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 Naším snímkem Hnědého 
vrchu v  Krkonoších (lokalita 
Pece pod Sněžkou) chceme 
připomenout jednoho z  prv-
ních lyžařů v  Čechách, kte-
rým byl Emerich Rath (na-
rozen 1883 v  Praze– zemřel 
1962 v  Broumově).  Emerich  
Rath se zúčastnil i  známého 
50-ti kilometrového krkonoš-
ského závodu v běhu na lyžích 
v  březnu 1913 a byl to právě 

on, který nalezl podchlazené-
ho Bohumila Hanče. Během 
záchranné akce zemřel i Han-
čův přtel Václav Vrbata. (Ce-
lou  událost později ztvárnil 
i  � lm Synové hor). Lyžařské 
dovednosti získané na  krko-
nošských svazích Emerich 
Rath jistě zúročil i  během 
první světové války, kdy pů-
sobil jako instruktor lyžování 
v Alpách. Foto Mirek Brát

Vzpomínka na Emericha Ratha 

 Městu Červený Kostelec 
se podařilo zajistit úpravu 
parametrů � nanční analýzy 
pro dotované stavby kana-
lizace Olešnice a  kanalizace 
Bohdašín. 8. prosince 2014 
město obdrželo od  SFŽP 
kladné stanovisko k  žádos-
ti se stanovením podmínek 
pro výši stočného na  roky 
2015 až 2024. Pro rok 2015 
tedy výše stočného činí 33 Kč 
(původně bylo počítáno s  38 
Kč). V součtu s 27 korunami 
vodného dochází oproti roku 
2014 ke  snížení souhrnné 
ceny na 60 korun.  (red)

Snížili cenu vody

 Se začátkem nového roku 
přicházejí opět každoroč-
ní povinnosti platit místní 
poplatky. Dobrou zprávou 
pro náchodské občany je 
fakt, že poplatek za  odpa-
dy se v  roce 2015 nezvyšu-
je. Základní sazba zůstává 
ve výši 650 korun za osobu. 
Nezměněn zůstává i systém 
slev. Ten, kdo zaplatí celý 
poplatek do  28. 2. 2015, 
získá slevu ve  výši 200 Kč 
a  může tak zaplatit stejně 
jako v  letech předchozích 
jen 450 Kč.

Poplatek za 
odpady se nezvýšil  Divadelní spolek Na TAHU 

z  Červeného Kostelce vstu-
puje do  roku 2015 s  novou 
nastudovanou hrou. Jedná se 
o legendární muzikál autorské 
dvojice Voskovec – Werich. 
Dílo si červenokostelečtí 
ochotníci  osvojili pod režijní 
taktovkou Vlastimila Klepáč-
ka. Zajímavostí je, že zatímco 
premiéru muzikálu  hostilo 
jeviště Divadla J.K.Tyla v  Č.
Kostelci, předpremiéra se 
uskutečnila ve  Slovenské re-
publice, kam se v závěru roku 
2014 vypravil soubor nikoli 
„na tah“, ale na regulérní umě-
lecký zájezd.     
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BALET NÁRODNÍHO DIVADLA 

PRAGUE CELLO QUARTET 
FLYINGBOYS 

ONDŘEJ RUML 
ZATRESTBAND 

 
Police Symphony Orchestra 

Večerem Vás provedou 
Lucie a Tomáš Peterkovi 

 
Vstupné: 200 Kč na sezení, 150 Kč/180 Kč ke stání 

 
Předprodej vstupenek v informačních centrech: 

Náchod (Kamenice 144), Hronov , Police nad Metují , Broumov 
 

Část z výtěžku bude věnován nadaci Českého rozhlasu Světluška. 

 
Smíme prosit? 

Ples Police Symphony Orchestra 
 

Police Symphony Orchestra Vás zve na ples, který se 
koná při příležitosti oslav 5. výročí orchestru. Připravili 

jsme pro Vás pestrý hudební program. Z pódia zazní 
například vídeňský valčík, polka i suity z nejznámějších 

baletů. Zatančí excelentní Balet Národního divadla, 
vystřídají se melodie Prague Cello Quarteta a 

swingového orchestru Zatrestbandu.  Do vzduchu se 
vznese akrobatická skupina Flyingboys a taneční večer 

ozdobí i náš, již pravidelný a vždy skvělý, host Ondřej 
Ruml. Večerem Vás provedou Lucie a Tomáš Peterkovi. 

 
Hrajeme k tanci, zpěvu i poslechu pro Vás i pro nás! 

Prosíme potvrďte svoji účast do 20.1.2015 na email 
policesymphonyorchestra@email.cz 

Kdy: 14.2.2015 v 19 hodin 
 

Kde: Divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě 
 

Co na sebe: šaty s vlečkou či koktejlky pro dámy/ 
smoking či kvádro pro pány 

 
Na skleničku s Vámi se těší 

muzikanti Police Symphony Orchestra 
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VZPOMÍNKA
Dne 17. ledna 2015 uplyne jeden smutný rok 

od okamžiku, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a dědeček, 

pan Petr Chvátal z Náchoda. 

Nikdo nezapomeneme.
rodina

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Se zármutkem oznamujeme, že nás dne 

11. ledna 2015 ve věku 65 let navždy opustila 
naše milovaná maminka a babička, 

paní Žo� e Polichtová 
z České Skalice a Jaroměře.

Všichni, kdo jste ji znali, věnujte ji s námi 
tichou vzpomínku

Děkují synové Jan a Richard 
a Monika Rusová

Karel Sedláček z Červeného Kostelce se zapsal do historie 

Oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý 
a milovaný tatínek, přítel a kamarád, pan Jiří Zikán z Náchoda  - Babí. 

Zemřel náhle 21. 12. 2014 ve věku 63 let.
                                                   

 Nikdy nezapomene kamarádka a rodina

Němá tvář versus městská stráž
 Strážníci Městské policie v Čer-
veném Kostelci se museli zabývat 
dvěma zvířaty znepříjemňujícími 
život občanů. V  jednom případě 
se dostala kuna do  vzduchotech-
niky zdravotního střediska. Uvízlé 
zvíře se vyšplhalo ven až po  ha-
dici vložené do  ventilace. Druhý 
případ se stal v  ul. Náchodská, 

přesněji v zatáčce pod veterinární 
stanicí, kde v  ranních hodinách 
zmateně pobíhala ovce z  nedale-
ké zahrady. Vzhledem k tomu, že 
výrazně ohrožovala dopravu při 
ranní dopravní špičce, bylo nutné 
ji dostat zpět za plot, což se za asi-
stence majitelky podařilo.“
Červenokostelecký zpravodaj, le-
den 2015 

Přečetli jsme za Vás...

 Fiktivní � rma Daniel Ospalý - 
DO  PEŘIN, pod vedením Daniela 
Jablonského, ze Střední školy oděv-
ní, služeb a ekonomiky v Červeném 
Kostelci, se v  březnu 2014 na  20. 
Mezinárodním veletrhu � ktivních 
� rem v Praze umístila na skvělém 4. 
místě ze 141 konkurenčních � rem 
z  celé Evropy - stala se tak nejlep-
ší � ktivní � rmou Královéhradec-
kého kraje pro rok 2014. Tímto 
získala možnost reprezentovat ČR 
na  prestižním jubilejním 50. Mezi-
národním veletrhu � ktivních � rem 
v německém Essenu, který se usku-
tečnil ve  dnech 17. - 20. 11. 2014. 
Zde v  konkurenci 170 vystavova-
telů z  20 zemí celého světa získala 

