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VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

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

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Parkány 466, Náchod – bývalá prodejna Dveře Janků
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- 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.)

NAVŠTIVTE NAŠI NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU 
PRODEJNU ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU

Komenského 483, 547 01, Náchod    pondělí-čtvrtek 7:00-16:30    pátek 7:00 - 15:00

přímotopy
světelné  zdroje

kabely
vypínače

jističenářadí

prodlužováky

Pronájem prostor 
k podnikání 
v Náchodě

4 kanceláře – sklady 420 m2

garáž – parkování, 
vše 300 m od nádraží

samostatný objekt

Tel. 602 245 424

Česká společnost EURONA s.r.o., 
výrobce bytové chemie a kosmetiky 

v Červeném Kostelci

Nabízíme:
Zázemí úspěšné, stabilní a rostoucí společnosti. 
Odpovídající mzdové ohodnocení

MÍCHAČ DO VÝROBY KOSMETICKÝCH, 
TOALETNÍCH A ČISTICÍCH VÝROBKŮ

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED. 
Své životopisy zasílejte na e-mail: jiri.sefc@eurona.cz

SPECIALISTA OBCHODU A MARKETINGU
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED. 

Své životopisy zasílejte na e-mail: personalni@eurona.cz 

Požadujeme:
- praxe na obdobné pozici alespoň 2 roky; vzdělání v oboru 

chemie výhodou, průkaz na VZV výhodou
- základní znalost práce s PC - Word, Excel; K2 výhodou
- fyzická zdatnost, fl exibilita, samostatnost, spolehlivost, 

vysoké pracovní nasazení

Požadujeme:
- SŠ / VŠ vzdělání, praxe na obdobné pozici výhodou
- orientace v marketingových trendech, 

znalost prostředí MLM výhodou
- komunikační, prezentační a vyjednávací schopnosti, 

reprezentativní vystupování, obchodní duch
- analytické, systematické myšlení, kreativní přístup, pečlivost, 
svědomitost, samostatnost, smysl pro týmovou spolupráci
-  znalost práce na PC – MS Offi ce; K2 výhodou
- řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič; znalost AJ výhodou

hledá vhodné kandidáty na pozice:

Akontace
0 Kč0 č

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

Detailní informace vám 
poskytneme v O2 Prodejně 
v Náchodě, Palackého 20.
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Dvougenerační rodinný dům před 
dokončením rozsáhlé moderniza-
ce v Červeném Kostelci. Nové roz-
vody elektřiny, vody i odpadu, nová 
plastová okna, vnitřní omítky, nová 
zateplená fasáda. Dispozice obou bytů 
je 3kk.       Cena: 1 990 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA
GASTRONOMIE 

od pravěku po novověk

14. Neúroda a hladomor
 „V r. 1857 nastala v obci naší a po celém okolí neúroda a z toho hlad a ne-
moci. Chudina přehrabovala bramborová pole, jedla šťovík a pupavu (bod-
lák), aby se nasytila. V zimě vařilo a peklo se nejvíce z ovesné mouky…“(Li-
dová výživa. Strava v Podkrkonoší, 1944) 
 Tak nějak to prý kdysi bylo. Například k výrobě olejů se v té době použí-
valo kdeco. Tak třeba bukvice, jádra pecek nebo semena lnu, a to i přes jeho 
výraznou chuť a pach. Nedostatek zeleniny nahrazovaly rostliny jako kopřivy, 
lebeda či šťovík. Ve  20. století byla potravinová nouze z  velké části řešena 
průmyslově vyráběnými náhražkami, které známe i dnes – jako je margarín 
nebo ovesné mléko.
 „Roku 1854 bylo i tu zle. Placka z otrub byla již pochoutkou, pro nedostup-
nou cenu obilí byla většina lidí odkázána na pečivo ze škrobu, dobývaného 
z nahnilých brambor. Udržela se tu ještě kukuřice... Z kukuřičné mouky se 
vařila hustá kaše, politá syrobem, zředěným mlékem. Rovněž hrachové a vik-
vové mouky se užívalo k vaření knedlíků a pečení dědků (pečené těsto z černé 
mouky, zadělané vodou nebo mlékem s kvasnicemi). I do chleba se přidávalo 
vikvové a hrachové mouky.“ (Lidová výživa. Strava v Podkrkonoší, 1944)
 Veverka prý také nebyla špatné jídlo. Pro období hladomorů byla příznač-
ná i konzumace masa kulturně tabuizovaných zvířat – koček, psů, hlodavců, 
ježků nebo vran. Ve slavné Babičce od spisovatelky Boženy Němcové najde-
me zmínky o veverkách či vranách jako potravě chudých:
„Barunka mi povídala, že jedí kočky, veverky a vrány, že nemají co jíst a žád-
ného oděvu a že se jich lidé štítí!“ - „Proto snad, že jsou chudí?“ ptala se kněž-
na, „či že jedí kočky a veverky?“ - „Proto,“ dosvědčila babička. - „Nu, veverka 
není špatné jídlo, sama jsem jí okusila,“ mínila kněžna. - „Inu, milostivá paní, 
ono je jinak jíst něco z pouhé rozkoše a jíst to z hladu.  Nutno říci na závěr, že 
v současné době si jíme podstatně lépe

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

Dne 2. listopadu 2014 uplyne 20 let, kdy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček 

a pradědeček,

 pan JOSEF HOZÁK z Náchoda, 
dlouholetý zaměstnanec n.p. MEZ Náchod.

Stále vzpomínají manželka, 
dcery a syn  s rodinami.

VZPOMÍNÁME

Jsou to dva roky, kdy 26. října zemřela 

paní Eva Kalousová (Chalupníková).

Děkuji za vzpomínku.

Dcera Lada Raková s rodinou

Nábor mladých baskeťáků
TJ SPŠS Náchod 

pořádá nábor mladých 
sportovců dívek a chlapců 
z 1. až 5. tříd na basketball

Kdy?  Pondělí a pátek 
od 15.00 do18.00 hodin

Kde? SPŠ stavební, 
Pražská 931, Náchod.
Více informací podá 

Pavel Prouza 608 667 732

 V ECHU č. 28 jsme (ve speciální 
pravidelné plošce přiléhající k  logu 
novin ECHO na titulní straně naše-
ho periodika) zveřejnili historický 
snímek vztažený k  dislokaci cyklis-
tického praporu  prvorepubliko-
vé armády  v  Josefově v  roce 1934. 
Několik čtenářů si správně všimlo, 
že snímek jednotky není pořízen 
v  Josefově, ale na  náměstí v  Čer-
veném Kostelci . Tento zájem nás 
vede k  tomu, abychom ještě něko-
lika řádky připomněli historii těch-
to specifi ckých bojových útvarů...  
Některé cyklistické jednotky byly 
organizačně začleněny do  pěšího 
vojska, například  cyklistické roty 
hraničářů a  Instrukčního praporu, 

jiné patřily pod jezdectvo či ženijní 
vojsko. V roce 1933  byly cyklistické 
jednotky soustředěny do  5 cyklis-
tických praporů (jedním z nich byl 
i  náš josefovský). Posláním cykli-
stických jednotek byla nejen  prů-
zkumná činnost, ale i běžná bojová 
činnost (byly rychlejší než pěchota). 
Jako hlavní dopravní prostředek 
byla používána armádní jízdní kola, 
která vyráběly fi rmy  Česká zbrojov-
ka a.s. v  Praze – závod Strakonice, 
společnost Stadion a.s. v Rakovníku 
a Československá zbrojovka v Brně.  
Postupem času byly cyklistické pra-
pory motorizovány a  „přezbrojová-
ny“ z jízdních kol na motocykly. 
 (redakce)

Na téma cyklistického praporu 
v Josefově ...

Antonín Samek, běloveský kronikář, 
zpracoval nový dokument „Náchod 
včera a  dnes na  fotografi ích očima 
kronikáře“. Jedná se o volné navázá-
ní na knihu Lydie Baštecké, „Zmizelý 
Náchod“ v  rozsahu od první repub-
liky (mimo Protektorát, který zdoku-
mentoval Václav Sádlo) až do  dneš-
ních dnů. Jako kniha to ale nevyjde. 
Dokument je připraven ve  formátu 
PDF na CD, v rozsahu 192 stran A4 
po 4 fotografi ích se stručným vysvět-
lujícím textem o  stavbách a  událos-
tech v Náchodě. Jsou zde použity sta-
ré fotografi e Náchoda v  konfrontaci 

s novými fotografi emi autora. CD ale 
nelze použít v prohlížeči Video! Ob-
sáhlý dokument je v  prodeji v  Ces-
tovní agentuře na Kamenici v Nácho-
dě. Pro čtenáře, kteří nemají počítač, 
bude dokument k dispozici překopí-
rovaný a svázaný v Městské knihovně 
v Náchodě, případně přímo u autora. 
Ve  zmíněné prodejně najdete i  sou-
hrn prací autora nazvaný „Paměti 
běloveského kronikáře“, soustředěný 
na CD. Lze nahlédnout i na stránky: 
www.beloves.wz.cz Přeji příjemné 
prožití vzpomínek na  popisovaná 
místa.    AS

Historický pohled na Náchod

VÝPRODEJ
4x zahradní kovový domek

- nové, šatní skříně, kuch. skříňky 
s nerez.deskou a vařičem + lednicí, 
obývací stěna, kancelářská křesla.

