osobnost člověka neznamená 
v  NOZ pouze ochranu jeho dobré-
ho jména a  cti, přestože právě tato 
část je mediálně nejvíce zajímavá. 
Téma se týká i úpravy zásahů do tě-
lesné integrity – včetně např. úpra-
vy práva na srozumitelné vysvětlení 
lékařského zákroku, jeho následků 
a  rizik, stejně podrobně jsou upra-
veny i  předpoklady jeho provedení 
bez možnosti projevit s ním souhlas 
apod.  Neméně důležitá je ochra-
na podoby člověka a  právo na  jeho 
soukromí, dále je pak samostatně 
upravena i ochrana po smrti člověka. 
V tomto článku nemá smysl podrob-
ně rozvádět právní defi nice jednotli-
vých práv. V případě ochrany osob-
nosti je totiž zajímavé zejm. jejich 
promítnutí v reálném životě. Podoba 
a soukromí člověka je chráněna tak, 
že bez svolení nemohu např. fotit 
souseda, jak se opaluje a  fotku pak 
vyvěsit na internet. To ovšem nezna-
mená, že se bez souhlasu nemůže 
objevit Vaše fotografi e v  novinách, 
pokud dané zobrazení bude mít 

zpravodajský účel a nebude v nepo-
měru k  tomu zasahovat do soukro-
mí. Toto pravidlo je hlavním důvo-
dem toho, proč např. známé google 
maps na fotografi ích z ulic rozmazá-
vají podoby lidí. Stejně jako opráv-
nění pro zpravodajské účely, existuje 
zákonná licence vědecká a  umělec-
ká. Velmi diskutovaným tématem 
jsou i čím dál více používané kamery 
v automobilech (tzv. černé skřínky). 
Pořizování takových záznamů upra-
vuje NOZ tak, že svolení k takovému 
záznamu není třeba, neboť se jedná 
o  záznam sloužící k  ochraně nebo 
výkonu jiných práv (řidič se typicky 
chrání před nařčením, že způsobil 
dopravní nehodu). Ani takový zá-
znam však nemůžeme automaticky 
uveřejnit. Jen na  okraj je ale nutné 
připomenout, že některé kamerové 
systémy podléhají oznámení či do-
konce souhlasu Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. Zajímavostí je také 
to, že ochrana soukromí neplatí stej-
ně pro běžného občana a pro osobu 
veřejného zájmu (politici, celebrity, 
sportovci, apod.). Známé osoby totiž 
musí nutně počítat s tím, že část je-
jich soukromí se do určité míry stává 
věcí veřejnou. I  u  těchto osob však 
platí nedotknutelnost jejich obydlí 
či zákaz zveřejnění některých intim-
ních informací.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Ochrana osobnosti a NOZ  část I.

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.

• Úvěry
• Hypotéky

• Pojištění aut
• Pojištění životní

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

 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

RYCHLÉ PŮJČKY
osobní jednání

pro zaměstnané, 
ženy na MD i důchodce

Hronov
tel: 737 877 816, 777 650 580

KOMPLEXNÍ 
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

ZONA
 Tel.: 603 743 983 
         491 614 406 

E-mail: bkzona@gmail.cz

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

HLEDÁME
pracovníka/ci pro online 

marketing
Náplň práce: propagace a získávání 

partnerů pro webové stránky
Požadujeme: dobré komunikační 
schopnosti, zkušenosti s online 
marketingem a reklamou, aktivní 
znalost AJ nebo NJ, vlastní PC 

(práce z domova)
Nabízíme: výhodné finanční ohodno-
cení závislé na dosažených výsledcích

pracovníka/ci 
pro správu databáze 
sportovních výsledků

Náplň práce: vedení sportovních 
statistik

Požadujeme: zájem o sport, vlastní 
PC (práce z domova)

Kontakt: prace-rsm@seznam.cz 

nebo tel. 777 688 284 

Restaurace Restaurace 
PIZZA KoupalištěPIZZA Koupaliště

• Margarita ................................ 85,-
• Šunková ................................... 99,-
• Žampionová .............................. 99,-
• Kuřecí ...................................... 99,-
• Salámová ................................. 99,-
• Diabollo .................................... 99,-
• Mexicána ................................ 109,-
• Vegetariána ............................ 105,-
• Quatro formagi ....................... 109,-
• Santa Maria .............................119,-
• Angelo ..................................... 109,-
• Roma ........................................119,-
• Hawaii ..................................... 105,-
• Quatro speciale ....................... 99,-
• Spinaci .....................................119,-

ROZVOZ
PO-ČT  15-21, PÁ-SO  15-22, NE  15-20

Tel.: 608 205 803

VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191 
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

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

Nový Elton a.s. v Novém Městě nad Metují přijme:

