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

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

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.)

 Společnost Lesy Města Náchoda  
uspořádala již 5. ročník rybářských 
závodů pro děti od 6 do 15 let věku. 
Místem „činu“ byl rybníček v  uli-
ci Rybářská v  Náchodě. Mladí ry-
báři se zdatně činili – na  háčku se 
jim objevovali nejen malé plotice, 
ale i  pěkní kapříci (jednoho z  nich 
k objektivu fotoaparátu pozvedá jed-

natel společnosti  Ing.  Josef Hašek). 
Pro nejlepší rybáře   byly připraveny 
i pěkné ceny. Rybářské akce pro děti 
i dospělé vhodně propagují rybniční 
hospodářství Lesů města Náchoda 
s.r.o. a naplňují i sekundární poslání 
této společnosti, které leží ve vzdělá-
vací, volnočasové  i rekreační rovině. 
 Foto Mirek Brát 

Dětské rybářské závody 

KOŽENÁ
GALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

 Na  9. června připadá v  kalendáři 
Mezinárodní den archivů. Svoje dveře 
otevírá v tento den také Státní okres-
ní archiv v Náchodě. Čeká na vás zde  
i  výstava věnovaná událostem, které 
provázely  na  Náchodsku ukončení 
druhé světové války před 70 lety.  

Archiv dokořán
 Náchodská ulice v  Novém Měs-
tě nad Metují, kterou vede velice 
frekventovaná silnice, prochází již 
od března rozsáhlou rekonstrukcí. Její 
první etapa skončila 30. 4. Po  tomto 
datu tak do  této ulice může v  rámci 
dopravní obslužnosti vjet místní do-
prava. Veškerá tranzitní osobní i  ná-
kladní doprava je ale nadále vedena 
po  objízdných trasách přes Jaroměř. 

Ve  druhé etapě bude zrekonstruo-
ván také nadjezd nad železniční tra-
tí, takže příjezd od Vrchovin i z ulice 
generála Klapálka nebude umožněn. 
Druhá etapa by měla být podle plánu 
hotova do  konce srpna, včetně po-
kládky vrchní asfaltobetonové vrstvy. 
Akce je � nancována z  Regionálního 
operačního programu a  vyjde na  té-
měř 35 milionů korun.  (mf)

V „Nováči“ komplikace do srpna 

S FREE tarify můžete 
mít 4G LTE mobil 
za necelé dva tisíce

BenQ T3 jen za 1 920
Cena s bonusem 1 000 Kč 
pro zákazníky s FREE tarify

Běžná cena 2 920 Kč

Pro více informací navštivte naši O2 Prodejnu Palackého 20, Náchod.

S FREE tarify můžete 

 Prodejnu Palackého 20, Náchod.

S FREE tarify můžete 

 Prodejnu Palackého 20, Náchod.

S FREE tarify můžete 
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VZPOMÍNKA
Dne 30.května 2015 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustila naše drahá maminka,

 paní Hana Hnízdilová z Hronova

Dne 27. července 2015 uplyne 15 let, kdy odešel 
náš drahý tatínek, 

pan František Hnízdil z Hronova.

Stále vzpomínají dcera Hana a syn František s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 1. června 2014 uplynou dva smutné roky, 

kdy nás navždy opustil 

pan Vladimír Čapenec 
z Nového Města nad  Metují.

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

Rodina

VZPOMÍNKA
V neděli 31. 5. 2015 vzpomeneme 6. smutné výročí, 

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

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

 věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

manželka Anna, dcery Zuzka, 
Petra a Ivana s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 16.5.2015 uplynul 1 smutný rok, kdy nás 

navždy opustil pan Antonín Kubeček 
z Velkého Poříčí.

Kdo jste ho znali a měli ho rádi, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku. Manželka  Věra, syn Milan, dcera 

Dana, dcera Věra, vnoučata a pravnoučata.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat ortopedickému 
oddělení rychnovské nemocnice v čele s primářem 
MUDr.Pavlem Hrochem za skvělý přístup k pacien-
tům a profesionální  jednání celého zdravotnického 
personálu. Mé poděkování patří také rehabilitačnímu 
oddělení pod vedením paní primářky  MUDr.Renaty 
Skuhrovcové.                         Marie Zlámalová, Náchod

Poskytovatelé sociálních služeb 
v regionu Náchod Vás srdečně zvou 
na  Festival sociálních služeb, který 
se uskuteční dne 16. 6. 2015 od 9:00 
– 17:00 hod. v  kavárně Láry Fáry 
v  Hurdálkově ulici v  Náchodě. Za-
jímá Vás, jak žijí lidé s hendikepem 
a jak se vyrovnávají s hrozbou soci-
álního vyloučení? Chcete vědět více 
o  osobách s  duševním onemocně-
ním nebo o tajemném světě autistů? 
Přijďte  si vyzkoušet různé techniky 
v  zážitkových dílnách nebo si za-
soutěžit .  Na  Vaše dotazy  budou 
odpovídat odborníci z  pořadatel-
ských organizací - Péče o  duševní 
zdraví Náchod, OS Cesta Náchod, 
OS  Pferda a OS Modré srdce, Velké 
Poříčí. Těšíme se na Vás

Festival sociálních 
služeb Náchod

V Jaroměři  přejmenují  střední ško-
lu na  Gymnázium Jaroslava Žáka. 
V  objektu na  náměstí ČLA vznik-
ne i  Žákova  pasáž se studovnou a   
kavárnou. Kdo byl  středoškolský 
profesor Jaroslav Žák (1906-1960)?  
Působil jako profesor latiny a  fran-
couzštiny  v letech 1936-1946 na ja-
roměřském gymnáziu.Zároveň psal 
fejetony a  prózy ze studentského, 
trampského a  sportovního života 
i později po své politické perezekuci 
též satiry na  komunistické poúno-
rové praktiky. Knižně vyšlo přes 
dvacet titulů. Jeho knihy se student-

skou tematikou  „Študáci a kantoři“ 
(1937) a „ Cesta do hlubin študáko-
vy duše“ (1938), vydané za jeho pů-
sobení v  Jaroměři, byly výrazně in-
spirovány prostředím jaroměřského 
gymnasia, ať už jde o události, typy 
postav profesorů nebo studentů, je-
jich návyky či promluvy, obzvláště 
však studentský slang. Také poúno-
rové satiry „Konec starých časů“ 
(1991) a  „Na  úsvitě nové doby“  
(2010), jež jsou m.j. lokalizovány 
do dvojměstí Jaroměř-Josefov, které 
je předobrazem literárního Pepo-
va Týnce nad Lesem. Je tedy J. Žák 

velmi známý  humorista a  satirik, 
novinář i  společensky angažovaný 
člověk, jehož si váží právě na  jaro-
měřském gymnáziu. Ve  spolupráci 
s Městským úřadem v Jaroměři zde 
pořádají ve čtvrtek 18. června 2015 
od 8.30 hodin v aule slavnostní pře-
jmenování školy na  “ Gymnázium 
Jaroslava Žáka v Jaroměři“ při příle-
žitosti 55 let od úmrtí této význam-
né osobnosti, k  níž se hlásí právě 
tato střední škola, založená v  Jaro-
měři před 96 lety v roce 1919. 
 PhDr. Jiří UHLÍŘ,
  emeritní středoškolský pedagog  

Gymnázium v Jaroměři ponese jméno Jaroslava Žáka

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci ČERVNU 2015

* Úterý 2. 6. v 19.00 hodin
Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra

Současná irská hudba
Vstupné: 120 Kč

* Středa 3. 6. v 18 .00 hodin
Meditace pod vedením Mgr. Jar-

mily Koudelkové
Přednáškový sál městského divadla

Vstupné: 80 Kč

* Čtvrtek 4. 6. v 19.00 hodin
Radek Balaš - Ondřej Brousek: 