úžasné 3. místo. O  tomto umístění 
rozhodla nezávislá belgická porota. 
Jedná se opravdu o  fenomenální 
úspěch, protože v padesátileté histo-
rii konání tohoto nejprestižnějšího 
německého veletrhu se nikdy česká 
� rma takto dobře neumístila. Tento 
úspěch je o  to cennější, že studen-
ti jej dosáhli, přestože obchodovali 
v  cizím jazyce. Na  naši � rmu není 
hrdá jen naše škola, ale také Cent-
rum � ktivních � rem ČR, které škole 
udělilo speciální cenu za  její práci, 
což nás velice těší - je vidět, že nejen 
ve výuce oděvních oborů, ale i eko-
nomických jsme výjimeční.
 Fiktivní � rma je projekt, kde se 
studenti učí podnikat „na  nečisto“, 

obchodují s ostatními � ktivními � r-
mami a  vykonávají veškeré podni-
kové aktivity - vedou sklady, účtují, 
tvoří katalogy, propagaci apod. jako 
ve  skutečném podniku. A  to, jak 
jsou v těchto aktivitách dobří, si pak 
mají možnost ověřit právě na regio-
nálních a mezinárodních veletrzích. 
Registrační poplatek pro vystavo-
vatele ve  výši 700 Euro za  stánek 
byl za  naši � rmu uhrazen organi-
zátorem veletrhu, což byla odměna 
za mimořádný úspěch právě na výše 
zmíněném veletrhu v Praze. S úhra-
dou nákladů na dopravu a ubytová-
ní pak škole pomohli sponzoři, kte-
rým touto cestou děkujeme - Radě 
města Červený Kostelec a  Rtyně 
v Podkrkonoší (obě ve složení před 
komunálními volbami 2014), sta-
rostovi města Náchod panu Janu 
Birke, panu Luboši Stránskému 
a dalším podnikatelům.
 Studentky oboru Modelářství 
a návrhářství oděvů nemusejí svým 
spolužákům nic závidět, protože 
i jim se povedl mimořádný úspěch. 
Na  republikové módní přehlíd-
ce Mladý módní tvůrce, která se 
uskutečnila 4. 12. 2014 v Jihlavě, se 
umístily se svými modely na čelních 
místech hned ve  třech kategoriích, 
získaly - 2. místo v kategorii Oděvní 
doplňky, 3. místo v kategorii Spole-
čenské oděvy a 3. místo v kategorii 
Tonak. ředitel školy

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky 
na veletrhu v Essenu získala 3. místo

 V  londýnském Lakeside v  nedě-
li 11. ledna večer vyvrcholil světo-
vý šampionát v  klasických šipkách, 
na  němž zanechal výraznou stopu 
Čech Karel Sedláček alias Zlej Kája. 
Rodák z  Červeného Kostelce, re-
prezentující jičínský klub Maséři 
z Veselky, se dokázal na mistrovství 
kvali� kovat podruhé v  řadě a  jeho 
pravačka je proto nadále jedinou 
českou horní končetinou, která kdy 
okusila atmosféru hodu na  slavné 
„stejdži“ v  Lakeside. A  oproti loň-
skému premiérového roku byla ten-
tokráte podstatně přesnější.
 Mezi čtyřicítkou startujících se 
Evil Charlie (přezdívka Zlej Kája 
v  anglickém překladu) na  úvod 
představil v nedělním předkole, kde 
v  pohledném utkání přehrál repre-
zentanta Skotska Paula Coughlina 
výsledkem 3:2 na  sety s  průměrem 
82,74 na  kolo respektive tři šipky 
(soupeřův průměr činil 75,72).

 Famózní, parádní, nádhernou, 
skvostnou, excelentní, ohromující... 
podívanou poté předvedl v úterním 
kole prvním, kde narazil na nasaze-
nou sedmičku Angličana Glena Du-
rranta. Přestože v utkání, které bylo 
označeno za  jedno z  nejpohledněj-
ších na  šampionátu vůbec, prohrál 

skórem 1:3, vysloužil si uznání mo-
derátora přímo z pódia i komentá-
torů v  televizním přenosu. S  prů-
měrem 99,58 na  tři šipky (soupeř 
96,21) by totiž vyhrál nejen všechny 
duely prvního kola, ale až do sobo-
ty 10. ledna zcela všechny, které se 
na mistrovství odehrály.  (red)

 Žáci všech ročníků oboru Aran-
žér ze Střední školy propagační 
tvorby a  polygra� e Velké Poříčí 
mají po  celý rok spoustu práce, 
předvánoční období je však pro ně 
mimořádně hektické. Jako každý 

Žáci všech ročníků bilancovali
rok je na  sklonku minulého kalen-
dářního roku čekalo několik vánoč-
ních výstav. V odborných učebnách 
tedy nadlouho zavonělo jehličí a za-
třpytily se ozdoby. Pod šikovnýma 
rukama mladých aranžérů vznika-

ly adventní věnce, 
svícny a další drob-
nosti, jejichž úče-
lem je zkrášlovat 
a zútulňovat sváteč-
ní domovy. 
A  potom už za-
čal pravý výstavní 
předvánoční mara-
ton. První třídenní 
předvánoční výsta-
va se uskutečnila 
v  prostorách Měst-

ské knihovny v  Náchodě. Výrobky 
sklidily velkou pochvalu nakupu-
jících a  rychle mizely z  prodejní-
ho stánku. Velmi podobné to bylo 
i  na  vánočních trzích v  Čapkově 
sálu v Hronově. Dalším místem pre-
zentace umu budoucích aranžérů 
byl sál Obecního domu ve  Velkém 
Poříčí, kde se opět vkusné výrobky 
líbily a  přinesly radost nejen ná-
vštěvníkům, ale i  samotným mla-
dým tvůrcům. Poslední zastávkou 
školní aranžérské expozice byl Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje, 

kde již tradičně poříčští aranžéři 
vystavují své výrobky. V  krajském 
městě je samozřejmě velká konku-
rence, navíc zde také sídlí � oristická 
škola. To je i důvod, proč je otázkou 
prestiže Poříčských ukázat své do-
vednosti právě tady. A  především 
se ctí obstát, stejně jako každý rok. 
Tím však předvánoční aranžérská 
činnost neskončila. Díky spoluprá-
ci s  � rmou Šebrle s.r.o. Potraviny 
Náchod získávají adepti aranžérské-
ho oboru praxi v balení dárkových 
košů a  dalšího luxusního zboží, 
včetně výzdoby prodejny. Tím pod-
poří samotný prodej a v budoucnu 
mohou své zkušenosti uplatnit jak 
v menších prodejnách, tak i ve vel-
kých řetězcích.
 Na prahu nového roku 2015 po-
sílají žáci a  zaměstnanci Střední 
školy propagační tvorby a polygra-
� e Velké Poříčí symbolický pozdrav 
ve  formě ukázky svých výrobků 
a  přejí všem čtenářům především 
pohodu a pevné zdraví.

Ivana Krtičková, 
Věra Poláková, Olga Turková 

a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby 

a polygra� e Velké Poříčí
www.ssptp.cz

 Do  kategorie odborných mo-
nogra� í, ale z  hlediska obyvatel 
Náchodska i  do  rodiny regionál-
ních publikací patří kniha, kte-
rou vydalo brněnské nakladatel-
ství Host.  Autorem díla je Libor 

Hovorka. Název knihy je: Hodinky 
Prim  1954 – 1994.  Obsah? Legen-
dární sportovní i  společenské ho-
dinky z  Nového Města nad Metují  
v  proudu času druhé poloviny 20. 
století.

Kniha o hodinkách PRIM

 V úterý 9. 12. 2014 proběhl v tě-
locvičně SKP Judo Náchod Miku-
lášský trénink. Pozvání na tuto akci 
přijali i  reprezentanti ČR v  judu 
Lukáš Motyowski a  Michal Černý, 
čerstvý Mistr ČR kategorii junio-
rů a mužů. Kluci si na nás ve svém 
nabitém programu udělali čas a při-
pravili pro naše malé svěřence a naše 
hosty atraktivní vystoupení. Před-
vedli kombinace chvatů v  postoji 
i na zemi. Svoje vystoupení zakonči-
li ukázkou zápasu. Všichni přítomní 
měli možnost vidět skutečně velké 
judo. Klukům velké poděkování 
za skvělou ukázku. 

Závěr večera patřil vyhlášení nejú-
spěšnějšího judisty za  rok 2014. Tím 
se stala jedenáctiletá Klára Ulricho-
vá, která v  letošním roce vybojovala 
v  kategorii FMU13 3.místo na  Mist-
rovství ČR v judu. Po celý rok se také 
pravidelně umísťovala na evropských 
Grand Prix.
 Vedení SKP Judo Náchod se roz-
hodlo ocenit ještě naše starší mláďata 
a  to Adélu Hronovou, Kevina Hrn-
číře a  Jana Ježka za  poctivou práci, 
příkladné chování a  největší pokrok 
v  tréninku. Ceny předal výhercům 
Mistr ČR pan Michal Černý. 
 SKP Judo Náchod, Oldřich Kolín

Klára Ulrichová je nejlepší

Tým � ktivní � rmy Daniel Ospalý – DO PEŘIN se zástupci z Centra � k-
tivních � rem ČR
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 Začátkem prosince 2014 proběhl 
v náchodské sokolovně za účasti 90 
děvčat z devíti oddílů České repub-
liky Vánoční závod v gymnastickém 
dvojboji a  to ve  cvičení na  kladině 
a  v  prostných. Jako vložený závod 
byl běh s  obručemi, který děvčata 
velmi baví.  Náchodské dívky byly 

opět velmi úspěšné. Ve  všech ka-
tegoriích prokázaly, že byly a  jsou 
opravdu dobře připravené.
 Velký dík patří hlavně všem, kte-
ří věnovali krásné ceny a těm, kteří 
pomáhali závod uspořádat a zajistit 
zdárný průběh.  Všem ještě jednou 
děkujeme.    Dop.