ATV, skútry
Vše levně.

Tel. 602 436 986

INZERUJTE V POLSKU   Tel. 602 103 775

   J.Exc. diecézní královéhradecký bis-
kup Mons. Ing. JUDr. Jan Vokál JU.D. 
odhalí a požehná pamětní mramoro-
vou desku  katolickým kněžím (přede-
vším děkanům) farnosti Jaroměř z let 
1530-2014 v gotickém chrámu sv. Mi-
kuláše v Jaroměři v neděli 2. listopadu 
2014 během mši svaté od 08.30 hodin 
ráno.  U příležitosti letošního Jubilej-
ního roku Roku povolání, roku exis-
tence 350 let Královéhradecké diecéze 
1664 – 2014 se koná z iniciativy jaro-
měřského  děkana P.  Th Lic.  Jerzy St. 
Zięby  ušlechtilá akce „ZACHRÁNIT 
PŘED ZAPOMENUTÍM“, kdy vděč-
ní jaroměřští farníci vzdávají  čest   
VŠEM SVÝM KNĚŽÍM působícím 
od  roku 1530 v  jaroměřské farnos-
ti (bylo jich asi 62). Pamětní desku 

z mramoru  zhotovili  kameníci a po-
zlacovači - manželé Shejbalovi z Jose-
fova. Nápisy a erby biskupství, papeže 
Františka a biskupa Vokála namaloval 
p. Josef Langferner ze Dvora Králové 
n.L. Na  desce je vyryto celkem jen  
59    jmen kněží od roku 1530 do roku 
2014.  Mnoho vzdělaných a  činoro-
dých kněží se podílelo na duchovním 
i  kulturním životě  národa, diecéze 
i  města. Podporovali umění, hudbu, 
kulturu. Za  národního obrození za-
kládali  farní i školní knihovny a vů-
bec obohacovali kulturní život a dění 
ve  městě. Farní rada srdečně zve 
všechny  občany z Jaroměřska na tuto 
unikátní historickou slavnost. Záměr-
ně je konána na   Den dušiček- na Pa-
mátku zesnulých..    PhDr. Jiří UHLÍŘ  

Všem svým kněžím

V  minulém vydání ECHA jsme vás 
informovali o tom, že správa a údrž-
ba silnic a.s. Hradec Králové předlo-
žila Studii proveditelnosti silničního 
obchvatu Broumova. Uvedená studie 
řeší dvě možné varianty vedení toho-
to obchvatu. Jedna varianta se blíží 
maximálně schválenému územnímu 
plánu, ale má tu nevýhodu, že v pro-
storu U  Dolní brány vede tuto do-
pravu zcela mimo stávající obchodní 
zónu, kde je nyní Penny market a tím 
pádem by nikterak neodlehčil pro-
blematickým křižovatkám a  silnici 
v této části, neboť by je i nadále zatě-
žovali dopravou zákazníci přijíždějící 
ze všech směrů k  tomuto supermar-
ketu. Druhá varianta využívá částeč-
ně stávající dopravní infrastrukturu, 
hlavně v  místě kolem Hotelu Veba 
a dále vede přes pozemky v majetku 
města bezprostředně kolem Penny 
marketu a po stávající silnici přes stá-
vající most kolem Veby ke křižovatce 
"u  Beránku". Tato nově navrhovaná 
trasa má výhodu v tom, že by nebylo 

nutné budovat nový most u Veby, ne-
bylo by nutné bourat domy u parko-
viště u mostu u Veby, které jsou dnes 
pod stavební uzávěrou, což kompli-
kuje jejich vlastníkům již 40 let ži-
vot. Tato trasa však není zahrnutá 
do Územního plánu a tak bude záležet 
na tom, jestli se ji podaří zastupitelům 
do Územního plánu prosadit. Je zcela 
patrné, že jde o velkou investiční akci, 
ale studie je připravená tak, že celý 
obchvat lze rozdělit do několika etap, 
takže lze investice i  případné dotace 
snáze naplánovat a  realizovat. Jako 
první etapa se rýsuje potřeba řešit 
úsek od  benzinové stanice ke  křižo-
vatce u Hotelu Veba, který by zásadně 
odlehčil Masarykově třídě, křižovatce 
u polikliniky a silnici kolem Střelnice. 
Studii proveditelnosti zadal zpracovat 
Krajský úřad Královéhradeckého kra-
je na  popud hejtmana Bc.  Lubomíra 
France. Studie jistě bude předmětem 
diskuze široké veřejnosti i zastupitelů 
města, kteří vzejdou z právě proběh-
lých voleb. -r-

Řešení dopravy v Broumově. 
Vznikla Studie silničního obchvatu

MASÁŽE
Libor Tomek
Nabízíme masáže:

relaxační * sportovní  
medovou *  Breussova

proti celulitidě

Akce do 30. 11.
CELKOVÁ MASÁŽ 20% SLEVA

tel.: 604 703 618
e-mail: libortomek@seznam.cz

www.masazelibor.cz

U příležitosti Světového dne diabe-
tu proběhne v  pátek 14. listopadu 
2014 od  10 do  16 hodin ve  foyer 
Městského divadla Dr.Josefa Čížka 
v  Náchodě akce, na  níž si můžete 
nechat zdarma změřit glykémii, tě-
lesný tuk, tlak a BMI, využít nutrič-
ního poradenství nebo se seznámit 
s pomůckami pro diabetiky.

Světový den diabetu

Nové Město nad Metují nabízí řadu 
zajímavých detailů vnímavému 
pozorovateli. Jedním z  nich je na-
příklad pohled na domovní (domu 
číslo 1230 na  centrálním náměstí) 
znamení v  podobě Spasitele skrze 
výtvarné prvky tamního souso-
ší Nejsvětější Trojice (postaveno 
na památku ukončení války s Prus-
kem).  foto Mirek Brát

Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 ................................  300 000,- Kč
Venkovský statek s pozemky o výměře 19,5 ha ve Velkém Dřevíči ..................................... 3 600 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola  ...................... 4 900 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích  .................................... 699 000,- Kč

!!! na novou adresu: !!!

PŘESTĚHOVÁN

OD 1.11. 2014 obchod

RYBÁŘSKÉ A MYSLIVECKÉ

CENTRUM

NÁCHOD, Pražská ul.,

areál Autodružstva (u kruháče)

Tel.  775 261 853

VZPOMÍNKA
Dne 18. října uplynul rok,  kdy nás navždy 

opustila naše milovaná maminka a babička

paní  Jolana Plicková  z Náchoda.

Stále s láskou vzpomínáme.

Vnučky Dita a Kristýna, syn Karel, 
všichni blízcí příbuzní a známí.
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Okénko 
energetického 
poradce 70. 

 Vážení a milí čtenáři,
nevím zda Vás už neunavuji, ale znovu 
se Vám pokusím zopakovat několik rad 
a doporučení. Aby tato má doporučení 
přinesla pro Vás výraznou pravidelnou 
úsporu výdajů za  energie je nezbytné, 
aby jste udělali tyto kroky:
1. „ Vyhrabali“ nějaká ne moc stará vy-
účtování za plyn a elektřinu
2. Našli veškeré smlouvy a  dodatky se 
stávajícím dodavatelem plynu a elektři-
ny
3. Doplnili to případně korespondencí 
s dodavatelem
4. „Zvedli zadek“ a přišli s tím za námi
Kteří z Vás by to měli určitě udělat, po-
kud jste se skutečně rozhodli šetřit / ne 
jen nadávat jak jsou energie drahé /?
1. Ti z Vás, kteří jste se upsali podomním 
prodejcům
2. Ti z Vás, kteří jste odsouhlasili smlou-
vu nebo dodatek ke smlouvě po telefonu
3. Ti z Vás, kteří ať z jakéhokoliv důvodu 
jste zůstali u původních dodavatelů, pro-
tože Vaše ceny energií jsou jedny z nej-
dražších na trhu
Co pro Vás uděláme my:
1. Připravíme pro Vás optimalizaci Va-
šich výdajů za plyn a elektřinu.
2. Budete mít od nás každoroční pravi-
delný servis.
3. Můžete s námi konzultovat a řešit veš-
keré problémy s dodavatelem, pokud by 
se vyskytly.
4. Můžete využívat naše silné a  profe-
sionální zázemí, které je blízko Vašeho 

bydliště
5. Můžete využívat naše bohaté několi-
kaleté zkušenosti z trhu s energiemi
6. A  TO VŠE ZDARMA….A JEŠTĚ 
KAŽDOROČNĚ UŠETŘÍTE NEMA-
LÉ PENÍZE / možná, že se budete divit 
kolik až…./
Pokud by to, co Vám píši, nebyla pravda, 
asi bychom se těžko pravidelně  mohli 
starat už o 1 500 klientů z Vašeho oko-
lí / o mnohé již po několik let /. Hrubý 
odhad ročních úspor, které každoroč-
ně našim klientům zajišťujeme, je přes  
7 000 000,- Kč a na  to už jsme náleži-
tě hrdí…….Pokud Vás bude víc, tak 
bychom  rádi příští rok docílili úspor 
přesahující  10 000 000,-Kč. Záleží jen 
na Vás, zda nadále budete či nebudete 
vyhazovat své peníze za  energie zby-
tečně „komínem“…
S úctou Váš