Marilyn (Překrásné děcko)
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: 400, 380, 360 Kč

* Středa 10. 6. v 17.00 hodin
Hopem Popem

Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty Náchod
Vstupné: 80 Kč

Prodej vstupenek v ZUŠ J. Falty Náchod

* Středa 17. 6. v 19.00 hodin
E. - E. Schmitt: Manželské vraž-

dění
Divadlo Na Jezerce

Hrají: Jaroslav Dušek a Nataša Burger
Vstupné: 380, 360, 340 Kč

* Středa 24. 6. v 11.00 hodin
Veřejná generálka Slavnostní 

akademie žáků ZŠ Komenského 
I. stupně

Vstupné: 40 Kč

* Středa 24. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků ZŠ 

Komenského I. stupně
Vstupné: 50 Kč

* Čtvrtek 25. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků ZŠ 

Plhov

* Pondělí 29. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků ZŠ 

Komenského II. stupně
Vstupné: 50 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním 

centru v hotelu U Beránka, tel. 
491426 060, v Informačním cen-
tru a muzeu v Novém Městě nad 

Metují, tel. 491 472 119, v Cestov-
ním a Informačním centru v Čer-
veném Kostelci, tel. 498 100 657, 

v Regionálním informačním cent-
ru v České Skalici, tel. 491 453 870 

a v Informačním centru Hro-
nov, tel. 491 483 646. Vozíčkáři 

po telefonickém nahlášení na tel.: 
737 261 645 vstup zdarma.

 čtvrtek 11.6. od 14 hod.
 „S Evou a Vaškem 

u Jadranu“ 
– české i místní písničky za teplých 

večerů z krásné  Dalmácie;

 čtvrtek  18.6. od 14 hod.
 „OLOMOUCKO“,

 - krásy kraje, památky a zážitky 
z výletu připomene � lm p. Milosla-

va Hlaváče;   

 Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“

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

při následujících programech:

Č  E  R  V E  N     2  0  1  5
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 

na měsíc červen v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme 
při následujících programech:

Č  E  R  V E  N     2  0  1  5

  Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Přejeme krásné zážitky o letních měsících 

a v klubově se opět sejdeme po prázdninách.

pátek  26.6. 
TAJNÝ  VÝLET

 – odjezd v 8 hod. z ul. Za Teplárnou, 
návrat asi v 19 hod.  /pozn.: zájezd je 

již plně obsazen/.    

  Na naše programy zveme 
všechny zájemce starší genera-

ce, i když nejsou 
členy Svazu důchodců. 

VZPOMÍNÁME
Dne  20.května 2015 uplynul jeden smutný rok, kdy 
nás navždy opustila naše drahá maminka, babička 

a prababička, paní Anna Štěpánová 
 z Libchyň u Nového Města nad Metují.

Dne 4.června 2015 by oslavila 90.narozeniny.

Kdo jste ji znali , vzpomeňte s námi.   Dcery Zdena 
a Anička s rodinami a synové Pepa  a Luboš 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

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

Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 3 490 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 699 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům se dvěma byty v klidné lokalitě Náchodě v blízkosti zámku ............................. 2 590 000,- Kč

 V  Náchodě proběhl jubilejní 20. 
Den s  Primátorem, který do  are-
álu Pivovaru Náchod a.s. přilákal 
množství návštěvníků. Kromě piva 
a  dobrot slaných i  sladkých byl pro 
návštěvníky připraven   i bohatý pro-
gram, v  rámci kterého zahrála a  za-
zpívala řada interpretů: broumovští 
rockeři  Imodium, Rolling Stones 
revival, cimbálová muzika Grajcar, 
zpěvák Petr Bende  a  další. Součástí 
veřejností oblíbené akce bylo i vydání 
Občasníku pro pivní fajnšmekry Pri-
mátorky. 
 Foto Mirek Brát 

20. den
s Primátorem 
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Teplická vařečka
aneb

 Žemlovka je sladký nákyp, který se připravuje z jablek a bílého pečiva (nej-
častěji rohlíků nebo veky) namočeného do oslazeného mléka, případně va-
jec. Místo jablek někdo používá i hrušky. Jedná se o pokrm, který je tradiční 
součástí české kuchyně a často je podáván ve školních jídelnách. My pro vás 
máme méně známou, ale neméně dobrou, variantu žemlovky. 
 Budeme potřebovat 1 bílou veku nebo 6 housek, 0,5l mléka, špetku soli, 
100 g rozpuštěného másla, 100 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 3 vej-
ce, 400 g oloupané rebarbory, 150 g cukru krupice a 2 vanilkové pudinky.
 Oloupanou rebarboru nakrájíme na drobno, dáme dusit do hrnce s 2-3 dcl 
vody. Když je rebarbora rozvařená, zahustíme ji pudinkem a dochutíme cuk-
rem. Necháme vychladnout. Veku nebo housky nakrájíme na plátky a namá-
číme do mléka s moučkovým cukrem, solí a vejci.  Plech vymažeme máslem, 
vysypeme strouhankou a vrstvíme žemli, na kterou přidáme rebarboru a tak-
to opakujeme. Nakonec žemlovku přelijeme rozpuštěným máslem a  dáme 
péct do trouby.  Po vychladnutí posypeme moučkovým cukrem.
 Chceme-li ještě nějaké vylepšení, můžeme oddělit žloutky od bílků. Žlout-
ky poté vložíme do mléka a bílky vyšleháme s cukrem dotuha. Tuhým sněhem 
následně potřeme povrch žemlovky a dáme péct. Nebo pod rebarboru mů-
žeme dát například vrstvu tvarohu. Fantazii se prostě meze nekladou, takže 
DOBROU CHUŤ . 

Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Rebarborová žemlovka

   Stavební proměny města jsou vždy i  proměnou objektů institucí, �rem 
a úřadů, které se zde nacházejí. Nový vzhled rekonstruované budovy České 
spořitelny na  Karlově náměstí v  Náchodě pro ECHO zachytil Josef Pepa 
Voltr. Doplňme k jeho fotogra�i i malý historický exkurz, který říká, že po-
čátky České spořitelny sahají na našem území až do  roku 1825. Tehdy se 
však nemluvilo o spořitelně ale o „Schraňovací pokladnici“. Zajímavé je, že 
do zajišťovacího fondu spořitelny tehdy výrazně přispěl i samotný rakouský 
císař František I..  

 Díky mezinárodnímu projektu 
„Vstupujeme na  trh země souseda“ 
bylo studentům VOŠ a  SPŠ sta-
vební arch. Jana Letzela v  Nácho-
dě umožněno navštívit polskou 
střední odbornou školu „Zespół 
Szkół Budowlano – Elektrycznych“ 
ve Svídnici.  Exkurze se uskutečni-
la 14. května 2015. Zúčastnilo se jí 
dvaadvacet zájemců z řad studentů 

druhých a  třetích ročníků oboru 
Pozemní stavitelství.
 Budoucí náchodští stavaři a  je-
jich pedagogický dozor byli během 
uvítacího setkání v aule tamní školy 
seznámeni s polským školským sys-
témem, nahlédli do odborně vyba-
vených učeben, tělocvičny a  posi-
lovny. Poté jsme se všichni přesunuli 
do  centra praktického vyučování. 