Závod ve sportovní gymnastice

 SDH Červený Kostelec zveřej-
ňuje na  serveru YouTube v  po-
sledních měsících videa ze svých 
zásahů. Jde o  velmi kvalitní zá-
znamy z  kamery umístěné buď 
v  kabině cisterny, nebo dokonce 
na  samotném zasahujícím hasiči, 
konkrétně na jeho přilbě.
 „Videa jsme začali pořizovat 
především k  účelům propagace 
naší práce, ale také jako důkaz-
ní materiál k  řešení případných 
sporů nebo dopravních nehod. 
Lidé jsou totiž v  dnešní době 

schopni nás zažalovat za  újmu 
na zdraví i na majetku i vzhledem 
k tomu, že jim pomáháme. Kame-
ra je umístěna na  přilbě a  druhá 
na předním skle cisterny TATRA, 
uvedl jeden z dobrovolných hasi-
čů Jakub Vítek.
 Vybraná videa, jejichž autorem 
je Martin Teichman, který má 
také kameru na  přilbě, si můžete 
prohlédnout na Martinově kanálu 
na  YouTube, popřípadě na  Face-
booku nebo webových stránkách 
SDH  Červený Kostelec. (TK)

Co vidí hasič při zásahu? 

 Pokud se chce člověk vyhnout 
centru, není průjezd Novým Měs-
tem nad Metují ve směru od Rych-
nova nad Kněžnou na  Náchod 
příjemným řidičským zážitkem. 
Vozovka v  místní části Krčín totiž 
dlouho volala po  radikálním zá-
sahu. Nyní se blýská na  lepší časy, 
protože vedení kraje schválilo vý-
sledek veřejné zakázky, z níž vzešel 
dodavatel stavebních prací. 

 Vítězná firma zakázku vysoutěžila 
za 35,4 milionu korun. Rekonstruk-
ce se dotkne i  mostu přes železnič-
ní trať, který se nachází na  výjezdu 
směrem na  Vrchoviny, a  bude za-
hrnovat přeložku sítí, úpravu okolí 
a  nasvícení přechodů pro chodce. 
První etapa stavebních prací začne 
16. 3. Druhá na ni naváže začátkem 
května a hotovo by mělo být do kon-
ce září letošního roku.   MF

Náchodská ulice v Novém 
Městě už nebude děsit řidiče

výrobce papírových kapesníků
v Novém Městě n. Met.

TECHNIKA/SEŘIZOVAČE
&

OBSLUHU VÝROBNÍ LINKY
životopisy zasílejte na 
e-mail: info@nakos.eu

přijme

Autodoprava BURDYCH

přijme řidiče skupiny C + E 
na vnitrostátní přepravu leh-

kých objemových
 materiálů.

Požadavky: psychotesty, karta 
tachografu

Nabízíme: 100% volných 
víkendů a svátků, 

dobré finanční ohodnocení.

Informace na tel. 737 430 223

Přijme:
Operátora technické podpory

Pro řešení technických požadavků 
zákazníků služeb GPS monitoring 

POSITREX.

Obchodníka pro ČR a zahraničí

Pro pravidelná jednání se stávajícími 
obchodními partnery,

 aktivní vyhledávání obchodních 
partnerů, navazování obchodních 

vztahů a vedení obchodních 
projektů.

Bližší informace k nabízeným 
pozicím na  www.levelna.cz

Strukturovaný životopis zasílejte 
do 31. ledna 2015 na

 email: michal.falta@levelna.com
LEVEL  s.r o., Plhovská 1997, 

547  01 Náchod

Obecní úřad 
v Bukovici

hledá výhledově zájemce 
o pronájem nebytových prostor 

nad prodejnou potravin
Plocha 200 m2, výhodná poloha při 
hlavní silnici s možností parkování

Kontakt : 491 541 131, 732 129 806

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PAVLIŠOVSKÁ, NÁCHOD – BABÍ 
zve všechny předškoláky do naší přípravné

ŠKOLIČKY
Školička je určená dětem, které v září 2015 nastoupí do 1.třídy.

Náplní ŠKOLIČKY je připravit vaši ratolest co nejlépe do školy.
Budeme si hrát, kreslit, zpívat, naučíme se nové básničky 

a spoustu dalších zajímavých věcí.

Začínáme ve středu 18. února 2015 v 16 hodin 
organizační schůzkou pro rodiče.

1. setkání s dětmi bude dne 4. 3. 2015 
od 15 do 16 hodin a pak každou středu.

Pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo ŠKOLIČKU, 
ozvěte se, prosím, na uvedené kontakty.

Účast dítěte ve ŠKOLIČCE neznamená, 
že dítě musí nastoupit do 1.třídy k nám.

Moc se na vás všichni těšíme.

KONTAKT: danacejchanova@seznam.cz , petka.novotna@centrum.cz 

Na  sídlišti SUN v  Náchodě jsou dobudována dvě nová hřiště. Nechybí  
na nich například  i špičkové venkovní fitness stroje značky Vital park.  Jedná 
se o kvalitní bezúdržbové stroje, které jsou vhodné pro utužení kondice pří-
slušníků všech generací. Dodejme, že tyto stroje samozřejmě existují v růz-
ných variantách. Na sídlišti SUN  najdete ty, které jsou určené  pro simulaci 
běhu, chůze a  cvičení sedů-lehů (tento stroj je zachycen  na snímku) “.  
 foto Mirek Brát 

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

Roku 2014 s úspěchem a úsměvem utekli

 v tzv. Malém kulturním sále ve Rty-
ni v Podkrkonoší se v termínu od 26. 
ledna do 1. února uskuteční  výstava 
s názvem: Za naši vlast a svobodu – 
střípky z vojenské historie Trutnovska 
a Náchodska v období II. světové vál-
ky. Součástí expozice budou i  před-
měty denní potřeby vojáků, dobové 
fotografie a další exponáty. 

Výstava

S  rokem  2014 jsme se rozloučili  
v Havlovicích, kde se  běžel druhý 

závod v rámci Zimní běžecké ligy 
" O pohár Jestřebích hor " za účas-
ti mé početné  atletické tréninkové 
skupiny  z  Náchoda . V  jednotli-
vých věkových kategorií zvítězil : 
Matěj Šimek, Milda Novotný, Ema 
Stratílková, Natálie Hanušová 
a v rámci běhu " Buď fit " také Jir-
ka Vondřejc ml. Dále na druhých 
místech doběhla Sára Krůlová 
a  Jakub Vondra , třetí byla Lucie 
Repáňová a  na  předních místech 
se postupně umístil a: Maruška 
Bohušková, Matěj Lukáš se sest-
rou, bratři Jakub a Tomáš Macho-
vi, Terezka Vostřesová s  bratrem 
Tomášem , Adam Horník, Lukáš 
Hejčl, Miloš Novotný v  hlavním 
závodě společně s  Pepíkem Von-
drou . Ze všech jsem měl velikou 
radost!

V Novém roce 2015 přejeme všem 
lidem hlavně pevné zdraví, poho-

du a plno elánu do dalšího života .    
 Jiří Vondřejc - trenér

Miloš Novotný v hlavním závodě Náchodská atletická skupina, včetně trenéra Jiřího Vondřejce

 V  Městské knihovně v  Novém 
Městě nad Metují  (jejím společen-
ském sále) je až do 28. února umís-
těna výstava věnovaná tvorbě mul-
timediální umělkyně, která si říká 
TOY BOX.  Než se na výstavu vy-
pravíte, můžete zapátrat i na webo-
vé prezentaci tajuplné umělkyně 
na adrese www.toybox.cz  

TOY BOX

Budova radnice v Polici nad Metují 
obsadila bronzovou příčku (v kon-
kurenci 70 dalších sídel) v  soutěži  
o  nejkrásnější obecní úřad. Soutěž 
vyhlásila společnost Magnus Regio, 
periodikum Moravské hospodář-
ství. Dodejme pro úplnost, že druhé 
místo patřilo radnici v  Hostinném 
a  „zlato“ získalo sídlo samosprávy 
v Prostějově. 