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Husovo náměstí 22, 552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz

Armex Energy, a.s. pobočka Náchod,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, tel: 728 945 972, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz   
Alena Bartůňková, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

Jistým protestem proti stavebnímu stylu empíru, který se prosadil v napo-
leonské Francii v 18. století, byla v našich zeměpisných šířkách tzv. novo-
gotika, která se uplatňovala i při stavbě veřejných budov typu železničního 
nádraží či továrních budov (například pivovarů). Prvky novogotiky, zejmé-
na pak věžičkami s  hradním cimbuřím, se rády zdobily i  české radnice. 
Příkladem v našem regionu je  tak například  tzv.  stará radnice na Husově 
náměstí v České Skalici (z roku 1864)  foto Mirek Brát

 Dne 8. října 2014 proběhl 
ve Střední škole propagační tvorby 
a Polygrafi e Velké Poříčí historicky 

první křest literární prvotiny talen-
tovaných studentů školy. Svoji spo-
lečnou knihu představil začínající 

básník Tomáš Kábrt a  autor poví-
dek Václav Remeš. Knížku velmi 
zdařile ilustroval další student Mi-
chal Rejzek. Slavnostní křest pro-
běhl ve  zcela zaplněném školním 
výstavním sálu a jeho součástí bylo 
autorské čtení úryvků samotnými 
tvůrci, doprovázené kytarovými 
skladbami v  podání Matěje Flég-
la. Tomášovy křehké lyrické básně 
a Václavovy napínavé povídky pu-
blikum dojaly i  pobavily. Symbo-
lického křtu se ujal ředitel školy 
Mgr.  Rudolf Volhejn. Nechyběla 
ani autogramiáda knihy, o  kterou 
projevili spolužáci opravdový a ne-
líčený zájem.     
Mgr. Renata Lelková, Střední škola 

propagační tvorby a polygrafi e 
Velké Poříčí, www.ssptp.cz

Slavnostní křest knihy
Nedávný geofyzikální průzkum 
podzemí kostela sv. Vavřince 
na  náchodském náměstí pro-
kázal několik významných du-
tin, z  nichž jedna  by mohla 
být součástí  podzemní chod-
by vedoucí přes náměstí k  faře 
a  na  zámek. Podle některých 
badatelů by se v  jedné z  dutin 
pod podlahou kostela mohly 
nacházet kosterní pozůstatky 
legendárního zakladatele Ná-
choda rytíře Hrona. Pro po-
tvrzení této teorie však bude 
nutný další průzkum pomocí 
průzkumných vrtů a miniatur-
ních kamer.  
 (kp, foto MB)

 Dne 7. listopadu v  18 hodin se 
v  kině (Roubalův kopec č.p. 350) 
v  Novém Hrádku bude konat ve-
řejná diskuse a  výstava soutěž-
ních návrhů, které byly odevzdá-
ny do  soutěže o  návrh rozhledny 
na Šibeníku. K vidění budou nejen 
porotou oceněné návrhy, ale všech-
ny došlé studie. Součástí programu 
budou prezentace oceněných auto-
rů a možnost klást dotazy jak auto-
rům, tak i členům poroty. 
 Text a foto Zdeněk Drašnar

Rozhledna 
na Hrádku

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

Obsluha galvanických linek 
do nepřetržitého provozu, 

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou, 

práce vhodná pro muže 

Pracovníka na CNC frézování 
do třísměnného provozu, 

vyučen v oboru a praxe min. 5 let 
podmínkou

Nástup ihned

Informace: pí Martinková tel. 
491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

ŽALUZIE

Založeno v roce 1994 Již 20 let na trhuZaloženo v roce 1994 Již 20 let na trhu

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

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

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

při následujících programech:

LISTOPAD 2014
m programové čtvrtky 
ká 1819, kde se sejdeme

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny. Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové 

výboru MO SD ČR. 

* středa   5.11. od 14 hod. 
„Italské Benátky – historie 

a současnost“
- fi lm připravil a promítne nám 

p. Vlastimil Čejp;

*  čtvrtek  13.11. od 14 hod.
„Turecko – vnitrozemí 

a Istanbul“
-  2. část fi lmu ze své cesty nám 
promítne a doplní vyprávěním 

p. Zdeněk Nývlt

*  čtvrtek  20.11. ve 14.30
„CECILSKÁ  zábava“

-  v restauraci Reduta /Plhovská 
ul./, kde si budete moci zazpívat  

i zatančit při hudbě „FRČÍ“  
p. Františka Čížka 

* čtvrtek 27. 11. od 14 hod.   
„Historie Židů v Náchodě“
– přednášku si pro nás připravila 

p. Alena Čtvrtečková.

„Historie Židů v Ná
– přednášku si pro nás 

p. Alena Čtvrtečko

V  Královéhradeckém kraji 
i  našem regionu zanechala 
lidová tvořivost řadu pověstí 
o  bezhlavých stvořeních více 
typů, dragounem z války 1866 
počínaje a  středověkým rytí-
řem konče. Zmiňuje se o nich 
nejen česká lidová slovesnost, 
ale například i sebrané němec-
ké lidové pověsti z  Orlických 
hor z roku 1940. Na zpracová-
ní však stále čekají „záhadná 
bezhlavá strašidla“ na centrál-
ním novoměstském náměs-
tí…  Foto JG

Děkuji
MUDr.  Petru Prošvincovi, primáři urologického 
oddělení náchodské nemocnice, za záchranu živo-
ta a lékařům a sestrám  lůžkového oddělení neuro-
logie za jejich péči a vstřícný přístup k pacientům. 
 J.Macek

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

Český červený kříž Nové Město nad Metují pořádá 
KONCERT SKUPINY U2 REVIVAL.

Akce se koná v sobotu 1.11.2014 od 19.30 hodin v novo-
městské sokolovně. Na vstupné si připravte 155,-Kč.

Hrají tělem i duší
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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

Jste srdečně zváni. 
Hotel MG Slavie 
ul. Němcové 858
547 01 Náchod

www.hotel-mgslavie.cz

Tankové pivo Gambrinus
Tankové pivo Gambrinus konečně i v Náchodě

V Hotelu MG Slavie 
v Náchodě je uveden 
do provozu výčepní 
systém na tankové 
pivo. Celkem 4 nere-
zové tanky (které díky 
prosklení i uvidíte) budou obsahovat nepasterizované 
pivo Gambrinus. Žádný doplňovaný plyn do výčepního 
systému bude znamenat návrat ke klasické konzistenci 
„piva na hladinku“.

Z diáře kulturních, gurmánských a společenských 
akcí, které pro Vás chystá Hotel MG Slavie:

1. 11. Ganes Groupe
12. - 15. 11. Svatomar  nská husička
29. 11. Bohadlo band
30. 11. Na stojáka
4. 12. Kuchařská show Marka Svobody- víceprezident AKC ČR

Společnost ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem 
v Nízké Srbské 101, 549 63 Machov, zabývající se výrobou 
v oblasti elektroniky a kabelové konfekce hledá nového 
spolupracovníka na pozici: 

 provádění testů a zkoušek (mechanických i elektrických)
 seřizování jednoúčelových strojů
 příprava a seřízení technologie pro výrobu 
 spolupráce při zavádění nových technologií do výroby 
 příprava technické dokumentace  
Požadujeme:
 vzdělání technického nebo elektrotechnického směru, min. 1 roky praxe v oboru
 vyhl. č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice výhodou 
 orientace v technické dokumentaci
 základní znalost norem ISO9001:2008
 ŘP skupiny B
 Znalost práce na PC (Word, Excel)
 fl exibilitu, samostatnost, spolehlivost, zodpovědný přístup k práci
 znalost německého jazyka výhodou 

Nabízíme:
 práci v mladém kolektivu
 odpovídající fi nanční ohodnocení
 nástup možný ihned

ADAPT electronic CZ s.r.o., Nízká Srbská 101, 549 31 Machov, písemné nabídky 
zasílejte poštou na výše uvedenou adresu k rukám paní Kunové nebo na e-mail: 

kunovad@seznam.cz, popř telefonicky na čísle 733 125 661 – paní Kunová

Seřizovač / technický pracovník(ce)

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení do 24 hodin
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. KčKonsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

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

Dasty je asi 2-3letý psí sympaťák. 
Je milý, hodný a  má rád dlouhé 
procházky spojené s aportováním, 
kde vybije přebytečnou energii 

 Vhodný k domku se zahrádkou.
Kontakt: ÚTULEK BROUMOV, 

TEL: 721 543 498, 
jannaslovakova@seznam.cz

Rodinný dům v Broumově, 

Hejtmánkovice
RD 4+1 

s garáží, už. 

plocha 195 

m2, pozemek 

1186 m2, 

klidná část 

B roumova , 

dům posta-

ven velmi pečlivě, z kvalitních materiálů. 