Po  zevrubné prohlídce celého mo-
derně zrekonstruovaného areálu 
čekal na naše studenty dovednostní 
úkol. Poměřili si síly se svými pol-
skými kolegy ve zdění komínu. Obě 
strany tato činnost zaujala. 
 Na závěr exkurze byla nachystána 
prohlídka historického jádra města. 
Nejvíce nás uchvátil dřevěný kostel 
Míru, který si právem zaslouží zá-
pis na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO.
 Cílem exkurze byl rozvoj od-
borných, kulturních a  jazykových 
znalostí i dovedností. Rádi bychom 
na tuto první návštěvu navázali dal-
ším shledáním. Polské škole byla 
proto nabídnuta ředitelem náchod-
ské stavební školy užší spolupráce. 
Uvidíme, zda bude ze strany pol-
ských studentů stejný zájem.
 Podobná zaměřenost škol, blízká 
vzdálenost i  jazyková příbuznost 
by byly vekou výhodou pro dal-
ší kooperaci. Byla by tak využita 
možnost, kterou přeshraniční spo-
lupráce mezi Českou a  Polskou re-
publikou nabízí.
 Mgr. Lea Zálišová            

Náchodské stavebce se podařilo
nalézt partnerskou školu v polské Svídnici

ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 21 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

 Na  různých místech města Červe-
ného Kostelce můžeme a  zhruba 
do  poloviny července také bude-
me vídat těžkou techniku „vrtající“ 
do země. Tyto průzkumné vrty jsou 
součástí neinvestiční akce Analýza 
rizik vlivu staré ekologické zátěže 
na vodní zdroje města Červený Kos-

telec, kterou chce město dopodrobna 
a  komplexně ověřit míru znečištění 
podzemních vod. V  rámci odběru 
vzorků zemin bude povrch Červené-
ho Kostelce navrtán na  45 místech, 
a  to do  hloubky 20–25 m. Vybraná 
místa jsou plošně vhodně rozprostře-
na, aby byl pokryt maximální rozsah 

Vrty zkoumají  vliv ekologické zátěže 
minulosti na vodní zdroje

zájmové lokality. Z  těchto hydroge-
ologických vrtů, dalších hydrogeo-
logických objektů a  30 domovních 
studní bude odebráno mj. 210 ks 
vzorků podzemních vod. Poté, co 
budou průzkumné práce provedeny, 
bude až do konce listopadu zpraco-
vávána zpráva na  základě rozborů 
vzorků. Díky tomu bude možné poté 
zajistit případné sanace.  Téměř celá 
akce je pokryta dotacemi. Celkové 
náklady vč. přípravy se vyšplha-
ly na  2  248  418,46 Kč. 1  928  155,3, 
Kč jde z  Fondu soudržnosti EU, 
113  420,90 Kč ze státního rozpočtu 
a 226 842 Kč poskytl Královéhradec-
ký kraj.         Tomáš Kábrt, 
Valerie Pánková, foto: Tomáš Kábrt

   Občanské sdružení DOKOŘÁN 
v Náchodě pomáhá  dětem ve věku 
6 až 18 let jejichž rodiny se ocitly 
na sociálním okraji společnosti díky 
nepříznivé životní situaci. Sdružení 
bylo založeno v roce 1995 a letos sla-
ví 20. výročí svého působení v  Ná-
chodě. Navázalo také aktivní a velice 
perspektivní spolupráci se Základní 
školou T.G. Masaryka v  Bartoňově 
ulici. K 20. výročí si občanské sdru-
žení DOKOŘÁN nadělí nový design  
webových stránek a  nová loga. Při-
pravuje se facebookový pro�l sdru-
žení i fotogra�cká kampaň. 

OS Dokořán slaví 
20. výročí  V Muzeu papírových modelů v Po-

lici nad Metují je až do  26. června 
ke  zhlédnutí výstava prací studentů 
Střední školy propagační tvorby a po-
lygra�e Velké Poříčí. Výstava prezen-
tuje práce nejmladší výtvarné generace 
inspirované antikou. Přes ohromující 
propast více jak dvou tisíc let může 
divák vnímat sílu antického ducha. Ač 
mnohá díla odkazují ke  konkrétním 
událostem a osobám, z celé expozice 
vyzařuje právě ona nepopsatelná mo-
hutnost ducha a lidského myšlení, síla 
etických a �loso�ckých hodnot, které 
jsou tím nejcennějším dědictvím anti-
ky pro současnost.

Antika v Polici

 Při cestách do Orlických hor čekají 
na řidiče komplikace v podobě rekon-
strukce silnice u Sedloňova.  Probíha-
jí zde práce  na výstavbě nové opěrné 
zdi, která zajistí tamní silnici III/3104.  
Na zhruba padesáti metrech vznikne 
železobetonová zeď, na kterou naváže 
armovaný svah. V rámci stavby bude 
provedena také rekonstrukce silnice 
v  délce 85 metrů. Pracovat se bude 
za  jednosměrného provozu, pouze 
při rekonstrukci silnice se přistoupí 
k  úplné uzavírce. Náklady dosahují 
částky 7,5 milionu korun. Práce by 
zde měly skončit do konce srpna t.r.

Rekonstrukce 
u Sedloňova

 Děti v příkopu nemusí nutně zna-
menat  hned nějakou tu lapálii či 
nebezpečnou situaci.  Příkladem je 
Dětský den v  zámeckém příkopu, 
který proběhne   v Novém Městě nad 
Metují 2. června (od 9 do 12 hodin). 
Organizátorem je MC Na Zámečku. 
Jedná se o již tradiční akci pro rodi-
če s malými dětmi v příkopu novo-
městského zámku. 

Dětský den v „příkopu“
 Děti ze třídy Berušek MŠ Vítkova 
- Náchod navštívily Městskou Policii 
v Náchodě, kde se seznámily s prací 
policistů . Také děti ze třídy Sluníček 
a Medvídků se podívaly do oddělení 
kriminální policie v  Náchodě. Děti 
se dozvěděly, čím se kriminální poli-
cie zabývá. Jaká čísla volat, když jsou 
v nebezpečí. Paní policistka nás pro-
vedla po  celém oddělení a  ukázala 
nám místnosti, kde jsou vyslýcháni 

pachatelé a přijímána hlášení, kde se 
pachatelé fotí. Kdo chtěl, mohl si od-
nést i otisky vlastních prstů, které jim 
pan policista (kriminalista) udělal. 
Na závěr si děti prohlédly celu před-
běžného zadržení. Dozvěděly se, co 
takový pachatel dostane k jídlu a jak 
v  cele přenocuje. Děkujeme všem 
pracovníkům Policie za  prostředko-
vání návštěvy. 
(zaměstnanci MŠ Vítkova, Náchod)

Na návštěvě u policie

 Nově obnovené lázně Velichovky 
spojily své slavnostní otevření a  den 
otevřených dveří s pietní vzpomínkou 
na  konec druhé světové války, pořá-
danou každoročně pod názvem MISE 
VELICHOVKY.   Do lázeňského parku 
přijel konvoj historických vozidel 16. 
obrněné  divize a společně byla uctěna 
památka zesnulých ve 2. světové válce.    
"Byl to pro nás symbolický, ale přesto 
velice silný moment. Lázně už zhruba 
měsíc fungují, ale teprve slavnostním 
otevřením tuto událost hlásíme světu" 

říká  jednatelka  provozující  společ-
nosti  Lázně Velichovky 1897,  s.r.o.  
Alena Řípová.  Pozvánku na slavnostní 
otevření přijala řada osobností regio-
nu. Byl mezi nimi i senátor a profesor 
vnitřního lékařství Prof.  MUDr.  Jaro-
slav Malý CSc. " Pozvání jsem velice 
rád přijal. Lázně jsou obrovským pří-
nosem nejen pro samotné pacienty, ale 
pro celý region. Navíc tamní slatina je 
opravdu velmi kvalitní ," říká králove-
hradecký senátor Prof. MUDr. Jaroslav 
Malý CSc.