Bronzová Police

www.gatenachod.cz
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S médii si Jan Birke rozumí…  (rozhovor pro TV V1)

O mlýnských kamenech a selském rozumu

 „Prostě vám to nedá  a  musí-
te na  takové věci reagovat. Dlužíte 
to sobě, postojům, které zastáváte, 
všem kolegům a kolegyním v samo-
správách měst a obcí“, vysvětluje Jan 
Birke, náchodský starosta  a poslanec 
PS Parlamentu ČR. Čeho se vysvět-
lení týká? Situací, které v poslanecké 

sněmovně Jan Birke vnímá logikou 
starosty okresního města. „Víte, jako 
zákonodárce ctím vždy stát, jeho zá-
kony a  normy. Vždy se snažím zá-
roveň přispět k  přijetí těch zákonů, 
které budou lidem život zjednodu-
šovat a  nikoli komplikovat. Dívám 
se na zákony a právní normy očima 
občana, poslance i  starosty. A  prá-
vě z  pohledu samospráv je postoj 

Potkávám se s  politikou v  její ryze 
zemité podobě každý den na  ná-
chodské radnici. Je to o selském ro-
zumu, který upřednostní praxi před 
prázdnou teorií. Je to ale i  o  poci-
tech, kdy se cítíte jako mezi mlýn-
skými kameny. Věřte mi, to je hodně 
nepohodlná pozice, ale i tak se může 
starosta, který je zároveň poslan-

cem cítit“, říká s úsměvem Jan Birke. 
Dodejme, že Jan Birke o pocitu mezi  
mlýnskými kameny hovořil i  při  
svém vystoupení v  parlamentu, kdy 
komentoval situaci, která plyne z vy-
plácení sociálních dávek úřady práce, 
což vzalo radnicím  kontrolu nad tím, 
kdo tyto � nanční dávky pobírá.

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

ZÁKONY PRO LIDI

STAROSTI STAROSTŮ

státu  v  některých oblastech  poně-
kud problematický. Pro mě politi-
ka nekončí nějakou akademickou 
debatou ve  sněmovních kuloárech. 

Jan Birke hovoří v Poslanecké sněmovně PČR.  (foto via YOUTUBE)

Na Štědrý večer 24. 12. 2014 se opět kaplička 
na Pavlišově rozezněla  tóny vánoční hudby a zpěvu.
Kolem 22. hodiny se tu scházejí  všichni, kteří mají rádi vánoční atmosfé-
ru. Každoročně při této příležitosti vzpomenou na všechny blízké i na ty, 
kteří již nejsou mezi námi a uspořádají dobročinnou sbírku. Letos mezi 
sebou vybrali částku 4600,-Kč, která je již na  místě určení, v  Hospici 
Anežky České v Červeném Kostelci.                        Foto: Petr Kaválek

Ve vodách řeky Metuje v Náchodě (v lokalitě Lázně Běloves – nad spla-
vem) se uskutečnil již 44. ročník setkání náchodských otužilců, který byl 
i 16. ročníkem Memoriálu Jiřího Řebíčka.  Vstup „mrožů“ do  ledových 
vod fotoaparátem zaznamenal Josef Pepa Voltr

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.
 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci ÚNORU 2015

* Středa 4. 2. v 19.00 hodin
Koncert skupiny BRAN

Keltská hudba z Bretaně
Vstupné: 150 Kč

* Čtvrtek 12. 2. v 19.00 hodin
Lionel Goldstein: 

Pan Halpern a pan 
Johnson

Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu - sk. „A“

Vstupné: 450, 430, 410 Kč

* Neděle 15. 2. v 15.00 hodin
Sněhánky Michaely 

Dolinové
Představení pro děti

Vstupné: 60 Kč

* Pondělí 16. 2. v 9.00 hodin
Trapas nepřežiju! 

aneb Ten řízek nezvedej
Hrají: Michaela Dolinová, 

Ladislav Ondřej
Představení pro školy

Omezený počet vstupenek 
v ceně 50 Kč

lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

* Pondělí 16. 2. v 19.00 hodin
Sibiř - drsná výprava 
divočinou východní 

Sibiře
Dia show Tomáše Kubeše

Přednáškový sál 
městského divadla

Vstupné: 60 Kč

* Středa 18. 2. v 19.00 hodin
Dalibor Janda 

se skupinou Prototyp
Host: Jiřina Anna Jandová
Vstupné: 360, 350, 340 Kč

* Úterý 24. 2. v 19.00 hodin
Bengt Ahlfors: Popel 

a pálenka
Náchodská divadelní scéna

Vstupné: 80, 70, 60 Kč

* Středa 25. 2. v 19.00 hodin
Filharmonie 

Hradec Králové
Ivan Klánský - klavír

Dirigent - Andreas Sebastian 
Weiser

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Měst-
ském informačním centru v hotelu 

U Beránka, tel. 491 426 060, v Infor-
mačním centru a muzeu v Novém 
Městě nad Metují, tel. 491 472 119, 
v Cestovním a Informačním centru 

v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, 
v Regionálním informačním cent-
ru v České Skalici, tel. 491 453 870 

a v Info - Centrum Hronov, tel. 
491 483 646.

Sleva 30% na označené programy pro 
držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP 
a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předlož-
te při kontrole vstupenek. Vozíčkáři 
po telefonickém nahlášení na tel.: 

737 261 645 vstup zdarma.

Den otevřených dveří – Stavebka Náchod
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela v Náchodě, 
vás zve ve středu 21. ledna 2015 od 14.00 do 18.00 hod na den otevřených dveří.

K vidění budou i výstupy právě realizovaného projektu Jeden 
kruh: tělo – mysl – duch, který je realizován v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ABSOLVENTŮM ZÁKLADNÍCH ŠKOL NABÍZÍME
4leté maturitní studium
• obor 36-47-M/01 Stavebnictví, 
   zaměření Pozemní stavitelství
3leté učební obory
• 23-55-H/01 Stavební klempíř*
• 36-64-H/01 Tesař*
• 36-67-H/01 Zedník*
• 36-69-H/01 Pokrývač
• 39-41-H/01 Malíř, lakýrník

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací o naší škole, možnostech studia i projektech spolu� nancovaných z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR naleznete na adrese www.voss-na.cz.
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Srdečně Vás zveme do nově otevřené vinotéky  

CHÁTEAU VALTICE
Všem milovníkům a přátelům dobrého vína zde nabízíme  širokou 

škálu výborných vín – jakostní, s přívlastkem, 
výběr z hroznů i tři druhy stáčených vín.

Jsme tu pro Vás každý den od pondělí do soboty.

Pondělí – pátek  10 – 17 hodin
Sobota  8 – 12 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Najdete nás  na adrese:

Pod Kalvárií 1198, Náchod – Plhov  vedle Podlahářství

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 ihned
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

Potřebujete půjčit peníze?Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
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PNEUSERVISY JOPECO
ZÁRUKA KVALITNÍCH SLUŽEB 

A NÍZKÝCH CEN!

U Cihelny 1751, Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–17.30, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS/AUTOSERVIS NÁCHOD
Soukenická 169, Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–17.00, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV

GT RADIAL

205/55R16 91H

1349 Kè

185/60R14 82T

939 Kè

BRIDGESTONE
195/65R15 91T

1369 Kè
(vítìz testu zimních pneu)

Sleva na služby 
pneuservisu.
Prodloužena 

i pro rok 2015. 50%
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Zuzana Žáková v době, 
kdy vážila 80 kg.

Foto: Zuzana Žáková

Zuzana
zhubla

18kg

Zuzana
Žáková
Náchod

Výška:                                            160 cm
Věk:                50 let
Původní hmotnost:               80 kg
Současná hmotnost:  62 kg

Snížení o: 

18 kg
Délka hubnutí:  4 měsíce
Původní velikost oblečení: 46
Současná velikost oblečení: 38

Zmenšení o:

4 konfekční velikosti oblečení

Člověk musí alespoň na chvíli něco obětovat,  
ale výsledek pak stojí za to

NATURHOUSE  Náchod, Kamenice 113 - pasáž Magnum, 
tel. 491 427 445, nachod@naturhouse-cz.cz, www.naturhouse-cz.cz

FOTOKALENDÁŘE 
a FOTOKNIHY

na www.fotopress.cz
snadno a rychle zhotovíte

svůj kalendář nebo fotoknihu

grafické studio • digitální tiskárna
kvalitní tisk a výroba veškeré propagace

letáky • prospekty • vizitky • brožury • katalogy

www.creopress.cz 
tel. 603 311 052

AKCE na fotokalendáře

 v Červeném Kostelci se obrátil 
na veřejnost s  výzvou o poskyt-
nutí dobových fotografií a  dal-
ších materiálů, které se pojí s po-
bytem generála Jana Kratochvíla 
v  Červeném Kostelci. Cenné 
jsou i  osobní svědectví pamět-
níků. Připomeňme, že generál 
Jan Kratochvíl (1889 – 1975) byl 
účastníkem již slavné legionář-
ské  bitvy u  Zborova, za  druhé 
světové války aktivně bojoval 
v  našich zahraničních jednot-
kách proti nacistům.