Zn.: 180519 cena: 2.390.000,-Kč

Rekonstruovaný byt 2+1, 

Nové Město n/M
Byt (55 m2) 

s balkonem, 

po kompl. re-

konstr.-zděné 

jádro, nová 

k o u p e l n a 

s WC, kuchyň 

na míru, plast. 

okna, nové rozvody..

Zn.: 180540  cena: 990.000,-Kč k jednání

Zděný byt 3+1, 

V.Jesenice u Č.Skalice
Byt (78 m2) 

sbalkonem aza-

hrádko, po kom-

p l . r e k o n s t r. -

-všechny nové 

rozvody, plast. 

okna, nová kou-

pelna, kuch. lin-

ka se spotřebiči..možnost krbu.  

Zn.: 180546   cena: 890.000,-Kč

Řadový RD, 

N. Město n/Metují-Krčín
RD (3+1) 

o zast. ploše 

140 m2 je se 

samostatnou 

garáží, pěk-

nou zahradou 

a pozemkem 

o celk. výměře 

322 m2. Půda k vestavbě, sklep.

Zn.: 180549  cena: 1.500.000,-Kč

Rekonstruovaný byt 4+1, OV, 

Náchod 
Byt 87,4 m2 s lodžií 

v zatepl. domě, 

plast. okna, dálko-

vě vytápěný, 2010 

rekonstruován - 

zděná koupelna, 

obklady, dlažby.. 

Je v budově o 3 

vchodech, jako středový.

Zn.: 180550    cena: 1.490.000,-Kč

Pěkná chalupa, 

Hlinné u Dobrého, okr. RK 
Stylově vyba-

vená, polorou-

bená chalupa 

z r. 1952 a poz. 

2.136 m2 je 

po rekonstruk-

cí - nová kou-

pelna, splacho-

vací WC, kuch. linka, z části přímotopy. 

Zn.: 180548       cena: 1.750.000,-Kč

22 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
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

Podzimní úpravy zahrad  Podzimní úpravy zahrad  
724 173 560724 173 560
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Tiskárna INTEGRAF, s.r.o. 
Náchod
hledá do svého týmu spolupracovníka na pozici:

GRAFIK, OPERÁTOR DTP

NABÍZÍME
– Práci na HPP ve stabilní firmě. 
– Odpovídající mzdové ohodnocení.

Požadujeme:
– Dokonalou znalost programů Adobe InDesign, Illustrator 
 a PhotoShop
– Nejméně SŠ s maturitou.
– Grafický cit a ochotu učit se novým věcem.
– Spolehlivost, pečlivost, přesnost, komunikativnost.
– Praxe v polygrafii výhodou.

Nabídky s životopisem, motivačním dopisem a portfoliem svých prací zasílejte 
e-mailem na adresu j.klapka@integraf.cz. Zaslané informace budou sloužit 
výhradně pro potřeby Integrafu a budou pokládány za důvěrné.

 Štědrá sociální síť Hearth.net spo-
lu s  Centrem rozvoje Česká Skalice 
a Nadací Via vás srdečně zvou na akci 

Štědrost spojuje, příjemné sobotní od-
poledne v České Skalici.  
 Těšit se můžete na: Zajímavé debaty 
o  štědrosti. Přijďte se potkat s  lidmi, 
kteří svou radostí inspirují druhé. DA-
Riště – tržiště darů. Je něco, co byste 
rádi darovali? Přineste to s  sebou. Je 
něco, co byste rádi přijali? Přijďte nám 
to sdělit. Prohlídku vily. Představení 
Hearth.net. Rádi vám ukážeme naši 
sociální síť Hearth.net naživo. 
 Jak společně vytváříme prostor, kde 
dávat znamená dostat mnohem víc.  
Přijďte si užít pohodové odpoledne 
na  vlně štědrosti! Vstupné je pro vás 
darem. 
Více na webu setkani.hearth.net. 

Co: Štědrost spojuje
Kdy: 8. 11. od 14:00 do 19:00
Kde: Vila Čerych - vzdělávací stře-
disko, Křenkova 477, Česká Skalice

Štědré odpoledne ve Vile Čerych

„To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle…“, 
tak zpívali v neděli 21. 9. členové folklór-
ního souboru Barunka, Michael Pospíšil 
a  jejich hosté z  Čech i  Polska a  všichni 
návštěvníci Posvícení, které uzavíralo 
celoroční projekt Prameny. Stejně jako 
minulým akcím předcházely tomuto dni 
tvořivé dílny: taneční, hudebně- pěvecké, 
výtvarné i dramatické. Přibyl nový zpěv-
níček „Písniček o posvícení“.
Slavnost byla zahájena dožínkovou mší 
v plném kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v  Malé Skalici. Účastníci se pak za  zpě-
vu písní z  barokních kancionálů vydali 
Bažantnicí procesím do  Rudrova mlýna 
v  Ratibořicích. Kromě zpěvu a  nových 
bujarých tanců posvícenských písní mohli 
návštěvníci shlédnout obřadní zvyk Tlu-
čení kohouta a  také jejich mlsné jazýčky 
byly potěšeny – českoskalické i přespolní 

paňmámy jim nabídly k  ochutnání své 
nejlepší Posvícenské koláče. 
Projekt Prameny slavnostně uzavřel sta-
rosta města Česká Skalice společně s Ba-

bičkou ve svátečním dobovém kroji. A tak 
mohli všichni společně zapět: „Už je to 
uděláno, už je to hotovo, koláče sou nape-
čený a věnce sou uvitý!“

Ohlédnutí za Posvícením

PRODEJNA OBUVI NOBL 
NÁCHOD 

(na náměstí v uličce vedle pivnice 
Tunel a potravin Verner)

NABÍZÍ ZNAČKOVOU OBUV 
ZA SOLIDNÍ CENY.
K NÁKUPU KAŽDÉ 

ZIMNÍ OBUVI OBDRŽÍTE DÁREK!

www.gatenachod.cz

Slavnostního křtu tankového piva v MG Slavie v Náchodě se ujala majitelka paní 
Milena Galbová a obchodní sládek Plzeňského Prazdroje a.s. Pavel Zítek. Na čepu 
je tanková „dvanáctka“ Gambrinus a chutná opravdu skvěle. Přijďte se sami pře-
svědčit!  foto Mirek Brát 

e-mail. adresa: 
reka.na@seznam.cz

O další nabídce našich nemovitostí 
se můžete dozvědět 

v realitní  kanceláři  REKA, 
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Vestec u Č.Skalice       

Okres: Náchod

Poloroubená chalupa k tr-

valému bydlení, 2 garáže, 

poz. o celk vým. 511m2 

v centru obce. Na poz. jsou 

2 skleníky, králíkárna a al-

tánek. V přízemí: kuchyň, 

pokoj s krbem, koupelna, 

WC, spíž, kotelna. V patře 2 ložnice a půda k vestavbě. Dobrý stav. Voda 

veř., topení ÚT tuhá paliva, 3komor septik s přepadem. Atraktivní lokalita 

- 3km Ratibořice, 5km Rozkoš,  příjemné a klidné bydlení.  Ihned volné!!!

Zn.: 14D306 Cena:  1 085.000,- Kč

Obec: Náchod                                                    

Okres: Náchod
Samostatně stojící RD s opl.

zahr. o celk.vým. 443 m2 

s dobrým příjezdem, v pří-

jemné části města. Dům 

je podsklepený s velkou 

půdou. Přízemí - prostorný 

byt 1+3, koupelna s WC, 

na chodbě  WC. V patře - byt 2 + kk, koupelna, WC a balkon. Sítě veř., 

ÚT na pevná paliva + elektrokotel. Na poz. vl.studna, plyn u domu. 

Dobrý stav – Ihned volné !!

Zn.: 14D318                                                                    Cena: 1.770.000,- Kč

Obec: Otovice u Broumova 

Okres: Náchod

Větší RD v krásné přírodě 

s op.zahrad. o vým. 5.007 

m2, garáž s dílnou, kotec, 

kolny, zděný chlév. V příze-

mí – chodba, 1+2, koupelna 

a WC. V patře – 1+1 a 2 

uložné prostory, WC a su-

chá půda. Velký sklep. Voda veř. + studna, septik, ÚT na pevná 

pal. Vše udržované ve výborném stavu. Dobrá obč. vybavenost, cca 

3 km do Broumova.

Zn.: 14D319                                                     Cena: 2.000.000,-Kč

Obec: Bezděkov 

nad Metují                                                      

Okres:  Náchod

Větší, podsklepený, RD 

s dobrým příjezdem a po-

zemkem o celk vým.747 

m2. V Přízemí je vstupní 

veranda, chodba, WC, 

3 místnosti, koupelna 

a spíž. V patře 2 pokoje, půdní šatna, půda a terasa. Na dům navazuje 

starší přístavba – 1 místnost, kuch.kout a koupelna s WC. Na poz. 

garáž s kolna. Potřeba drobných oprav. 