Lázně Velichovky otevřeny 
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Jazyková škola 
www.PASTIME.cz

V rámci svých pestrých aktivit  usku-
tečnil od 30. dubna do 6. května Sokol 
v Náchodě ozdravný pobyt v Jánských 
Lázních.Poněvadž se jedná o  akci �-

nančně i  časově náročnou, zúčastnilo 
se jen  šest seniorek a jeden senior(viz 
foto,muž fotil). V  rámci zaplacených 
služeb mimo ubytování v  lázeňském  

hotelu Terra, kde bylo také výborné 
stravování, měli účastníci každý den 
k  dispozici na  2 hodiny nové aqua-
centrum, 2x para�n a  vířivku, rašeli-
nu ozonoterapii, a  také instruktážní 
vycházku s  holemi pod vedením vý-
borného trenéra.Volna mezi těmito 
procedurami bylo využito k  vycház-
kám do  krásného okolí.O víkendu se 
využilo toho, že byla v provozu lanovka 
na Černou horu, z které byl  nádherný 
pohled na Sněžku a další,ještě zasněže-
né, vrcholy. Další výlet byl do Svobody 
nad Úpou a  na  závěr pobytu pochod 
na Ho�manovy boudy a k pramenům 
( až na  jeden jsou svedeny pod zem 
do vodojemu). Zpět pak kolem dětské 
léčebny Vesna – velkého moderního 
areálu. Celou akci zorganizovala cviči-
telka Marie Červená, za což jí patří dík. 

Ozdravný pobyt  v Jánských Lázních.

Společnost KARSIT HOLDING, s.r.o. Jaroměř, významný regionální zaměstnavatel, vý-
robce a dodavatel dílů pro Evropský automobilový průmysl v oblasti lisování, sváření 
a  lakování, přijme z  důvodu nárůstu nových zakázek do  modernizovaného závodu 
v Jaroměři nové zaměstnance.
Nabízíme uplatnění na pozicích:

• Dílenský mistr
• Svářeč
• Zámečník
• Technický kontrolor
• Manažer kvality

• Technolog svařování
• Manažer obchodu (s NJ)
• Projektový manažer (s NJ)
• Pracovník IT
• Vedoucí skladového hospodářství

• Strojírenský dělník (vhodné i pro absolventy, nezaučené zaučíme)

Vše vhodné pro muže i ženy.
Nabízíme uplatnění absolventům odborných učilišť, středních i vysokých škol (tech-
nického oboru výhodou) i uchazečům s minimální praxí.

Kontaktujte personální oddělení, tel. 491 845 142, 727 834 638,
e-mail: eva.kacerova@karsit.cz

Nabízíme zázemí stabilní a prosperující společnosti, profesní a kvali�kační rozvoj, za-
jímavé motivační odměňování, každoroční zvyšování mezd (v r. 2014 o 7%, v r. 2015 
o  5%), 5 týdnů dovolené, závodní stravování, možnost ubytování. Nástup možný 
ihned nebo dle dohody.

Více informací na www.karsit.cz

innovation • technology • quality

8.00 – 9.30 Registrace na dětském hřišti v Náchodě  
(možnost i na www.slapacimoskvice.cz )

11.00 Start Spanilé jízdy u bývalého hotelu Itálie
12.30 Zahájení hlavního programu * soutěže pro děti i dospělé * doprovodný

 program
Více na www.slapacimoskvice.cz 
http://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.moskvicu 

Kudowa Zdrój  14. 6. 2015
Od 14.00 hod. v lázeňském parku Kudowa Zdrój
Prezentace starých aut značky Moskvič, Spanilí jízda šlapacích autíček, jízda 
zručnosti, rychlostní závody šlapacích autíček
Vítány jsou Moskviče i  jiná autíčka,traktory, formule a  další šlapací vozidla 
s VOLANTE, s řidičem i bez řidiče.

Náchod 13. 6. 2015

 Miloš Beneš /Osella FA30/ – GMS 
Czech National Team - byl v španělském 
AL FITO nejrychlejším českým pilotem, 
ale spokojený se svým výkonem nebyl.
Miloš Beneš /Osella FA30/ - GMS Czech 
National Team – se v 1. sobotní závodní 
jízdě umístil na  2. místě v  absolutním 
pořadí za Faggiolim a před Petitem, Hau-
serem a Bormolinim. Po 2. závodní jízdě 
v součtu časů z obou jízd si stále držel 2. 
místo, i když ho v této jízdě porazil Petit 
o 3 desetiny vteřiny. 3. závodní jízda Milo-
šovi Benešovi nevyšla podle jeho představ 
a v součtu dvou nejrychlejších jízd skončil 
na celkovém 4. místě v absolutním pořadí 
a na 3. místě ve skupině E2-SS.
Absolutní pořadí AL FITO:
1. Faggioli, 2. Petit, 3.Bormolini, 4. Beneš, 
5. Hauser
Skupina E2-SS AL FITO:
1. Petit, 2. Bormolini, 3. Beneš, 4. Hauser, 
5. Napione
I  ve  druhém závodě na  Pyrenejském 
poloostrově v  Portugalsku získal Miloš 
Beneš – Gms Racing team - nepříliš po-
pulární „bramborovou medaili“ v  ab-
solutním pořadí a  3. místo ve  skupině 
E2-SS. Ve třetí tréninkové jízdě se Miloš 
Beneš v  jedné ze zatáček otřel bokem 
Oselly o svodidla, protože mu nikdo žlu-

tou vlajkou nesignalizoval olej na  trati, 
což Milošovi v  dalším průběhu závodu 
na jistotě nepřidalo.  V první závodní jíz-
du Miloš „vypustil“, protože jsme vzhle-
dem k podmínkám z minulých let zvolili 
příliš měkkou směs pneu. Bylo zřejmé, že 
rozhodující bude součet časů druhé a třetí 
závodní jízdy. Vzhledem k teplému poča-
sí se měkká směs ale ukázala jako špatné 
rozhodnutí. V poslední části tratě už pneu 
nedržely tak, jak by bylo potřeba. V druhé 
závodní jízdě dojel Miloš Beneš na 4. mís-
tě v absolutním pořadí se ztrátou necelých 
8 desetin vteřiny na Bormoliniho a nece-
lých 7 desetin vteřiny na  Petita. Ve  třetí 

závodní jízdě Miloš zrychlil a  skončil 2 
tisíciny !!! vteřiny (01:56.013) za Bormo-
linim (01:56.011) a porazil Petita o necelé 
3 desetiny vteřiny (01:56.393), ale v sou-
čtu časů to na bednu v absolutním pořadí 
nestačilo.  Za 3. místo ve skupině si Miloš 
připsal 15 bodů do  průběžné klasi�kace 
Mistrovství Evropy.
Absolutní pořadí Falperra:
1. Faggioli, 2. Bormolini, 3. Petit,  4. Beneš
Skupina E2-SS Falperra:
1. Bormolini 03:53.475, 2. Petit 03:53.932, 
3. Beneš  03:54.250

text: RS
foto: Jan Stránský

GMS Racing team - 44 Subida Internacional al Fito 2015 
a Rampa da Falperra 2015

 Ve  studovně Městské knihovny 
v  Náchodě (2. patro) proběhne od  1. 
do  30. června výstava obrazů Hany 
Koblížkové – Šálové (jeden z  prezen-
tovaných obrazů vidíte i  na  připoje-
ném obrázku – zachycuje roh Zámec-
ké a  Tyršovy ulice...). Otevřeno dle 
provozní doby knihovny. Zároveň je 
ve vestibulu knihovny (od 1.6 do 13.6.)   
ke zhlédnutí výstava obrazů členů Ate-
liéru malířů a gra�ků AMAG, z.s.(ver-
nisáž proběhne 1.6 v 16 hodin)

Výstavy obrazů

Přivýdělek!
Hledáme spolehlivého distributora letáků a novin do 
schránek v oblasti: Hronov, Rokytník, Jaroměř a okolí.