Vlastivědný spolek 

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

 Náš titulek je takový všední cestovatelský průměr… 
Když však větu doplníme do podoby: S mimčem v cyklo-
vozíku napříč Francií až k Atlantiku, mohlo by to vzbudit 
vaši zvědavost. Odpovědí na případné dotazy   pak může 
být návštěva besedy popisující cykloputování rodiny 
Stillerových. Cestopisná beseda se uskuteční v  sále IC 
Broumov 23. ledna od 18 hodin. Vstupné je 40,-Kč. 

Francií k Atlantiku? 
 Levné příměstské lyžování si můžete dopřát 
na  Červenokostelecku v  lokalitě Chlívce – Švédský 
vrch. Tamní lyžařský vlek obsluhuje denně upravova-
nou sjezdovku. Jízdné na 10 jízd stojí: 60,-Kč dospělí, 
40,-Kč děti. Dojezdová vzdálenost Č. Kostelec 8 km, 
Hronov 8 km. 

Příměstské lyžování



Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.: 736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 
v  klidné části Nového Města N/M. 
Dům je zateplen, zaveden inter-
net, plastová okna, výtah. Nájemné 
3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* Pronajmu 1+kk v Náchodě, Komen-
ského ul., přízemní byt s oknem do dvo-
ra - kuch.linka, sporák, el.topení, boiler. 
Nájem + energie celkem 5.000 Kč. Kau-
ce 5.000 Kč. Tel. 773 974 100
* Hledám podnájem zařízené garson-
ky v  Náchodě. Jsem nekuřačka s  pra-
videlným příjmem(zaměstnaná).Tel: 
770 778 534
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 
3+1 s  balkonem 77 m2 v  Náchodě 
na Brance. Volný ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu dlouhodobě nový, zděný 
byt 3+kk v centru Náchoda. Vybavená 
kuchyň, balkon, parkovací místo. Kau-
ce, volný od února. Volejte 724 040 389.
* Pronajmu byt 3+1 s  balkonem 
na  Koubovce - v  Červeném Kostelci. 
Tel. 724 916 454
* Pronajmeme byt 3+1 94 m2 v  OV 
v centru Náchoda. TEL.: 777 292 940, 
608 976 956
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchodě Bě-
loveská ul. Tel. 605 571 595, 608 976 956
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk 
s  balkonem v  OV v  Novém Městě n. 
M. Volný ihned. Nájem 3.500,- + 1.500 
inkaso. Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 v  OV s  balko-
nem na Karlově kopci v Náchodě. Tel. 
605 571 595, 608 976 956
* Prodám DB 2+1 s balkonem na síd-
lišti u  nemocnice v  Náchodě, vý-
hled na  Bražec, cena 690.000 Kč. Tel. 
608 976 956
* Pronajmu družstevní byt 1+1 v Ná-
chodě na Plhově. Tel. 602 192 972
* Prodám byt v  OV 3+1, výměra 82 
má v  Náchodě Bělovsi, po  rekon-
strukci kuchyň, nové podlahové kry-
tiny, dřevěná eurookna. Velká lodžie. 
Tel. 774  311  404 , RK nevolat. Cena:1 
100 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v  OV, výměra 70 
má v  Nahořanech, po  rekonstruk-
ci, balkon, zděná koupelna s  vanou. 
Tel. 777  602  884, RK nevolat Cena: 
949 000,- Kč
* Prodám byt 1+kk, družstevní vlast-
nictví, výměra 28 má v Náchodě - Sta-
rém Městě, velká opravená lodžie, opra-
vený kuchyňský kout, nízké měsíční 
náklady. Tel. 777  602  884, RK nevolat 
Cena: 420 000,- Kč
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk 
v Hronově. Plastová okna, rekonstruo-
vaná koupelna, podlahové krytiny. Tel. 
774 311 404 , RK nevolat. Cena: 5 500,- 
Kč/měs. + služby
* Prodám nebo dlouhodobě prona-
jmu byt 1+1 panel, NA  - Plhov. Tel.: 
604 488 145, bp.nsk@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1-45 m2 v Hronově 
ve Velkém Pořičí. K bytu náleží půda-
,sklep a kůlna. Tel. 777 603 632

Pronajmu byt 3 kk, poblíž centra 
Žižkova ulice v Náchodě. Nově zre-
konstruovaný. TEL.: 776 729 010

* Pron. dlouh. zrek. nadst. 3+kk 80m2 
v podkroví rod.domu+balkon, 1/2gara-
že,zahrada v Olešnici u Červ.Kost. Náj. 
6.000,-Kč+1.000,- zál. voda + el + tope-
ni (kotel)+kauce, tel. 608 903 050.
* Prodám v  Náchodě pěkný byt 3+1 
v OV nedaleko centra, zateplený, plas-
tová okna, lodžie. Další info na  tel. 
608 245 634
* Prodám garsonku na  Brance v  Ná-
chodě v  OV, 1.patro,cena 700tis. Kč. 
TEL.: 602 848 785

* Nabízíme pronájem družstevního 
bytu 2+1 (61 m2) v Broumově, Pionýr-
ská 363, 1. podlaží, měsíční nájemné 
bez služeb Kč 4 tisíce. Tel.: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v  Červeném Kostel-
ci, Koubovka 895. Cena Kč 590 tisíc. 
TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme byt 1+1 v Jaroměři, J. 
Šímy 778, 8. podlaží, 31,88 m2. Mě-
síční nájemné bez služeb Kč 3300,- Kč 
.TEL.: 733 131 189
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 
(71,70 m2), 2. Podlaží v Červeném Kos-
telci, Koubovka 895. Cena minimálního 
měsíčního nájemného je Kč 4,5 tisíce 
bez služeb). TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme garsonku (36 m2) 
v  přízemí (bezbariérová) 200 m 
od  vlakového nádraží, v  Novém Měs-
tě n.M. Nájemné 3000,-Kč + inkaso. 
TEL.: 776  224  358 - volat v  prac.dny 
8 - 16 hod.

* Pronajmu byt 2+1,zděný, tichý 
dům u  centra Náchoda,+spíž, bal-
kón, půda a sklep. Nájem 4000,- Kč 
+ inkaso.Kauce 8000,-Kč. Volat 
po 16. hod. 737 971 505

* Prodám řadovou zděnou garáž 
v  Hronově 1 - Štefánikova ul.,parcela 
322/16.Telefon 725 076 609.
* Prodám lukrativní pozemek 5 min. 
od centra v Hronově k bydlení i podni-
kání, výměra 1306 m2. Tel.: 608 667 734.
* Pronajmu garáž 25 m2 v  ul.El.
Krásnohorské v NA naproti Benzině. 
Volná od  1.1.2015, 1000,.Kč /měs. 
TEL.: 608 888 141
* Hledám pronájem zahrádky v  Ná-
chodě a okolí. TEL.: 776 527 543
* Prodáme RD cv centru Náchoda, 
slunné místo. TEL.: 777 818 053
* Prodám 1/2 rodinného domu na Bo-
rové. Cena 150.000 Kč. Tel. 734 897 793
* Prodáme činžovní dům v  Jaroměři 
na náměstí. TEL.: 777 818 053
* Koupím lesní pozemky na Náchod-
sku. TEL.: 776 327 208
* Pronajmu dlouhodobě RD 3+kk, 
po  celkové rekonstrukci v  Náchodě 
- Bělovsi. Klidné místo se zahradou 
u  řeky.Nájemné 5000,-Kč + energie, 
kauce 20 000 Kč. tel. 602 696 213
* PRODÁM RODINNÝ DŮM 
VE  VELKÉM POŘÍČÍ, 5+1, ZA-
HRADA, SKLEP, PŮDNÍ PROSTORY, 
PLYN, KANALIZACE, PO  CELKOVÉ 
REKONSTRUKCI - IHNED K  BY-
DLENÍ. CENA:1.790.000,-KČ, TEL.: 
777 302 483