Obsluha galvanických linek 
do nepřetržitého provozu

- ukončené středoškolské vzdělání výučním listem podmínkou

Pracovníka na CNC frézování 
do třísměnného provozu 

- vyučen v oboru a praxe min. 5 let podmínkou

Technologa na oceňování soustružených dílů 
- praxe min 5 let podmínkou

Nástup ihned
Informace:  pí Martinková tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz
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Řidiči pozor!
 Ve  dnech 1. července až 31. 
srpna probíhá rekonstrukce sil-
nice III/28526. Z  tohoto důvodu 
je neprůjezdný úsek Rokolský 
most – Kaden. Navržené objízdné 
trasy získáte například na  webu 
městyse Nový Hrádek na  adrese 
www.novy-hradek.cz

Festival RockStock
 Informační centrum Brou-
movska prezentovalo město 
Broumov i celý region na festivalu 
RockStock v  polské Nowe Rudě. 
Jednalo se o aktivitu v zájmu jed-
notné propagace značky Regi-
on Broumovsko – Noworudsko. 
Akci navštívilo 800 návštěvníků. 
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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

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

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Hudební festival se vydařil
 V  sobotu 5. 7. se v  krásném 
prostředí  pekelského údolí Na Os-
trovech u  Náchoda uskutečnil fes-
tival stejného jména. Druhý ročník 
přivítal na  800 návštěvníků z  blíz-
kého i  dalekého okolí. Na  pódiu 
během jedenácti hodin vystoupilo 
osm účinkujích v tomto pořadí: Pa-
ssage, Malina Brothers (na snímku 
Jana Bohadla), Standa Bohadlo, Ji-
mmy Bozeman & Th e Lazy pigs, Bo-
hadloBand, Pouta, Lokálka a Eff ect. 
Celý festival zaznamenávaly mik-
rofony Českého rozhlasu a záznam 
bude postupně odvysílán. Během 
akce nedošlo k  žádným nepříjem-
nostem a  to včetně počasí, které 

bylo celou dobu více než příjemné. 
Už nyní uvažují dramaturgové Tom 

Peterka a  Olda Bohadlo o  účinku-
jích pro příští ročník.

Folklorní svátek
 V  Červeném Kostelci proběh-
ne v  termínu od  20. do  24. srpna 
již šedesátý ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu. Noviny ECHO 
budou tomuto kosmopolitnímu svát-
ku lidových tradic opět věnovat tra-
diční festivalovou přílohu. Již teď je 
jisté, že návštěvníkům se představí 
hudební a taneční tělesa z řady zemí: 
Rumunska, Gruzie, Turecka, Mexika, 
Indie, Kapverdských ostrovů atd. 

GERY - 5letý kříženec, milý a veselý. Je to temperamentní 
a aktivní pes, který by potřeboval důsledného a trpělivého 
pána. Je vhodný na zahradu, ale potřebuje dobrý kotec, ze 
kterého se nedostane. Umí rovněž zdolávat ploty. Ale výcho-
vou trpělivého pána se jistě naučí, kde je jeho „doma“ a kde 
mu je dobře. Nicméně by si určitě zvykl i na bydlení v bytě. 
Děti mu nevadí. Problém má s kočkami a drůbeží  Byl by 
vhodným společníkem k větší feně. Gery kastrovaný není, 
ale po dohodě je možné kastraci zařídit.
Psí domov Lukavice, 516 03 Lukavice 222 (okr. Rychnov 
nad Kněžnou), tel. 608 524 973, utuleklukavice@seznam.cz, 
www.psidomovlukavice.cz 

Mirek Brát (druhý zleva) se zdraví se Simonem Bellem z týmu centra 
Simply diving, které pro něho zajistilo potápění v Gibraltarském průlivu 
a u břehů Malagy. www.simplydiving.com

Muréna středomořská ve skalním úkrytu. Magot bezocasý je symbolem gibraltarské „Skály“

Do britského Gibraltaru a španělské Malagy 

 Práce na závěrečných  kapitolách 
knihy Odyssea – v mokrých botách 
zavedla našeho redakčního kolegu 
Mirka Bráta v minulém týdnu do 
britského Gibraltaru a španělské 
Malagy, metropole andaluského 
Slunečného pobřeží. „Mým cílem 
bylo dostat se do nejzápadnější čás-
ti Středozemního moře, míst, kde 
se Evropa v Gibraltarském průlivu 
takřka dotýká afrického kontinentu. 
A v těchto místech nelze vynechat 
návštěvu britského Gibraltaru, je-
diného místa v Evropě, kde ve vol-
né přírodě žijí opice. Konkrétně se 
jedná o druh Magota bezocasého. 
Velkým zážitkem pak bylo potápění 
u města Tarifa v samotném  závěru 
Gibraltarském průlivu na dohled 
břehů Maroka. Zde se Atlantský 
oceán střetává se Středozemním 
mořem. Výsledkem je nejen bohat-
ství živin, ale bohužel i pro potápě-
ní nepříliš příjemná nízká teplota 

vody, rozvlněné moře a hustá lodní 
doprava“ vysvětluje Mirek.  

Laďka Škodová, 
foto autorka a Mirek Brát
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