Roznáška 2x týdně. Vhodné pro aktivní důchodce, 
studenty, ženy na MD apod.

Více informací na tel. 603 990 636
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HOTEL TOMMY v Náchodě - Babí 
na nadcházející letní sezónu 2015 hledá vhodné zájemce na HPP nebo VPP, 

pro doplnění pracovního kolektivu, s nástupem od 01. 06. 2015 

* MASÉRA – MASÉRKU - PRACOVNÍK WELLNESS CENTRA * 
Velmi dobré platové podmínky po zapracování. 

Možnost i zkráceného pracovního úvazku. Zájemci, prosíme zašlete svůj 
životopis s průvodním dopisem a fotogra� í na e-mail:info@hotel-tommy.com 

* ČÍŠNÍKA - SERVÍRKU *

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

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

Městys Machov vyhlašuje 

Výběrové řízení na pronájem 
restaurace Obecní dům

v Machově na náměstí
- zahájení pronájmu od 1.7. 2015 (přihlášky do 3.6.2015) - 

- možnosti využití služebního bytu -

Podmínky výběrového řízení lze získat na:
www.machov-obec.cz, emailu j.krticka@machov-obec.cz

tel. 491547121 nebo v úředních hodinách na Úřadu městyse machov

Varianta s claimem

...staráme se o vaše zdraví...

Hospůdka 
„ U MÍLŮ“ Náchod

Nabízí:
 bezbariérový přístup 
 příjemné nekuřácké prostředí 
 velký dětský koutek s trampolínou
 konání oslav, narozenin 

(i dětských), školení, srazů
 zahrádku, víkendové grilování 

od 17 hodin
Vaříme:

 út – pá  9 – 22 hod.
so – ne 14 – 22 hod.

(svačinové polévky pouze ve všední dny)

TURNAJ I-H CUP 
V ŠIPKÁCH

- každou středu od 18 hodin

 Soutěže, dětský vláček, vystoupení
dětských břišních tanečnic

31. 5.  DĚTSKÝ DEN 
 Uvítáme nové hráče

Tel.: 773 666 306

Obch. fi rma v textilní oblasti příjme
ASISTENTKU DO OBCHODNÍHO ÚSEKU.

Svůj životopis zašlete na adresu:  
deptrade@deptrade.cz  

- SŠ vzdělání, komunikativnost,
znalost práce na PC,

- obsluha Excel, Word, řid.p. skup. B,
- znalost Aj a Polštiny 
(hovorově slovem i textem).

- zákl. znalost účetních operací

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

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, mechatro-
nik, 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 na dobu neurčitou
• nástupní mzda 21.000,- Kč + měsíční bonusy až do výše 25%
• široká škála benefi tů 
• plnohodnotné zaškolení, trvalý odborný růst
• možnost nástupu IHNED

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. 
v Novém Městě nad Metují!

Otevřeno po až pá 8,30 -  12,00, 12,30 – 16,30 hod. 
E-shop nonstop. Možnost nákupu na splátky.

www.alfanm.cz
www.prodej-nabytku.com

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – Náchodská ul. 206

NÁBYTEK ALFA
Nabízíme hezký, kvalitní, moderní a ne drahý nábytek

tel. 491 472 320, 721 067 754

Více informací na tel. čísle 608 622 715, 
Email: s.a.b.u.a@seznam.cz www.sabua.cz

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA 
S ORIENTÁLNÍM TANCEM

Příměstský tábor v Hronově, DDM DOMINO
13. – 17. července 2015

VÍKENDOVÝ POBYT NA ,,RANČI“
RANCH GALLOP ve Vápence
17. – 19. července 2015

Letní taneční a pěvecká škola 
v Černém Dole

17. – 21. srpna 2015

Pravidelné kurzy orientálního tance pro 
děti a dospělé v Hronově, Úpici a Trutnově 
začínají v září 2015
Nabízíme profesionální 
vystoupení 
orientálního tance
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Koupím knihy, časopisy 
i celou pozůstalost. 

TEL.: 724 020 858

Dobře zaplatím za staré 
pohlednice a poštovní znám-
ky, dále dopisy, obálky-legie, 

koncentrační tábory apod. 
TEL.: 722 907 510

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

NÁCHODSKO
776 353 038

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

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy sekačkou, 

křovinořezem a bubnovou sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

Hledám samostatného 
AUTOLAKÝRNÍKA
do autoservisu ve Velkém Poříčí.

Informace na tel: 777 810 626

EXTERNÍ vedení účetnictví, daňové 
evidence, mezd, daňového přiznání, 

silniční daně, DPH. Kompletní služby. 
www.ak-ucetnictvi.cz

Tel. 723 492 445

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

MASÁŽE LIBOR TOMEK
n relaxační n indická n medová, 

breussova n proti celulitidě
Letní  akce „HURÁ DO PLAVEK“ 
masáž proti celulitidě do konce 