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) 
s  výhl.do zeleně, +WC,v nově zrek. 
domě v NA, Šafránice. Nutno vidět. Ná-
j.1.500,-Kč + 600 zál.na el., vodu, tope-
ní.+kauce., tel. 608 903 050.
* Pronajmeme nebytové prostory 
o ploše 34,1 m2 v Novém Městě n. M., 
ul. Boženy Němcové 121. Vhodné jako 
kancelářské prostory nebo provozovna. 
Měsíční nájemné bez služeb 3000,-Kč.
Info: 733 131 189
* PRONAJMU OBCHOD NA  PĚŠÍ 
ZONĚ V  NÁCHODĚ, PALACKÉHO 
27 (KAMENICE) cca 15m2 ; VOLNÝ 
OD  1.2.2015; PŘÍZEMÍ. NÁJEMNÉ 
12.500,-Kč + ZÁLOHY NA  ENERGIE 
1.600,-Kč. INFO: 777  302  483 nebo 
776 208 916
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fitcentrum a  jiné služby. Prostory se 
nachází na  Kamenici v  Náchodě v  I.
patře se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.: 777 152 750 v pracovní dny
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC 
a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 
a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny

* Pronajmu byt 2+kk s  balkonem 
v  přízemí domu v  centru Hronova. 
TEL.: 739 155 617
* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnici - 
škola, školka obchod, dobré spojení. 
Romové vítáni. Povinná kauce. TEL.: 
608 869 885
* PRONAJMU BYT 2+kk v HRONO-
VĚ, 4.400,-Kč + inkaso,kauce nutná. 
Tel:602 133  173, renestarkov@seznam.
cz.
* Prodám, př. pronajmu.ihned volný, 
nezařízený družstevní byt 1 + 1, 24m2 
v  Meziměstí. Cena 220  000,- Kč. Tel. 
604 628 520
* Pronajmu byt v  Náchodě, Palacho-
va 1457, 1+1, nájemné 3500 + služby 
2500, 2+1, nájemné 4000, 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
* Pronajmu slunný malý byt v  Ná-
chodě u nemocnice - není to panelák - 
na dobu min. 1 roku zaměstnané osobě. 
777 021 798
* Pronajmu byt 3+1, Nové Město n. 
Met. - Krčín, nová plastová okna, plyn. 
topení + kotel, volný od 1. 2. 2015. Tel. 
603 743 378
* Prodám DB 5+1 na Plhově v Nácho-
dě, zateplený, nová okna, nová kuch.
linka, spol.místnost, sklep. Velmi dobrá 
cena 900 tis.Kč. TEL.: 775 223 358
* Prodám DB 2+1 s balkonem na síd-
lišti u  nemocnice v  Náchodě, vý-
hled na  Bražec, cena 690.000 Kč. Tel. 
605 571 595, 608 976 956
* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 (70 
m2) v klidné části Červeného Kostelce. 
Nájem 4.800 + energie. Tel. 776 335 637
* Pronájem bytu 2+1 Náchod, 1. 
kat., u  centra, 1. patro, cihlový, okna 
plast. Balkon. Od 20.1.. Nájem 4.500 + 
energie a  služby. Kauce dohodou. Tel. 
777 658 308

* Pronajmu zařízený a  vybavený byt 
1+kk 32,76 m2 v  Novém Městě n. 
Met. Parkování a  internet v místě. Tel. 
727 803 195
* Prodám družstevní byt 1+1 (42 m2) 
v Hronově. V. patro, výtah. Pěkné byd-
lení - nutno vidět! Tel. 702 034 121
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+kk 
V  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONO-
VĚ, 200m OD  NÁMĚSTÍ. NÁJEM-
NÉ 3.900,-Kč+ ZÁLOHY 300,-Kč/
os/měs(voda+ el.spol.prostor).Info: 
777 302 483, 776 208 916
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 
2+1 ve 2.patře zděného bytového domu 
poblíž centra. Prostorný byt po výměně 
oken za  plastová, vybavený novou ku-
chyňskou linkou je k  dispozici ihned. 
Nájemné 4500,-Kč, kauce 10000,-Kč. 
Tel. 725 557 030 nebo 602 790 044.
* Pronajmu garsonku v  Hronově. 
TEL.: 608 667 730
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Jaro-
měř, Smetanova 718, 1. podlaží, cena 
Kč 690 tisíc. Telefon 733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 
v Jaroměř , Smetanova 718, 1. podlaží. 
Minimální nájemné bez služeb Kč 4 ti-
síce. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po celkové 
rekonstrukci 1+1 , 31,88 m2, v Jaromě-
ři, J. Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 450 
tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v  okrese Náchod výhradně ve  správě 
SBD Náchod. Uveďte cenu, velikost 
bytu a jeho vybavení, adresu a podlaží. 
Platba v hotovosti. Kontakt: gorceous@
seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 2+1 (61 m2) 
v Broumově, Pionýrská 363, 1. podlaží, 
cena Kč 320 tisíc. Info: 733 131 189.
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ByTy

SeznÁmenÍ Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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.

Pronajmeme kancelář 
cca 30 m2

v Náchodě blízko centra.
Cena dohodou.

TEL.: 608 32 90 80

ČALOUNICTVÍ 
– opravy nábytku

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 
– čištění sedacích souprav 

a koberců
Tel. 733 585 275

Brigáda – přivýdělek
Hledáme spolehlivého brigádníka 

na roznos reklamních tiskovin v ob-
lasti Náchod – Klínek, Nový Svět. 
Vhodné pro studenty, důchodce, 

ženy na MD apod.
Více info na tel.  606 748 710

* V  Hronově pronajmu prostory 
k podnikání, cca 50 m2 v přízemí, Hu-
sova ul. Tel. 608 667 730
* Nabízím k pronájmu nebo ke společ-
né spolupráci výrobní prostory - cca 
15 km od Náchoda, plocha cca 600 m2, 
bývalá truhlárna, tel. 774 224 446

* Prodám kočárek Casualplay S4 tiati-
nium + hluboký díl Mako, barva car-
bon (šedá), zdarma k tomu autosedačku 
Baby Zero, která jde dát na  podvozek, 
jako hluboký díl Mako. Vše je po  jed-
nom dítěti. Cena 6000,-Kč. Náchod 
a okolí. Tel.: 776 629 080

* PRODÁM velkou pánskou kabe-
lu - pravá kůže (Marlboro) - uza-
mykatelná, nepoužitá 3000,-Kč, 
menší krosové kolo - nepoužívané 
(nevhodný dárek) 5000,-Kč, starší, 
zachovalý ,plně funkční masážní 
stroj - výkonný 1000,-Kč, automatic-
kou domácí pekárnu Professor DP 
02 - málo používaná 1000,-Kč, po-
tápěčský žaket vel.S - nepoužívaný 
5000,-Kč. Vše možno poslat na foto-
grafii mailem. TEL.: 606 452 440

* Prodám internetový modem ZyXEL 
ADSL P-660HW-T3 nový za  200Kč 
a  modem Comtrend VDSL VR-3026e 
nový za 500Kč, bezdrátový programo-
vatelný termostat BPT 093 RX pou-
žité 500Kč, bezdrátový Audio/Video 
systém SkyFunk 4 použitý za  500Kč, 
Tel.739 433 396
* Prodám plné interiérové dveře ma-
hagon 90 L. Cena 500 Kč. elektroměr 
a elektrokotel 12 kW. Tel. 602 103 775 
(nejlépe SMS)
* Prodám pozinkované plotové ple-
tivo 50m, výška 170 cm, cena 500 Kč. 
30 m pozink. vodovodních trubek 
2 coule za  1500 Kč. 20 ks starších 
autogenních hořáků za  300 Kč. Tel. 
732 456 095
* Prodej tvrdého, měkkého dřeva, su-
chého. TEL.: 777 690 390
* Prodám nový teplovodní kotel Ver-
ner V45 na  kusové dřevo. Původní 
cena 70 000 Kč, sleva na 45 000 Kč. Ko-
tel je v  originálním balení. Nevhodný 
dárek. Kontaktní tel. 608 201 771

* Prodám suché truhlářské foš-
ny prkna,smrk,borovice, dub,buk. 
Levně. Mob. 774 308 086

* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277

* Koupím do své sbírky pivní etikety, 
tácky, staré pivní láhve, staré hračky, 
stereokotoučky, vláčky, LP - desky, sta-
ré pohlednice atd. Tel. 606 115 393
* Koupím staré pivní lahve. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý papírový betlém a vá-
noční ozdoby. TEL.: 724 907 510
* 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  poštovní známky, Čína, Českoslo-
vensko a jiné. Dále staré obálky, dopisy 
a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýn-
ky, (vybavení staré domácnosti). Tel. 
722 907 510
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím 
za vaše staré, nepotřebné i poškozené 
věci. Hračky zn. ITES, KDN aj., vláčky 
HO, MARKLIN, MERKUR aj., různé 
plastové hračky, hodiny, hodinky, fo-
toaparáty, rádia, voj. věci, pivní lahve, 
obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, 
atd. Tel. 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, ko-
miksy, 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. 
606 564 9 30