Zn.: 14D286       Cena:  955.000,-Kč

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

 individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI ZDARMA • VYSTAVENÍ  PRO-
TOKOLU O LIKVIDACI ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA ODTAH. 

SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTOMOBILY • AUTOSERVIS, 
DIAGNOSTIKA, GEOMETRIE 

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

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ



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

* Ahoj, možná jsem Tě potkala a koukali jsme 
na sebe, je tady ta pravá chvíle se setkat? Email: 
konvalinka52@post.cz

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné čás-
ti Nového Města N/M. Dům je zateplen, zaveden 
internet, plastová okna, výtah. Nájemné 3600,- + 
energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmeme byt 1+kk (35 m2) ve  3.patře 
bytového domu v  centru Nového Města n.M. 
Nájemné 3000,-Kč+ inkaso. TEL.:776 224  358 - 
volat v prac. dny 8 - 16 hodin.
* Pronajmu byt 3+1 v  OV 73 m2 v  Náchodě 
na Plhově. Celk. náklady 8500,-Kč. Možnost tr-
valého pobytu, vratná kauce. TEL.:604 437 128
* Pronajmeme dlouhodobě byt 1+1 44 m2 v Ná-
chodě u  nem., ul. Zelená v  6.patře s  balkonem 
a výhledem do přírody. Volný ihned, cena vč. el. 
6 000,-Kč + kauce. TEL.:776 242 682
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 SUN Náchod, vý-
hled na Staré Město po celkové rekonstr., 4000,-
Kč vč.fondu oprav + energie, kauce 10 tis. TEL.: 
733 735 709
* Pronajmu útulnou plně vybavenou větší gar-
sonku (53 m2) v klidné lokalitě Náchoda. Byt se 
nachází ve starší zástavbě v 1. patře. V domě pou-
ze 3 bytové jednotky. Možné nastěhování od pro-
since 2014. Cena: 5.000,- + energie. Vratná kauce 
10.000,-. Tel. 737 464 578, 777 894 422

* Prodám byt 4+1 v  osobním vlastnictví 
v  Červeném Kostelci - Koubovka. 5. patro 
s výtahem, balkon, sklep, nová plastová okna, 
připojení na internet. Byt je na klidném místě 
u lesa s pěkným výhledem. NUTNO VIDĚT! 
Tel.: 607 556 600

* Prodáme zděný družstevní byt 3+1 (76m2) 
ve Velkém Poříčí (klidná lokalita). Byt pro-
šel kompletní rekonstrukcí. Více informací 
na tel.: 732 340 159, email: f.sara@seznam.cz

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk v  Náchodě 
/ul. Pražská/, 31 m2 s  balkonem, 4 NP, výtah, 
po  rekonstrukci, částečně zařízený, vč. interne-
tového připojení, parkovací místa před vchodem. 
Nájem 3.600,- Kč + inkaso + vratná kauce. Volný 
ihned. Tel: 774 547 565
* Pronajmu dlouh. nově zrek. nadst. mezonet. 
byt 4+1, 103 m2 - 2x kopelna a WC + sklep, bal-
kon v  NA  na  Šafránici. Náj. 7.000,-Kč+ zálohy 
2.500,-Kč + el.+ kauce, tel. 608 903 050.
* Pronajmu dlouh. nově zrek. byt 1+kk v  pří-
zemí v Dolní Radechové, plast. okna, nová ku-
chyň. Náj. 3500,-Kč+zál.1500,-Kč+ el.+ kauce. 
Tel.: 608 90 30 50
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný byt 3+1 
s  balkonem v  Náchodě na  Brance, moderní 
koupelna, plovoucí podlahy, plastová okna. TEL.: 
732 167 291
* Prodám v  centru Náchoda pěkný byt 3+1 
v osobním vlastnictví. Byt se nachází v 4.posch.
zatepleného panelového domu, jeho součástí je 
velká zasklená lodžie. V bytě jsou nová plastová 
okna, náleží k němu sklepní kóje a podíl na spo-
lečných částech domu. Dům je dobře udržovaný, 
je zmodernizován výtah. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve  Velkém Poříčí, 
200 m od náměstí, po rekonstrukci, kuch. linka, 
sporák, plastová okna, zatepleno. Nájem 4.000,- + 
2000 Kč inkaso. Tel. 603 49 54 79
* Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě nad Metují 
v těsné blízkosti centra. Nájem 3.500,- Kč + zálo-
hy, kauce. Tel.: 721 041 546.
* Pronajmu byt 2+1, 50 m2 -Plhovská 695, Ná-
chod. Po kompletní rekonstrukci, nízké provozní 
náklady. Nájem 5000,-Kč + el.+ voda. Kauce 15 
tis.Kč. TEL.:777 606 801
* Prodám větší garsonku 1+1 (53 m2) částečně 
vybavenou v  klidné lokalitě Náchoda, 10 min. 
do centra. OV. Byt se nachází ve starší cihlové zá-
stavbě v 1. patře. V domě pouze 3 bytové jednot-
ky. Cena: 590 000,-. Tel. 737 464 578, 777 894 422
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 2+1 s bal-
konem v Náchodě u nem. Nová plast. okna, za-
teplený dům. TEL.:732 167 291

* Nabízím pronájem nového bytu 2+KK 
s  balkónem ve  2. patře v  centru Náchoda 
(Raisova 1817). Nájem 5.750Kč (46m2). Byt 
vybaven novou podlahovou krytinou, všemi 
dveřmi a  osvětlením, úplně zařízeným WC 
a  koupelnou, vnitřními žaluziemi, novou 
kuchyňskou linkou a sporákem. K bytu také 
náleží sklepní kóje. Parkoviště před domem 
nebo možno pronajmout garážové stání 
uvnitř domu. Další náklady: 450Kč správa 
domu, zálohy na  veškeré energie 1.750Kč 
za 1. osobu (+500Kč za každou další osobu), 
vratná kauce ve výši 2x celkový měsíční ná-
jem. Kontakt na  e-mail: novebyty11@gmail.
com nebo mob. 776 855 749

* Pronajmu byt 3+1 částečně zařízený s balko-
nem na Malecí. Nové Město nad Metují. Kauce 
15000 Kč nájemné 6000 Kč. Kontakt 777 665 544
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v  Náchodě 
na  Plhově, plastová okna, opravený výtah.Tel. 
777 602 884 , RK nevolat. Cena: 630 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v centru Náchoda u po-
likliniky, plastová okna, dům zateplený. Tel. 
777 602 884 , RK nevolat. Cena: 930 000,- Kč

* Prodáme družstevní byt 2+1 (61 m2) v Brou-
mově, Pionýrská 363, 1. podlaží, cena Kč 320 ti-
síc. Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po  celkové rekon-
strukci 1+1, 31,88 m2, v  Jaroměři, J. Šímy 778, 
8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví v  okrese 
Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. Uveď-
te cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, adresu 
a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: gorceous@
seznam.cz

* Prodám garáž v  NA  na  Příkopech. Tel.: 
603 715 193
* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
v  ceně do  1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
TEL.:608 245 634
* Koupí menší zahradní domek nebo větší ce-
loročně obyvatelnou chatu. CCA 1.200.000,- Kč 
v okolí Náchoda. TEL.: 604 561 210,777 077 095
* Farmář koupí pole, louku, les. Cenu respektu-
ji, platba hotově. Tel. 777 55 10 22
* Koupím garáž v Náchodě na Plhově u koupali-
ště. Tel. 604 437 128
* Pronajmu garáž v  Náchodě nad Vatikánem, 
1000,-Kč/měs. IHNED. TEL.: 724 22  10  80, 
732 255 910
* Prodám podsklepenou zařízenou chatičku 
na  Kramolně se zahradou o  velikosti 436 m. 
Zastavěná plocha 18 m2. Zavedena třífázová 
elektroinstalace včetně vnitřního rozvodu vody 
s vlastním měřením. Cena k jednání 300.000,-Kč. 
TEL.:608 328 900
* Prodám nový RD v Polici n.M., možnost splá-
tek formou měsíš.nájmu. TEL.:603 525 531

* Pronajmu penzion v  Orlických horách. 
Bližší info na tel. 602 436 986

* Prodám zahradu na Kašparáku 359 m2 (voda 
a el.). Cena 180 000 Kč. Kontakt: 608 881 004.