července sleva  - 30%

Tel.: 604 703 618
www.masazelibor.cz 

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

* Pronajmu byt 3+1 v  OV v  Náchodě - 
Staré Město, volný od  1.7.2015. Nájemné 
+ služby + energie. Kauce nutná. Telefon: 
608 724 455
* Prodám družstevní byt 1+1 v Broumově 
na Spořilově, ul. ČSA. Cena dohodou. Tel. 
606 251 299
* Pronajmu dlouhodobě pěkný nový byt 
3+1, Hronov Padolí, 3patro s  balkonem, 
72m2. Občanská vybavenost 10min. chů-
ze. Vybavený-kuchynská linka vč. sporáku, 
jídelní stůl + židle, sedačka, komplet ložni-
ce, vestav. skříně, pracovna, plynový kotel. 
K bytu patří sklep. Připravený ihned. Kauce 
nutná. Nájem 6000Kč + záloha na vodu,od-
pady 690Kč + služby.Tel.721 968 252
* Prodám byt OV 2+1 v Náchodě na SUN. 
Tel.: 739 911 162. Více informací po telefonu.
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  OV 
v  Náchodě Na  Hamrech, po  rekonstrukci, 
částečně zařízený, nájem 6.500 Kč + služby, 
kauce nutná, TEL. 604 846 991
* Prodám DB 3+1, výměra 76 má v Náchodě 
na Brance, v 1.NP, po kompletní rekonstruk-
ci - plastová okna, plovoucí podlahy, koupel-
na s rohovou vanou atd. Tel. 777 602 884 , RK 
nevolat Cena: 1 350 000,- Kč
* Prodáme zděný byt 3+1 (68 m2) OV v Č. 
Skalici, 2 lodžie, klidná část-Na Kamenci. 
Cena: 950.000,-Kč, tel. 602 204 002.
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
s  balkonem 77 m2 v  Náchodě na  Brance. 
Tel. 732 167 291
* Pronajmu přízemní byt v  zahradě 
v  Bělovsi. Nájem 5.000 Kč + energie. Tel. 
777 737 127, 777 737 122
* Pronajmu byt 50 m2 po  celkové rekon-
strukci v NA. Nájem 6.000,- + energie. Tel. 
777 737 127, 777 737 122
* Pronajmu garsonku 20 m2 v  centru 
NA u náměstí. Nájem 3.000,- + energie. Tel. 
777 737 127, 777 737 122
* Koupím byt v  OV od  50 m2, Náchod 
a okolí, v ceně do 700.000 Kč dle stavu. Tel. 
777 104 584
* P R O  N A  J M U  na  2 roky byt 2+1 
v  HRONOVĚ. Nájem 4200 Kč + inkaso 
+ kauce 10000 Kč. Volný od  června. TEL.: 
776 011 722
* Prodám byt 3+1 v OV v centru Nového 
Města n.M. Byt je v nově zatepleném domě, 
zděné jádro, nová kuchyň, plast okna, vesta-
věná skříň atd. Kontakt 608 889 953
* Pronajmu 1+1 panel v  Na-Plhov. Cena 
se zálohami na poplatky a energie 6.200 Kč 
plus 3x vratná kauce. Tel.: 725 859 317
* Koupím menší byt 2+1, kk v centru Ná-
choda nebo v novější výstavbě sídliště u ne-
mocnice. Pouze v  OV. Nabídky zasílejte 
na nabidnetebyt@post.cz
* Prodám byt 3+kk v  Červeném Kostelci, 
centrum, OV, 72m2, cihla, přízemí, po  re-
konstrukci, 1200000kč, tel: 776 736 426
* Mladý muž hledá levný podnájem 
v  České Skalici nebo v Náchodě. TEL.: 
608 282 777
* Prodáme byt v osobním vlastnictví o ve-
likosti 1+1 SUN Náchod, volný od července 
2015. Více info na tel.: 704 410 300
* Pronajmu slunný byt 3+1 56 m2 + bal-
kon v 6. patře panelového domu v ulici 
Bílkově v  Náchodě. K  dispozici výtah, 
sklep, parkování u  domu. Nová plastová 
okna, dobrá dostupnost jak do  centra, 
tak do přírody. Nájem 5.300 Kč + služby, 
elektřina, plyn. Vratná kauce 10.000 Kč. 
Možnost pronájmu již od  1.6.! Tel. 
605 072 379
* Pronajmu dlouhodobě zařízený pokoj 
s  vlastním soc. zařízením, komfortní. 
Všechny služby zajištěny. Náchod. TEL.: 
602 411 808
* Pronajmu byt 1+1 ve  Velkém Poříčí 
(na  náměstí). Možno ihned. Cena proná-
jmu včetně energií a  poplatků 5200,-Kč. 
Na odběry energií jsou samostatné měřiče, 
platby jsou tedy dle skutečné spotřeby. Tel. 
606 293 565
* Pronajmeme dlouhodobě pěkný byt 
2+kk v  Novém Městě nad Metují od  1.8. 
volný, nájemné a  kauce dohodou. Tel. 
777 292 425
* Pronajmu prostorný zrekonstruovaný 
byt 3+1 95 m2 v obci Horní Dřevíč. Částeč-
ně vybavený - nová kuch.linka, nová koupel-
na, cena 5300,-Kč vč. služeb. Cena zahrnuje 
nájem, vodné, internet, topení, bez el. po-
platku. TEL.: 604 643 843

* Prodám velký RD na  Broumovsku 
v  obci Heřmánkovice. Byty 4+1 větší a  2x 
2+1. Dům je celý podsklepen. Velká garáž 
s  přístupem přímo z  domu. Pozemek oko-
lo domu 2000 m2. Kotel na  pevná paliva. 
Komín, střecha, zateplená omítka, plast.
okna - vše nové. K domu přiléhá pozemek 
1 ha s  chlévem. Pošta, restaurace, Obecní 
úřad, autob.zastávka - vše do 5 min. Zimní 
středisko Janovičky 5 km, krásné prostředí 
přírody. Po tel. domluvě možnost prohlídky. 
Cena 2,9 mil.Kč s  možností o  ceně jednat. 
Info na tel.: 723 831 435. RK NEVOLAT!
* Prodám RD v  Dolní Radechové, se za-
hradou, 444 m2, nutné opravy, nevolat RK! 
Cena 1 200 000,-Kč. Tel. 776 83 68 97
* Prodám pozemek na  k.ú. Provodov cca 
7500 m2 za 3.mil.Kč. TEL.: 606 951 546

* Obchodní prostory s  velkou výlohou 
a  zázemím o  celkové výměře 40m2 v  Ná-
chodě na  Kamenici do  pronájmu. Kauce. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat Cena: 18 000,- 
Kč/měs. + elektřina
* Pronajmeme pěknou kancelář a  vyba-
vené kadeřnictví (včetně kuchyňky a WC) 
v Č. Skalici na náměstí. Cena: 4.000,-Kč, tel. 
602 204 002.
* Pronajmu obchod na  pěší zóně v  Ná-
chodě, 44 m2. Nájem 14.700 Kč/měs. Tel. 
777 737 127, 777 737 122
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn. ja-
kékoliv využití navr. cena 1.5 mil.Kč. TEL.: 
606 951 546

* Přenechám zavedenou prodejnu 
květinářství. Vhodné i  pro prodej 
ovoce zelenina.Volné od  1.7. 2015 
Tel.608 143 570

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, ORDINACI, BOWLING, 
KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR, KANCE-
LÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 
40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
3.200,-Kč; INFO 777 302 483
* V Hronově pronajmu prostory k podni-
kání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyň-
kou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, �tcent-
rum a jiné služby. Prostory se nachází na Ka-
menici v Náchodě v I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

*  Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám 2 válendy s  úložným prosto-
rem cena 1000 Kč za  1 ks, dále prodám 
šatní skříň se zrdcadlem šířka 133 cm výš-
ka 199 cm hloubka 58 cm cena 2500 Kč vše 
možno vidět (live nebo fotky pošlu e-mai-
lem) a samozřejmě koupit i jednotlivě . Tel. 
775 047 538
* PRODÁM nové nejeté kolo OLPRAM. 
Cena dohodou. Dále: prodám psací stůl a po-
čítačový stůl - oboje světlá dýha lamino, nověj-
ší provedení. Cena dohodou. Tel.: 602 436 986
* Prodám kola - pánské, dámské, výfuk 
na seno, nakladač 500. TEL.: 602 959 862
* Prodám THUJE Smaragd v  květináči 
k letní výsadbě. Výška 50 cm, kus 50 Kč. Tel. 
604 452 789
* Prodám levně pianino, event. odvezu, 
naladím. Tel. 775 328 366
* Prodám 2 kozy po prvních kůzlatech. Tel. 
608 428 971
* Prodám zachovalou starší automatickou 
pračku FAGOR INOVA, po  kontrole, vý-
borný stav. Cena 1.500 Kč. Tel. 777 104 584
* Prodám elektrický šicí stroj LUCZNIK 
skříňový, skoro nepoužitý, seřízený, funkč-
ní. Cena dohodou. TEL.: 607 501 842
* Prodám zahradní dlažbu 30x30 cm 600 
kusů á 10,-Kč/kus, silniční obruby a betonové 
pásky k obrubám. Použité. TEL.: 602 145 222
* Prodám palivové dřevo suché i  mokré. 
Tel. 777 690 390
* Prodám elektrokotel, elektroměr, 90ky 
dveře interierové mahagon, šatní skříň, ča-
louněná křesílka, malou kuchyňskou linku. 
TEL.: 602 103 775