* Koupím staré motorky i jen vraky, 
díly. TEL.: 723 837 437 

neByToVÉ ProSTory

ProDÁm

KouPÍm

 

Masáže - Reiki 
* Josef Fulka*

Penzion TEREZA - 
Dolní Radechová 269

* Tel. 606 747 110

AuTo - moTo
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Zavedená a prosperující � rma
přijme na pracoviště v České Skalici

Projektanta vodohospodářských, popř. pozemních staveb

Životopisy zasílejte na e-mail: juzova@vodacz.com

Požadujeme:
znalost AutoCAD, časovou � exibilitu, zodpovědnost, spolehlivost

Nabízíme:
zázemí zavedené � rmy, zajímavé � nanční ohodnocení,

 možnost profesionálního růstu

Polygrafi cká fi rma Bauch, Navrátil s.r.o. v Novém Městě nad Metují 
přijme do třísměnného provozu pracovníky na tyto pozice:

• Přípravář lepicího stroje 
• Přípravář výsekových strojů

Manuální zručnost, praxe na polygrafi ckých strojích vítána, schopnost 
samostatné práce, časová fl exibilita – mimořádné směny, odpovídající 

platové ohodnocení, příplatky na nulovou nemocnost, pečlivost. 

Nástup možný ihned.
Pro bližší informace kontaktujte:  491 477 223 

nebo holbova@bauch-navratil.cz

Provozní elektro-mechanik (údržba strojů ve  výrobní lince)
Náplň práce:
• provádění operativní elektro-strojírenské údržby ve výrobní lince
• provádění havarijních zásahů při poruchách strojů a zařízení
• plánování a provádění preventivní údržby 
• práce ve 3 směnném provozu
• různorodá práce technického směru

Požadujeme:
• SŠ / SOU vzdělání s maturitou, ideálně v oboru elektrotechnik, 
 mechatronik, mechanik-elektronik

• vyhláška 50/1978 Sb, § 6 podmínkou
• zkušenosti z oblasti strojní údržby ve výrobní lince
• zkušenosti s elektro údržbou a PLC řízením strojů výhodou (SIEMENS S7)
• topičský průkaz výhodou, svářečský průkaz výhodou
• samostatnost a schopnost týmové práce
• základní znalost MS Offi  ce
• ochota učit se a časová fl exibilita, zručnost, komunikativnost

Nabízíme:
• pracovní poměr v nadnárodní společnosti
• plnohodnotné zaškolení, trvalý odborný růst
• široká škála benefi tů včetně měsíčních bonusů až do výše 25%
• možnost nástupu IHNED

Informace o pozici:
Místo pracoviště:  Nové Město nad Metují
Typ pracovního poměru:  práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou

Kontakt: tel.  + 420 491 439 111, e-mail: info.deva@danone.com
Kontaktní osoba: Zuzana Kavanová – HR Manager
Adresa:   Generála Klapálka 519, Nové Město nad Metují  549 01

Zaujala Vás tato volná pozice? 
Pošlete nám Váš životopis! Těšíme se na osobní setkání!

Chcete se podílet na instalaci nových výrobních zařízení ? Získat další zkušenosti z pro-
vozních podmínek výrobního závodu? Přispět svými nápady k zefektivnění výroby? 

Pojďte k nám do společnosti Nutricia Deva a.s.

Rivet Factory Česká republika s.r.o.
provozovna: Jugoslávská 15

                       547 01 Náchod

PRACOVNÍK  NÁKUPU
Požadujeme: - základní znalost AJ
- znalost práce na PC ( Excel, Word atd.)
- řidičský průkaz sk. B
- řidičský průkaz na VZV výhodou
- samostatnost, zodpovědnost, fl exibilitu

V případě zájmu zasílejte Vaše strukturované životopisy 
na e-mail: jan.prochazka@rivetfactory.cz

 Obchodní společnost nabízí možnost okamžitého nástupu na pozici:

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Cestovní kancelář Sona Náchod 
hledá brigádníky 

na letní sezónu 2015.
Hledáme pro kempy v Itálii:
- technický správce a delegát
- kuchařky

Vhodné pro:
- důchodce, učitele nebo  podobné
  profese.

Požadavky:
- manuální zručnost, komunikační
  schopnosti , výhodou znalost AJ 
  nebo NJ .

Životopis zasílejte na sona@sonatour.cz 
nebo volejte 491 426 922.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � 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

 

DANĚ
Daňové přiznání Přiznání DPH 
Daňová evidence Silniční daň 
Silniční daň Komplexní služby 

www.ak-ucetnictvi.cz 

 723 492 445 
Mzdy 

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 
o klienta po uzavření této smlouvy.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Vás srdečně zve na:

OMÁČKOVÉ HODY - so 24. 1. – ne 25. 1.

ŘÍZKOVÉ HODY - so 7. 2. – ne 8. 2.

KRÁLIČÍ HODY - so 21. 2. – ne 22. 2.

GULÁŠOVÉ HODY - so 14. 3. – 15. 3.

Tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz 

Hostinec Na Králíku, 
Zblov 19

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

chemické výrobní družstvo, 
významná společnost v oblasti výroby a distribuce kosmetiky

a nátěrových hmot  se sídlem v Novém Městě nad Metují

 přijme zaměstnance na pozici

laborant/ka/ technické kontroly

Nástup: od 1. 3. 2015
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději 

do 31. 1. 2015 na adresu: lambertova@detecha.cz
Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133

Požadujeme:
- vzdělání SŠ chemické 
- znalost práce v laboratoři 
- znalost práce s předpisy a vedení laboratorních záznamů
- znalost systému řízení kvality dle norem ISO 
- znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B
- spolehlivost, přesnost, zručnost

Nabízíme
- práci  na hlavní pracovní poměr
- práci ve společnosti s tradicí
- firemní výhody
- pracovní poměr na dobu určitou za MD a RD

Okénko 
energetického 
poradce 76. 

 Vážení a milí čtenáři, 
velmi stručně zkusím načrtnout, co je 
nového od  1.1.2015 a  co lze očekávat 
na rok 2016.
a) Regulované platby: za  distribuci 
elektřiny na rok 2015 mírně cca do 5% 
dle sazby klesly, tzn. u všech dodava-
telů stejně.
b) Regulované platby za distribuci ply-
nu na rok 2015 naopak mírně cca o 3% 
vzrostly, tzn. u všech dodavatelů stejně.
c) Cena silové elektřiny u téměř všech 
dodavatelů na  rok 2015 klesla v  prů-
měru o cca 5%. U některých dodavate-
lů, třeba Armex Energy až o 10%.
d) Cena plynu pro domácnosti na rok 
2015 stagnovala, protože nákupy všech 
dodavatelů na  rok 2015 pro své kli-
enty se z  největší části odehrály ještě 
před výrazným propadem cen plynu 
ke konci roku.
e) Lze důvodně předpokládat, že po-
kud se tento trend poklesu z  konce 
roku 2014 udrží, že by mohlo dojít 
k  výraznému poklesu cen plynu pro 
rok 2016 a dalšímu snižování cen silo-
vé elektřiny na rok 2016.
Pro naše stávající i nové klienty to za-

včasu připravíme tak, aby jejich výdaje 
za plyn i el. byly opět bezkonkurenčně 
nejnižší.
f) Pouze u dodavatele VEMEX ENER-
GY došlo ke změně obchodních pod-
mínek, takže lze dle zákona bez sankcí 
od 5-ti letých smluv klidně odstupovat 
a to do 31.3.2015. U jiných dodavatelů 
je nutné dodržet podmínky stávajících 
smluv. 
 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   
Monika Hofmanová, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

 V úterý 6. ledna 2015 se na Ředi-
telství silnic a dálnic v Hradci Králové 
sešli zástupci města Náchoda a Policie 
ČR. Cílem schůzky bylo upřesnění 
harmonogramu plánovaných rekon-
strukcí dvou okružních křižovatek 
v Náchodě, které stát prostřednictvím 
ŘSD zainvestuje v letošním roce.
 Jde o kruhový objezd u Slávie, kte-
rý potřebuje neodkladně komplet-
ní opravu a  následně bude probíhat 
oprava resp. výstavba nové okružní 
křižovatky "u  Čedoku". Ta je nejslo-
žitějším dopravním uzlem ve  městě 
a její kapacita byla již dávno vyčerpá-
na. Po úpravách bude lépe vyhovovat 
současné stále se zvyšující intenzi-
tě dopravy. Práce budou zahájeny 
jakmile to počasí dovolí, předběžně 
v  polovině března. S  dodavatelem 
stavby se jedná  o maximálním pro-
dloužení pracovní doby, předběžně se 
uvažuje o možnosti, že by stavaři pra-
covali od 7 do 22 hodin. 
 Společně s Policií ČR se již dlouho 
připravují objízdné trasy. Na přelomu 
ledna a  února proběhne v  Náchodě 
další koordinační schůzka se všemi, 
kteří se na  opravách budou podílet. 