* 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
* Prodám trafi ku - stánek - v Jaroměři. Cena: 
10000,-Kč Tel.736 643 363
* V  Hronově pronajmu prostory k  pod-
nikání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě 
v  I.patře se samostatným vchodem. Investice 
do zařízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám nově vyrobenou dlažbu imitace 
dřeva 30 x 30 x 3cm. - 17,-Kč., imitace dřeva 
40 x 40 x 4cm - 36,-Kč., imitace kamene hladký 
povrch 30 x 30 x 3cm - 17,- Kč, .imitace kamene 
hrubší povrch dlažby 30 x 30 cm x 3cm - 17,-
Kč obrubníky 50 x 20 x 6cm - 35,-Kč, 50 x 20 
x 3cm - 25,-Kč, stříšky 38 x 27 x 5cm - 34,-Kč. 
Tel. 702 388 397
* Prodám nová garážová vrata - dvoukřídlá, 
zateplená (klasické otevírání), venkovní rozměr 
rámu: v 245 cm, š 218 cm. Cena 12 000,-Kč. Tel. 
604 437 128
* Prodám kočárek 1 rok starý modročerná bar-
va, dvojkombinace. Cena 7000,-Kč k  jednání. 
TEL.:728 651 262
* Prodám menší rozkládací sedačku, šířka 
150 cm. Vhodné i jako jednolůžko. Okrová barva. 
Cena 800 Kč. Tel. 602 103 775
* Prodám odsávání POC14 nebo jen mo-
tor 1,5 kW. 2780 otáček, s  ventilátorem. Tel. 
732 199 195
* Prodám atraktivní podzimní/zimní plášť - 
originál, šitý na modní přehlídku.Universální ve-
likost. V případě zájmu pošlu mailem foto. Cena 
800,-Kč. TEL.:606 452 440
* Prodám pilu na zámkovou dlažbu, cena 2500,-
Kč. TEL.:603 266 454
* Prodám sedací soupravu 3+1+1 cihlové barvy, 
rozkládací na dvojlůžko. Bez závad, málo použí-
vaná. TEL.:737 554 082
* Prodám pěknou starožitnou vitrínu. Dále na-
bízím k  prodeji 2 komody, ledničku Zanusssi 
a porcelánové sošky a dále mikrovlnou troubu. 
Cena dohodou. Tel. 737 812 050
* Prodám ručně pletené vlněné ponožky, pod-
kolenky, papuče a  šály a  zašlu i  na  dobírku tel 
732 577 019  www.ponozkar.cz
* Prodám jehňata na  maso i  na  chov, jehnice 
i  beránky, křiženci masných plemen. 30-40 kg 
cena:1200,- Kč/ ks. TEL.: 728 037 437
* Prodám měkké i tvrdé dříví v metrech i řezané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám moderní pianino - hnědé barvy, event. 
odvezu - naladím. LEVNĚ. Tel. 775 328 366

* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník a bov-
den od  výrobců zn.ITES, KDN, IGRA, IGLA, 
OMNIA a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858

* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. 
TEL.:724 020 858
* Koupím do  své sbírky pivní etikety, tácky, 
staré pivní láhve, staré hračky, stereokotouč-
ky, vláčky, LP - desky, staré pohlednice atd. Tel. 
606 115 393
* Koupím starý papírový betlém a vánoční oz-
doby. TEL.:724 907 510
* Koupím knihy a časopisy. TEL.:722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poštovní 
známky, Čína, Československo a jiné. Dále staré 
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení 
staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Koupím staré fotoaparáty, objektivy, náram-
kové hodinky PRIM, hračky a jakékoli předměty 
z 2,světové války. Platba v hotovosti, slušné jedná-
ní. TEL.:777 559 451
* Koupím staré pohledy, jakékoli plakáty i z ob-
dobí social., různé reklamy papírové i plechové 
a další. TEL.:603 549 451
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše 
staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. 
ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MER-
KUR aj., různé plastové hračky, hodiny, ho-
dinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní lahve, 
obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. Tel. 
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, 
Automoto aj. staré časopisy, komiksy, kni-
hy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, znám-
ky, bankovky, mince, LP desky atd. Tel. 
777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30

* Vyklízení bytu, rád se zbavím staršího použi-
tého nábytku-skříně, sedací soupravy... Daruji 
za odvoz. Volejte tel.: 603 510 444

* Hledám doučování českého jazyka pro 
syna v páté třídě. Dítě přivezu. Náchod. Te-
lefon 777 737 124

* Hledám brigádníka - frézaře na kusovou práci 
v Náchodě. TEL.:723 471 836
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstrukci, 
drobné domácí opravy, praní a  žehlení prádla, 
praní koberců. TEL.:737 564 496
* Práce z domu PC/NET. Kontakt 608 462 940

* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felicia např. světla, nárazníky, díly motoru, ple-
chové díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, kapoty 
a jiné. TEL.:777 590 755
* Prodám čtyřkolku KAZUMA Jaguar 500, 4x4, 
radlice na sníh, kufr, naviják. Cena dohodou. Tel. 
739 057 454

* Nabízím k  odběru téměř čtyřletého yorkšír-
ského teriéra. Jsem invalidní důchodce a  mám 
problém se o něho starat. Jedná se o inteligentní-
ho živějšího psa. Mob. 608 518 121

* Pronajmu pěkný byt 3+1 po  celkové rekon-
strukci, 60 m2, 6.patro, NA-Běloves. Celkové 
nájemné včetně všech poplatků 10.000,- Kč, 
vratná kauce 20.000,- Kč. Ihned volný. Tel. 
774 599 879. RK nevolat.
* Dlouhodobě pronajmu byt 4+1 v  Červeném 
Kostelci s  garáží a  malou zahrádkou. Vlastní 
plynový kotel. Připojení k  internetu. Kuchyňská 
linka. Možnost nastěhování od 1. 12. 2014. Cena 
dohodou. Tel. 723 047 689
* Prodáme pěkný byt po celkové rekonstrukci 
na sídlišti SUN. Cena: 1 200 000 Tel: 607 574 084
* Pronajmu DB 3+1 v  centru Náchoda. TEL.: 
večer po 18.hodině 498 603 511
* Pronajmu byt 2+1 v  Studnici u  Náchoda. 
Škola, školka, pošta. Dobré spojení do  Nácho-
da, Š.Skalice a Č.Kostelce. Dále 2+1 v Č.Skalici. 
Povinná kauce. Romové vítáni. Trvalý pobyt. 
TEL.:608 869 885
* Pronajmu byt 2+1 v  OV v  Hronově. Tel. 
737 020 156
* V Polici n.M. pronajmu menší byt 2+1, poža-
duji kauci. TEL.:777 121 717
* Pronajmu RD s bytem 2+1 blízko centra Ná-
choda. Koupelna po rekonstrukci, plastová okna, 
balkon. Nájem 4000,-Kč + energie + 10 tis.kauce. 
Volné od poloviny listopadu, Nutné vidět. TEL.: 
736 772 711
* Prodám DB 3+1 v  Náchodě v  ulici Růžová 
po  celkové rekonstrukci, dům zateplený, plas-
tová okna. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
779 000,- Kč
* Prodám byt v  OV 3+1, výměra 82 m2 v  Ná-
chodě Bělovsi, po  rekonstrukci kuchyň, nové 
podlahové krytiny, dřevěná eurookna. Velká 
lodžie. Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena: 
1 100 000,- Kč
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk v Hro-
nově. Plastová okna, rekonstruovaná koupelna, 
podlahové krytiny. Tel. 774 311 404, RK nevolat. 
Cena: 5 500,- Kč/měs. + služby
* Pronajmu část. zař. byt 2+kk v centru Nácho-
da, nízké náklady na topení. TEL.: 608 730 881
* Pronájem bytu 1+kk Jugoslávská ul. Nájemné 
3000Kč + ikaso, 15000Kč vratná kauce. Zájemci 
volejte na tel.723 723 620
* Nabízím k  prodeji DB 1+1 ulice Běloveská 
v Náchodě. Nově zateplen. Plastová okna. Pěkný 
stav.Cena 540 000,-Kč. Tel. 737 812 050
* Prodám družstevní byt 1+1. Nové Město nad 
Metují, Nad Stadionem. Pěkný, čistý, slunný byt, 
kuch. linka nová. Plastová okna, dům zateplen. 
V bytě bydlí slušní, platící nájemníci. Cena k jed-
nání 580 000,- RK nevolat. 777 27 35 71

* Pronajmu 1+1 v  centru Náchoda, nájem 
3000,-Kč + služby + kauce. TEL.: 602 462 397

* PRODÁM BYT 2+1 v  OV, Náchod-Plhov 
3NP, výměra 45m2, dům po  rekonstrukci - za-
teplený, plastová okna, bezbariérový výtah. Tel: 
723 179 492
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. TEL.: 
608 11 00 41
* Prodám garsonku v Polici n.M. K sídlišti - 36 
m2. TEL.:602 883 571 volat mezi 15-19 hodin
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 2+1 ve  2.
patře zděného bytového domu poblíž centra. 
Prostorný byt po  výměně oken za  plastová, vy-
bavený novou kuchyňskou linkou je k dispozici 
ihned. Nájemné 4500,-Kč, kauce 10000,-Kč. Tel. 
725 557 030 nebo 602 790 044.
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.:608 
66 77 30
* Prodám byt 1+1 v  OV v  Hronově s  balko-
nem, komorou a  sklepem, cca 50 m2. Výtah + 
parkování. Výborný stav. Cena 560 tis.Kč. TEL.:
608 66 77 34
* Pronajmu slunný byt 3+kk v cihlovém domě 
v  Hronově, 200m od  náměstí. Nájemné 3.900,-
Kč + zálohy 300,-Kč/os/měs (voda + el. spol. pro-
stor). Info: 777 302 483; 777 606 464
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově cca 50 m2 s bal-
konem, výtah + parkování. Nájem 6000,-Kč + 
elektřina + 15 tis.kauce. TEL.:608 66 77 31

* Prodám družstevní byt 1 + 1 v  Meziměstí 
24 m. Ihned volný, nezařízený tel. 604628520
* Pronajmu zařízený byt 2+1 (69m2) v příze-
mí, situován do zahrady. Byt je nedaleko centra 
Hronova a  autobusového nádraží. K  dispozici 
garáž i zahrada s altánem. Volný ihned. Kauce 2x 
cena nájmu při podpisu. Byt je nekuřácký. Max. 
pro tři osoby. !!!VOLNÝ IHNED!!! Cena 5900,-
kč + inkaso mob. +420 602 364 692
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 2. 
Podlaží v  Červeném Kostelci, Koubovka 895. 
Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme byt 1+1 v Jaroměři, J. Šímy 778, 
8. podlaží, 31,88 m2. Měsíční nájemné bez služeb 
Kč 3300,-Kč .TEL.: 733 131 189
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 
2. Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 895. 
Cena minimálního měsíčního nájemného je Kč 
4,5 tisíce bez služeb. TEL.: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 4+1 (87 m2) v Mezi-
městí, čp. 97, 3. podlaží, cena Kč 390 tisíc. Tel.: 
733 131 189.
* Nabízíme pronájem družstevního bytu 4+1 
(87 m2) v Meziměstí čp. 97, 3. podlaží, měsíční 
nájemné bez služeb Kč 4 tisíce. Tel.: 733 131 189.
* Nabízíme pronájem družstevního bytu 2+1 
(61 m2) v  Broumově, Pionýrská 363, 1. podla-
ží, měsíční nájemné bez služeb 4000,-Kč Tel.: 
733 131 189.
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NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

SEZNÁMENÍ

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

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

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

RESTAURACE REDUTA Vás zve….

V příjemně zařízené restauraci nabízíme hotová i minutková jídla.
Jídla sebou, objednávky osobně, po telefonu, email.

Otevírací doba po – pá 11.00 – 19.00 hodin
Po předchozí dohodě je možné otevírací dobu fl exibilně upravit dle potřeb zákazníka.

Kapacita restaurace 50 míst, oddělené kuřácké a nekuřácké prostory.
K dispozici salonek s kapacitou 15 a 30 míst – vhodné pro pořádání fi remních či 
soukromých akcí, srazů , svateb apod. - při konzumaci je pronájem salonků zdarma.

Dětský koutek, wi-fi  připojení zdarma.
Náchod, Plhovská ul. 340 (na trase k Lidlu), 3.patro (výtah)

Lenka Gebertová
Tel. +420 604 414 158, www.reduta.goneo.cz, reduta.lpt@seznam.cz 

…. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Půjčky na cokoliv, 
rychlé vyřízení, nízká

 úroková sazba,
 bez poplatku za zpracování.

Tel.: 603 415 952

Nebankovní půjčka,
v pohodlí domova

* pro zaměstnance, OSVČ,
důchodce i ženy na MD

tel. 722 732 992

BOWLING

V CENTRU NÁCHODA

K PRONÁJMU

TEL.:724 348 091

PEDIKÚRA
K VÁM DO DOMU
TEL. 604 415 689

Veškeré PŘEKLADY 
z a do německého jazyka 
včetně úředního ověření

Soudní tlumočník 
a překladatel 

PharmDr. Lada Petránková
Tel. 603 440 969

e-mail: lada.petrankova@
gatenachod.cz

NĚMČINA
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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.

Nový občanský zákoník 30.
Zajištění pohledávek s NOZ

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.

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

 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

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

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.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
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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

 Ať už vstupujeme do  jakýchkoliv 
vztahů, ne vždy jsou práva a  povin-
nosti vypořádány tzv. z  ruky do  ru-
ky a  čas od  času na  straně věřitele 
očekáváme splnění nějakého dluhu, 
nebo naopak my nějaký dluh v  bu-
doucnu plníme. NOZ nově rozlišuje 
od  známého zajištění také utvrzení 
dluhu. Rozdíl je ten, že zajištění dluhu 
umožní věřiteli, který se nedočkal 
plnění od  svého dlužníka, uspoko-
jit se jiným způsobem. Naproti to-
mu utvrzení tuto možnost nepřináší. 
Utvrzení dluhu však posiluje pozici 
věřitele jiným způsobem. NOZ upra-
vuje dva typy utvrzení, tím prvním 
je uznání dluhu, které věřiteli přináší 
nejen důkaz o  existenci dluhu, ale 
zejm. prodlužuje promlčecí lhůtu, a to 
o deset let od doby, kdy dlužník takto 
uznal nebo se v uznání zavázal zaplatit 
(jinak je obecná promlčecí lhůta tři 
roky). Uznání je často spojeno i  se 
splátkovým kalendářem, ten však ne-
ní podmínkou. Dalším utvrzení dluhu 
je smluvní pokuta. Její podstata je 
jednoduchá - pokud dlužník nesplní 
dluh (ten může být i nepeněžitý), mu-
sí navíc zaplatit věřiteli i  určité další 
předem určené plnění. Smluvní poku-
ta v NOZ primárně nahrazuje škodu, 
která je porušením povinnosti věřiteli 
způsobena. Pokud si strany neujed-
nají nic jiného, nemůže po  zaplacení 
smluvní pokuty věřitel požadovat ješ-
tě náhradu škody. Soud oproti dřívější 
právní úpravě v občanském zákoníku 
může dohodnutou výši pokuty snížit 

(dříve to bylo možné jen v obchodně-
právních vztazích). Judikatura dnes 
již také ve prospěch spotřebitele neu-
možňuje sjednat smluvní pokutu pou-
ze ve všeobecných podmínkách, musí 
být přímo ve smlouvě, pod kterou se 
spotřebitel podepisuje.
 Mezi zajištění dluhu NOZ počítá ru-
čení, fi nanční záruku, zajišťovací pře-
vod práva, dohodu o srážkách ze mzdy. 
Dále pak odděleně od  tohoto výčtu 
jsou upraveny tradiční zástavní a  za-
držovací právo. V případě zástavního, 
zadržovacího práva a ručení nepřinesl 
NOZ významné změny. Výslovně je 
ale upraveno, že pokud věřitel odmítne 
jednou ručitelovu úhradu, už po něm 
v budoucnu nemůže nic žádat a ruče-
ní tak vlastně zaniká. Bezesporu nej-
silnějším zajištěním je tzv. zajišťovací 
převod práva. To v praxi znamená, že 
dlužník, při uzavření závazku (např. 
peněžité půjčky) převede nějakou věc 
do  vlastnictví věřitele. Věřitel je ná-
sledně povinen, pokud dlužník svůj 
závazek splní, danou věc zpět převést 
na  původního dlužníka. Pokud však 
dluh splněn není, věřitel si danou věc 
ponechá. V praxi jako zajišťovací insti-
tut je málo používaná dohoda o sráž-
kách ze mzdy. Tou je věřiteli poskyto-
váno určité pravidelné plnění rovnou 
od zaměstnavatele. S takovou dohodou 
však krom věřitele a  dlužníka musí 
souhlasit i dlužníkův zaměstnavatel.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

 S  novým školním rokem pokra-
čuje i  spolupráce školy na  Babí se 
školou v  Kudowě Zdroj. Tentokrát 
pro naše děti připravili program 
polští kamarádi. Dne 10.10. se žáci 
ZŠ Pavlišovská Náchod vydali změ-
řit síly se svými kamarády v  běhu. 
Byl pro nás připraven krásný závod  
ve  třech kategoriích dle věku dětí. 
V  žádné kategorii jsme nezklamali. 
Naopak, přivezli jsme spoustu me-
dailí a  krásných odměn. Užili jsme 
si celé dopoledne a  sportovní výlet 
jsme zakončili opékáním v  místním 
srubu. 
 Protože jsme do  Polska nemohli 
jet všichni, část dětí zůstala ve škole, 

ale svými činnostmi, prací a díky in-
formačním technologiím byla s námi 
v Polsku také. Děti se věnovaly česko 
– polskému pohraničí v mapách, ur-
čovaly délku cesty do Kudowy, díky 
fotografi ím poznávaly známá i méně 
známá místa v Polsku. Do projekto-
vého dne zapojily slovníky, počítače, 
interaktivní tabuli, pracovaly ve sku-
pinkách a celý den byly všichni spo-
lečně  - i když jen jako – v Polsku. Cíl 
našeho projektu, navázání vztahů se 
stejně starými dětmi v  Polsku, po-
znání jejich života, porovnávání zku-
šeností a dovedností se stále naplňu-
je. Už teď se těšíme na další setkání.          
   Kolektiv ZŠ Pavlišovská Náchod

„Přátelství na dlani“ stále pokračuje…

„Pátek -  nepátek, prostě je potřeba 
natřít domeček na  školní zahradě – 
proč bychom nepomohli?“ Tuto vě-
tu si položilo a  zodpovědělo několik 
rodičů na  MŠ Babí a  opravdu 26. 9. 
2014 v 15.00 hod přišlo několik tatín-
ků i  maminek v  pracovním oblečení 
a s dobrou náladou. Rozdělili si úlohy 
a  už šlo vše jak na  drátku - smir-
kový papír, kladívko, štětce, barva. 
A  proč nevzít i  svoje děti, vždyť: 
„Co se v  mládí naučíš…“ a  je přece 
fajn vidět své blízké, jak zkrášlují 

zahradu, na  které trávíme poměr-
ně dosti společných chvil. Při této 
pracovní akci rodiče odvedli dob-
rou práci, věnovali se svým dětem 
a utužili kamarádské vztahy mezi se-
bou navzájem. Nezbývá mi, než všem 
zúčastněným moc poděkovat. Další 
společné setkání nás čeká koncem 
října, kdy se večer zahrada zaplní 
nadpřirozenými bytostmi, světýlky, 
tancem a nebude chybět ani opékání 
špekáčků. 
 Romana Jiráská - uč. MŠ Babí

Poděkování rodičům MŠ Babí

 V  říjnu se v  budově Městské 
knihovny v Náchodě konala vernisáž 
obrazů a  grafi k pražských umělců, 
kteří mají vztah k  Náchodu. Kon-
krétně se jednalo o  Oldřicha Jelena  
a  akademickou malířku Veroniku 
Jelenovou. Úvodní slovo pronesl 
náchodský malíř a  pedagog Milan 
Hencl, provozovatel galerie U Mistra 
s  palmou. Krátce promluvil o  obou 
přítomných malířích a o svém vztahu 
k nim. Poté dostali prostor oba uměl-
ci k představení své tvorby a technik 
práce  s  méně známými obory své 
činnosti. Živému zájmu početného 
publika i  z  řad výrazných náchod-
ských osobností nasvědčovaly čet-

né dotazy a  dlouhé setrvání diváků 
ve  výstavní prostoře i  po  ukončení 
vernisáže. Vernisáž byla provázena 
i  možností koupě grafi k O.Jelena 
popř. získáním podpisu do knih, jež 
malíř ilustroval. Oba umělci byli více 
než příjemně překvapeni zájmem 
náchodského publika a  nevšedním 
objektem městské knihovny. Bohu-
žel výstava skončila již 28. října. My-
slím, že je třeba pochválit ředitelku 
knihovny  Mgr.  I.Votavovou za  ná-
pad dát prostor k  prezentaci tvorby 
umělců majících vztah k  Náchodu, 
protože jejich díla za  normálních 
okolností můžete shlédnout zejména 
v metropoli Praze.  (PD )

Ohlédnutí za výstavou 

  www.spshronov.cz            tel. 491 485 048
maturitní zkouška:  STROJÍRENSTVÍ  ELEKTROTECHNIKA

výu ní list:          ELEKTRIKÁ    NÁSTROJA
          AUTOMECHANIK   VÝROBCE TEXTILIÍ

               vzd lání vhodné pro chlapce i dívky
                        DNY OTEV ENÝCH DVE Í:

         6.11.2014 a 20.11.2014 od 14.30 do 16.30 hodin
              sobota 6.12.2014 od 9.00 do 12.00 hodin

studia prost ednictvím firemních partner  školy.

ELEKTRIKÁ  A NÁSTROJA  - MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

ST EDNÍ  PR MYSLOVÁ  ŠKOLA
 HRONOV, HOSTOVSKÉHO 910

Možnost dalšího sponzorství kvalitních žák  v p b hu
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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“

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

rozšířili jsme naše služby 
o prodej značkových 

sportovních brýlí OAKLEY
- chraňte vaše oči při všech 

sportovních aktivitách!

Dne 9. října 2014 proběhlo v  Rakousku v  Telfsu amatérské 
Mistrovství světa v benchpressu v kategorii WUAP. Jak jsme 
Vás již dříve informovali, na  tyto závody sbíral celou sezo-
nu síly i Jiří Havrda. Tentokrát startoval ve váhové kategorii 
do 140 kg. A  jak je vidět, přípravu nepodcenil. Vzepřenými 
320 kg v dresu získal 1. místo. Pokusil se vytvořit nový rekord, 
ale porota mu tento pokus s naloženými 342,5 kg neuznala. 
Účast na mistrovství v rakouském Telfsu brala většina zúčast-
něných závodníků jako průpravu na Mistrovství světa v USA, 
které se bude konat ve  dnech 10. - 17. 11. 2014 v  Miami. 
Konkurence tentokrát nebyla tak velká, přestože se účastnilo 

hodně profesionálních borců. Z Náchodska vyjeli zabojovat 
i  další borci. Jiří Hájek obsadil 2.místo ve  váhové kategorii 
do 125 kg master RAW vzepřenými 165 kg. Dalším úspěšným 
reprezentantem byl Martin Horák, který ve váhové kategorii 
do 100 kg RAW "benchnul" 165 kg a tím získal rovněž 2.místo.
A opět Jirka děkuje všem, kteří mu umožnili, aby se i tohoto 
podniku mohl zúčastnit: LITO - trans s.r.o. - T.Dušek Dob-
říchovice, Mošna a.s. Červený Kostelec, Cestovní kancelář 
NIKI Petr Pultar, Bar SKÁLA Trutnov - Náchod, Magic En-
glish, v.d. Sněžka Náchod, MS nářadí Náchod, Primátor a.s. 
Náchod, Lion Nutrition - doplňky výživy nejen pro sportovce 
(www.lion-nitrition.cz) a starosta Kramolny pan Vlček. Man-
želka Lenka při Jirkovi stojí po celou dobu. Tentokrát mu zdr-
žela palce se synem Martínkem z domova.
Teď, hurá do Miami.... budeme zdržet palce.
 připravila Laďka Škodová, foto Mirek Brát

Jirka přivezl z Rakouska zlato
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Produkční a modelingová agentura D&D Hradec Králové (s jejímiž model-
kami se pravidelně setkáváte i v rubrice Dívka ECHA) vás zve na 33. roč-
ník akce Setkání s módou. Tématem bude kolekce oblečení podzim – zima 
2014/15. Akce se uskuteční v atriu Hotelu U královny Elišky (Malé náměstí 
117, Hradec Králové) 10.listopadu od 19. hodin.  www.modelagencyddhk.cz

Setkání s módou

Revoluční metoda komplexního řešení 
problematiky řídnutí a vypadávání vlasů

Jediní v okrese Náchod

NIOXIN
• redukuje řídnutí vlasů způsobené lámáním
• dodává vlasům hustší vzhled
• vyřeší problém s padáním a řídnutím vlasů 

ve třech měsících
• pomáhá mužům, ženám 
 i dětem (od 7 let)
• poradenská služba

SALONPROFISTYLE
Tyršova 65, Náchod

Po – pá 7,30 – 19,00 hodin
Tel.: +420 605 386 303

DOPRAVNÍ  SPOLEČNOST CDS s.r.o Náchod  
PŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+EPŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+E

S PRAXÍ PRO MEZINÁRODNÍ 
NÁKLADNÍ DOPRAVU.

KONTAKT: 602 239 352
E-MAIL: sekyra@cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

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 

info v RKCena:

Chalupa Horní Branná (SM)
Poloroubená chalupa se zahradou. Půda, 
sklípek se studánkou, dílna,... CP 295 m2.

N6472č. inzerátu 

1.999.000,- KčCena:

Kom. objekt Dolní Radechová (NA)
Zrek. kom. objekt - obchod, byt, garáž. 
U hl. silnice NA – Červený Kostelec - TU.

N6080č. inzerátu 

1.350.000,- KčCena:

RD Hronov 
RD 4+1 s garáží a zahradou. Vytápění 
plynovým kotlem a krbovými kamny. 

N6536 Řádková inzerce

 

 
Byt 1+1 Kvasiny (RK)  č. N6255
CP 48 m2, 895 000 Kč
Byt 2+1 Trutnov č. N6139
CP 62 m2, 700 000 Kč
Byt 3+1 Náchod č. N5700
CP 87 m2, 899 000 Kč 
Byt 3+1 Meziměstí (NA) č. N7009
CP 61 m2, 310 500 Kč
RD Kvasiny (RK) č. N6866
CP 3.866 m2, 3 490 000 Kč.
St. pozemek Pec pod Sněžkou č. N6365
CP 5.489 m2, 1 000 Kč / m2

RD Česká Čermná (NA)
RD 6+kk se zahradou, garáží a stodolou. 
Sklep, komora, půda,... CP 1.478 m2.
Cena: 1.690.000,- Kč
č. inzerátu: N6792

ti
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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
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