* Pronajmu částečně zařízenou garsonku 
1.kateg. v  Náchodě, nájemné 3000,-Kč + 
inkaso + 320,-Kč měs.služby. Vratná záloha 
10 tis., volná ihned. RK NEVOLAT TEL.: 
723 461 286
* Pronajmeme garsonku v  Novém Městě 
n.M., 200 m od vlakového nádraží. Bezba-
riérový vstup, nájemné 3000,-Kč + inkaso. 
TEL.:776 224 358 volat v prac. dny 8 - 16.00
* Pronajmeme DB 1+kk (36 m2) ve  4.pa-
tře řadového bytového domu na  Malecí 
v Novém Městě n.M., nájemné 2500,-Kč + 
inkaso. TEL.:776 224 358 volat v prac. dny 
8 - 16.00
* Prodám byt 3+1 v Meziměstí, osobní vl. 
nové jádro, kuchyň, vestav. skříně, panelo-
vý dům, zateplený, ve středu města, 6.patro, 
výtah, sklep, lodžie. 70m2. TEL.:777 657 780
* Pronajmu slušným lidem s trvalým pří-
jmem nový pěkný byt 2+kk v OV s balko-
nem v Náchodě u nemocnice - nejde o pa-
nelový dům. Rohová vana, kuchyň. linka 
na míru. Foto zašlu na mail. Nájem 5500,-. 
Tel. 723 102 244
* Pronajmu garsonku (1 + koupelna) v Ná-
chodě. Povinná kauce. Volná ihned. Romo-
vé vítáni. TEL.: 608 86 98 85
* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁRKO-
VĚ NA NÁMĚSTÍ. Byt je po celkové rekon-
strukci 42 m2. Cena 3.600,-+ 1.800,-inkaso.
Kauce 14.000,- nutná. Tel.602 133 173 Email
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 63m2 v Náchodě. Dis-
pozice: chodba, koupelna s  vanou a  WC, 
obývací pokoj (internet a  TV přípojka), 
kuchyň (sklo-keramická deska, digestoř), 
ložnice (vestavná skříň). Zahrádka s  pís-
kovištěm a  vlastní parkování za  domem, 
vlastní půda 30m2 a  sklep. Nájem 5800,- + 
elek.,voda, chodba. Vratná Kauce 15.000,-
TEL.: 775 552 661
* Prodám slunný družstevní byt 1+1, 24 m2 
v Meziměstí. Ihned volný, nezařízený. 4. pa-
tro s výtahem. Klidný dům. Tel. 604 628 520
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově tel. 
608 110 041
* Prodám DB 3+1 (60 m2) v Náchodě - Sta-
rém Městě. 6. patro, s  výtahem. Dům je 
zateplený, v  bytě jsou nové rozvody. Cena 
dohodou. Volný od 8/2015. Nevolat RK! Tel. 
702 839 177
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 667 730

* P R O  N A  J M U  garsonku pro 1-2 
osoby v  centru Náchoda, nájem +služby 
+energie cca 5.300 Kč, kauce 7.000 Kč. Tel.: 
773 974 100
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho 
vybavení, adresu a  podlaží. Platba v  hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 
2. Podlaží v  Červeném Kostelci, Koubovka 
895. Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v Červeném Kostelci, Kou-
bovka 895. Cena minimálního měsíčního 
nájemného je Kč 4,5 tisíce bez služeb). TEL.: 
733 131 189.

* RD Hořičky 7+kk. Prodám velký nad-
standardně vybavený RD v Hořičkách 
po částečné rekonstrukci, vhodný k tr-
valému obývání či jako exkluzivní víken-
dový dům. Celkem 4 ložnice,2 obývací 
pokoje,herna s kulečníkem, 2 garáže atd.
Více info na  rdhoricky@email.cz nebo 
725 549 419

* Prodám větší rodinný dům se zahradou 
v Červeném Kostelci před dokončením re-
konstrukce. Tel. 774  311  404 , RK nevolat 
Cena: 1 990 000,- Kč
* Prodám nebo pronajmu zahradu 1000 
m2 s  chatkou v  Horním Dřevíči, oblast 
CHKO, lze využití jako stavební pozemek! 
Klidné a slunné místo. Cena dohodou. Tel. 
606 139 730
* Prodám podsklepenou zařízenou cha-
tičku na Kramolně se zahradou - 436 m2, 
zastavěná plocha 18 m2, zavedena třífázo-
vá elektroinstalace, včetně rozvodu vody 
s vlastním měřením. Cena 250 000,-Kč. Info 
na tel 608 328 900
* Sháním RD nebo chalupu v ceně do 2 mil. 
Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 608 245 634
* Prodám s.p. v Novém Městě nad Metují 
800-1000 m2 na Horském Předměstí za 600 
Kč/m2. Tel. 721 986 186

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

* Koupím staré nebo nepotřebné mo-
tocykly, vraky, díly, příslušenství. Tel.723 
837 437
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím, hodiny a  hodinky i  díly. TEL.: 
724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, au-
tomoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, 
volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČYŘLÍSTEK, PUŇ-
ŤA aj.staré časopisy, komiksy, kni-
hy, celé knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj.papírový materiál, ban-
kovky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Na prázdninovou výpomoc hledám řidi-
če, nejlépe důchodce, sk. C, profesní průkaz 
nutný. Bližší info na tel.420 602 411 666
* Nabízíme bezplatně zeminu v  Náchodě 
- Bělovsi, Broumovská 349 = vyclívací areál 
CDS. Naložení a odvoz si musí zajistit pří-
padný zájemce sám. Kontakt: 602  239  352, 
mail: sekyra@cdsnachod.cz
* Sháním 2 zedníky na  nahození křížové 
klenby. TEL.:776 327 208

* Přijmu brigádníky nad 18 let na pro-
dej jahod v Náchodě od 1.6.2015. TEL.: 
732 167 291

* Jsem vyučená švadlena, momentálně 
na mateřské, provádím úpravy, opravy odě-
vů, zkrátím délku kalhot,sukní atd. Výměna 
zipů u bund, kalhot nebo sukní. NÁCHOD.
Více Tel.: 604 349 703
* Připravím ke státní maturitě z matemati-
ky. TEL.: 606 22 99 61
* Důchodce shání výpomoc v domácnosti, 
2 hodiny týdně. Odměna dohodou. Policko. 
TEL.: 491 542 905
* Kdo zhotoví nebo svaří kotec pro dva 
psy? Tel. 606 139 730

* Hledáme autoklempíře pro dlou-
hodobou spolupráci. Jedná se o  prá-
ci na  veteránech na  Náchodsku. Chuť 
do  práce a  praxe v  oboru nutná. Tel. 
608 230 004

* Provádím pravidelný i jednorázový úklid 
domácností a  domků i  po  malování a  re-
konstrukci, žehlení prádla, praní koberců 
a  čištění sedacích souprav, čištění interiérů 
aut. TEL.: 737 564 496

* ČIVAVA - prodám odrostlá a vychovaná 
štěňátka. Pejsek a fenečka bílé barvy se zna-
ky. Jsou odč., očk. s  čipy. Tel. 603 206 743, 
491 426 680

* Prodám citroen C3, cca 45tis., po STK,-
dobrý stav. TEL.: 792 273 926 

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

RŮZNÉ

Zámecký hotel 
v Náchodě

Tel. 604 89 39 39

přijme 
•  Číšníka (servírku) 

praxe nutná
•  Údržbáře 

na částečný úvazek
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. závod 10, 

Odborářská 118, Broumov přijme

TECHNOLOGA-NORMOVAČE

Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou, obor technický (nejlépe
 strojírenský), praxe ve strojírenství, nebo příbuzném oboru

 podmínkou, uživatelská znalost práce na PC,
řidičský průkaz sk.B, komunikativní schopnosti.

Nástup ihned.

 Splňujete-li uvedené podmínky, zašlete stručný životopis na adresu 
jaskova.br@koh-i-noor.cz   tel +420 491 509 211

Dopravní autobusová 
společnost v Náchodě 

přijme 
ŘIDIČE AUTOBUSU

ŘP skupiny D
Vysoký výdělek 

Znalost AJ podmínkou
Tel. 602 145 222
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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

• 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

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Kamenictví Cvejn
leštěná žula, mramor, pískovec, ...

náhrobky a veškerý sortiment
kuchyňské linky, parapety, krby
pečící grilovací kameny, obložení
kamenické a sochařské práce









tel.: 603 166 857
kamenictvinachod@seznam.cz

www.kamenictvinachod.cz

Cenové kalkulace zdarma!