Jde o většinu vlastníků inženýrských 
sítí uložených v  komunikaci - RWE 
(plyn), Teplárna Náchod (teplovod) 
nebo Vodovody a kanalizace Náchod, 
a.s. (vodovod). Následně budou zná-
my konkrétní termíny a objízdné tra-
sy, o kterých budeme podrobně veřej-
nost informovat. Oprava kruhového 
objezdu u Slávie bude probíhat do po-
loviny března a hned na to (od 15. 6. 
2015) bude navazovat výstavba nové 
okružní křižovatky u  Čedoku, která 
skončí na podzim.
Už nyní je jisté, že po dobu oprav, tj. 
přibližně od 15. 3. do konce listopadu, 
bude z důvodu lepší propustnosti vo-
zidel a linkových autobusů mimo jiné 
otočen směr jízdy v ulici Volovnice. 
 "Plánování objízdných tras a  způ-
sobu dopravy je poměrně kompli-
kované, budeme jednat i  s  polskou 
stranou o  možnosti dočasného od-
klonění nákladní dopravy na  Ostra-
vu. Musíme řešit také pohyb nadměr-
ných nákladů, ty během stavby určitě 
Náchodem neprojedou", 

upřesnil Bc. David Kult, dopravní 
inženýr Policie ČR.

Náchod  čeká řada dopravních omezení  
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Novoroční pohár
 RSCM Rozkoš je pořadatelem  
mládežnického halového turnaje 
v  České Skalici. Novoroční po-
hár st. přípravky (ročník 2004 
a  mladší) se uskuteční  v  neděli 
25.ledna. Podrobnosti najdete 
na www.fotbalceskaskalice.cz

Panská stráň
 V  městysu  Nový Hrádek má 
sjezdové lyžování dlouhou tradici. 
I tuto sezónu je veřejnosti (v přípa-
dě dobrých sněhových podmínek) 
otevřena tamní sjezdovka (osvět-
lená)  na Panské stráni, kterou ob-
sluhuje teleskopický vlek s  kapa-
citou 500 lyžařů za  hodinu.  Stav 
sjezdovky je pochopitelně odvislý 
od panujících klimatických podmí-
nek. Před návštěvou raději ověřte 
na www.novy-hradek.cz 

 V pondělí 9. února se  v sále 
Infocentra v  Broumově usku-
teční Seminář k  obchvatu 
Broumova. S  tématy souvi-
sejícími  se řešením dopravy 
v  metropoli Broumovského 
výběžku  vás na setkání sezná-
mí hejtman Královéhradecké-

ho kraje a  senátor za  volební 
obvod Náchodsko Lubomír 
Franc. Na  setkání je srdečně 
zvána široká veřejnost, které 
není lhostejná problematika 
dopravy v  Broumově a  oko-
lí. Začátek akce je naplánován 
na 16 hodin. 

Seminář k obchvatu Broumova 

 vzdělání ve strojírenském oboru

 třísměnný provoz

NÁSTUP IHNED
Tel. 491 469 466, 725 522 526

Lhota za Červeným Kostelcem

obsluha CNC strojů

Pozice:
 Začátkem listopadu loňského 
roku se ve West Palm Beach v USA 
konalo Mistrovství světa v  bench-
pressu. Sešla se zde velká konkuren-
ce, v různých kategoriích nastoupilo 
820 závodníků.
Tento profesionální závod byl tečkou 
za loňskou sezonou i pro Jiřího Havr-
du z Náchoda.
 Hned výkon v  pondělním závodě 
(8. 11.) znamenal pro Jirku prvenství 
ve  váhové kategorii do  140 kg, když 
vzepřel 335 kg. Hned v  následujícím 
pokusu sice vzepřel o deset kilo více, 
ale tento pokus mu porota neuznala. 
I tak dokázal vytvořit světový rekord 
a  získat své první zlato ve  federaci 
WPC (závodí se v jednoduchém dre-
su). Přesto není se svým výsledkem 
Jirka spokojený. V domácím prostředí 
před odjezdem na mistrovství při tré-
nincích vzpíral kolem 400 kg. Jak sám 
Jirka říká, nejspíš se na  jeho výkonu 
podepsala cesta na závody, která ten-
tokrát nebyla vůbec bezproblémová.
 Floridské West Palm Beach  žilo 
benchpressem celý týden. A tak, když 
se v pátek Jirka položil na start v ka-
tegorii RAW (bez dresu), „benčnul“ 
240 kg. Tento výkon mu zajistil krásné 
druhé místo.
 Původně měly být tyto závody pro 
Jirku tečkou nejen za  sezonou 2014, 
ale za celou sportovní kariérou. Vše, 
čeho mohl dosáhnout na evropských 
i světových podnicích, již dosáhl. Už 
si nemusí nic dokazovat. Je majite-
lem osobních, národních, evropských 
i světových rekordů.

 Přesto má ještě jeden cíl, který 
mu nedovolí s  benchpressem skon-
čit. Jeho metou je rovná „čtyřstovka“ 
vzepřených kil. To bude ta pomyslná 
tečka před odchodem do sportovního 
důchodu. A tak Jirka zůstává.
 Spolu s Jirkou se Mistrovství světa 
ve  West Palm Beach  zúčastnil také 
Kamil Grim, který startoval v  kate-
gorii MASTERS. I on si odvezl cenné 
trofeje. Přesto, že se neustále potýkal 
s problémy s ramenem a loktem, v ka-
tegorii EQIP  obsadil zlatou příčku 

s  240 vzepřenými kily a  v  kategorii 
RAW skončil druhý.
 A tak to vypadá, že pokud oběma 
bude sloužit zdraví a  sponzoři jim 
zachovají přízeň, určitě o Jirkovi Ha-

vrdovi a  Kamilu Grimovi uslyšíme 
i v letošní sezoně...
Celou uplynulou sezonu Jirku pod-
porovali:
LITO - trans s.r.o.- T.Dušek Dobří-
chovice, MOŠNA a.s. Červený Kos-
telec, Cestovní kancelář NIKI Petr 
Pultar, Bar SKÁLA Trutnov - Náchod, 
Magic English, v.d. SNĚŽKA Náchod, 
MS nářadí Náchod, PRIMÁTOR a.s. 
Náchod, Lion Nutrition - doplňky vý-
živy nejen pro sportovce (www.lion-
-nutrition.cz) a obec Kramolna.

Manželka Lenka a syn Martínek jsou 
bezesporu tou největší Jirkovou opo-
rou.

Připravila Laďka Škodová, foto 
archiv Jirky Havrdy

Mistři do důchodu nechodí

Fotogra� í se vracíme na konec uplynulého roku, kdy náchodská „Škola bruslení“ předvedla panu Mikuláši 
a jeho družině, co všechno se její členové za celý rok naučili a že mikulášskou nadílku si právem zaslouží…

Psí domov Lukavice u Rychnova nad Kněžnou 
(tel: 608 524 973, utuleklukavice@seznam.cz, 

www.psidomovlukavice.cz) 

Barča (maminka štěňátek – 
také hledá domov) je 3letá 
fenečka, kříženec retrívra 
na  krátkých nožičkách. Je 
milá, hodná, u  nás úspěšně 
odchovala své děti, díky kte-
rým se jí nejspíše původní ma-
jitel zbavil. Vhodná do  bytu 
nebo domku se zahrádkou.

Štěňátka hledají domov. 
V útulku zůstala poslední tři 
psí mimča, fenečky, béžové 
barvy. Maminka je kříženec 
retrívra na  kratších nožič-
kách, tatínek teriér. 

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Manželka Lenka je Jirkovi velkou oporou. Vlevo vpozadí stojí, rovněž 
úspěšný, Kamil Grim.

Hotel Elko v Náchodě
Tradiční česká domácí kuchyně

večírky, oslavy, školní srazy
nekuřácká restaurace - polední menu

www.elkohotel.cz

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny