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

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

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

Menší textilní výrobní � rma 
přijme pracovnici na

přípravu výroby - stříhání. 
Požadujeme praxi v oboru.

Kontakt 777 737 122, 777 737 124

Soukromý ZEDNÍK
nabízí:
* opravy bytů a interiérů
* štuky, dlažby, obklady, 

zdiva a jiné práce
TEL.: 702 611 187

Solárium 7,- Kč/min.,
sauna pro 2os., 

soukromě.

Tel.  602 411 808

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 11. 6. 2015

mob. 736 763 929

nutno

objednat

Pronajmeme od  října 2015 nebytové 
prostory v Náchodě, Tyršova ulice, kde 
je nyní Lékárna. V přízemí je to 144 m2, 
v suterénu 107 m2. Nájemné 30000,-Kč 
měsíčně. TEL.: 602  872  451 správce 
domu.

Hledáme 
operátory/rky do výrobní � rmy 

Ametek elektromotory  s.r.o., v Náchodě
práce na tři směny
nástup: dle dohody
plat 14.000.- Kč 
+ stravenky

Alena Dubovská:  +420 778 002 270, 

email: alena.dubovska@comacjobs.cz

Kontakt:

 Z důvodu úplné uzavírky ulice Ná-
dražní v  Teplicích nad Metují bude 
na autobusové lince IREDO 371 a 408 
Broumov – Meziměstí – Teplice n.M. 
– Adršpach – Radvanice - Trutnov vy-
dán objížďkový jízdní řád. První změ-
ny začaly platit v  pondělí 10. května. 
„Uzavírka ulice Nádražní v  Teplicích 
nad Metují se dotkne hlavně veřejné 
autobusové dopravy, některé zastávky 
budou muset být přesunuty. Oddělení 
dopravní obslužnosti Krajského úřa-
du také vypracovalo náhradní objížď-
kový jízdní řád, který bude postupně 
ve  všech třech etapách uzavírek upra-
vován a  potrvá do  konce října,“ in-
formoval náměstek hejtmana a  radní 
zodpovědný za dopravu Karel Janeček. 
(tz-khk)

Tel. 777 89 53 52 

Renovace koupel.
van - smaltem. 

Pro důchodce 5 % sleva.
Životnost 10 let. 

Uzavírky v Teplicích 
nad Metují 

Hotel Hron v Náchodě 
přijme:

Nástup ihned
Informace na tel.č. 774 000 524

Vyučenou servírku, praxe pod-
mínkou, práce na HPP/DPP

Pokojskou pro příležitostnou 
práci, nekuřácké prostředí, dobré 
plat. podmínky

AUTEX  BABY
VELKOOBCHOD
s kojeneckým a dětským textilem příjme

OBCHODNÍHO  ZÁSTUPCE
Pro prodej kojeneckého a dětského textilu 
do vytvořené maloobchodní sítě v České 
republice  pořípadě  i Slovenské republice.

Požadavky:
- bezúhonnost, bezdlužnost, pracovní � exi-

bilita, časová nezávislost, komunikativnost,
- SŠ vzdělání , práce na PC
- řidičský průkaz  skup. B. , aktivní řidič
- preferujeme  muže nebo ženu do 35 let
 bez závazků.

- praxe v obchodním jednání vítána
- preferujeme bydliště Nové Město nad 

Metují a okolí
Nabízíme:
- samostatnou práci
- nadstandartní výdělek  dle výsledků
- automobil k dispozici + telefon
- práce v malém kolektivu

Kontakt:
AUTEX BABY – Náměstí Republik č.p. 6  

Nové Město nad Metují
tel: 604 245 034 , 491 472 141

strukturované životopisy zasílejte
na e-mail: autex@autex-baby.cz

Okénko 
energetického 
poradce 90. 

Vážení a milí čtenáři,
zopakuji ceny u  nabídek plynu 
a elektřiny pro domácnost a zo-
pakuji  několik jednoduchých 
doporučení….
1. Neuzavírejte žádnou smlou-
vu ani dodatek ke  stávající 
smlouvě, která by byla delší než 
do 31.12.2016.
2. Nikdy nedejte na procentuální 
slevy z  ceníků a  vždy se zeptej-
te / a  nechte si to ve  smlouvě 
nebo dodatku ukázat / na  cenu 
za MWh za komoditu plyn a si-
lovou elektřinu bez DPH. Pokud 
cena za silovou elektřinu na rok 
2016 bude vyšší než:
Při sazbě D01d – D02d na  VT 
1000,-Kč/MWh
D25d -  D26d na VT 1250,-Kč/
MWh a na NT 800,-Kč/MWh
D45d na  VT 1250,-Kč/MWh 
a na NT 1000,-Kč/ MWh
D56d na  VT 1250,-Kč/MWh 
a  na  NT 1000,-Kč/ MWh a  po-
kud cena za  komoditu plyn 
na rok 2016 bude vyšší než 800,-
Kč / MWh, poraďte se u  NÁS. 
Nenechte se oblbovat a klamat…
Zbytečně neplaťte víc než musí-
te….
3. Zeptejte se určitě také na výši 
měsíčního platu. I  dobrá cena 
za  MWh může být velmi zne-
hodnocena výší měsíčního platu.  

Výše měsíčního platu by se měla 
pohybovat do  50,-Kč/ měsíc 
bez DPH. Vysoký měsíční plat 
je nově se rozmáhajícím trikem 
mnoha dodavatelů.
4. Určitě zajděte pro radu a  in-
formace k nám…. Nic to nestojí, 
pouze Váš čas…
5. POZOR: na telefonické nabíd-
ky – říkejte vždy NE, případně 
si pouze nechte poslat nabídku 
v písemné podobě, ale nic víc… 
POZOR !!!
Naučte se do  telefonu říkat NE, 
NE , NE…..
          
Když se poradíte, tak Vás to roz-
hodně nezabije…..
S úctou

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)

Kompletní úpravy zahrad 724 173 560
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DÍVKA ECHA

TEREZA Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.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  8 - 20 hod.

č. inzerátu 

10.000.000,- KčCena:

Kom. objekt Nové město n. Metují
Kompletně zrek. kom. objekt +  RD 2x 4+kk. 
Stodola, parkoviště,... CP 2.433 m2. 

N7864č. inzerátu 

1.450.000,- KčCena:

RD Hronov
RD k rekonstrukci, vhodný k podnikání 
a bydlení. Půda, garáž. CP 407 m2.

N3551č. inzerátu 

795.000,- KčCena:

Byt 3+1 Náchod
DB 3+1, CP 72 m2. Velká lodžie, sklep, spíž, 
jádro je nově vyzděné,… 2x výtah.

N8072 Řádková inzerce

 

 
Byt 4+1 Broumov č. N7918
CP 74 m2, 650 000 Kč
Byt 4+1 Náchod č. N7701
CP 90 m2, 899 000 Kč
Pronájem 2+1+terasa Rychnov č. N8112
CP 77 m2, 9 850 Kč / měs.
RD Rychnov n. Kn. č. N7555
CP 252 m2, 1 265 000 Kč
Kom. pozemek Dlouhá Ves (RK) č. N8053
CP 10.000 m2, 750 Kč / m2

St. pozemek Velké Petrovice č. N7703
CP 1.662 m2, 200 000 Kč

ti

RD Meziměstí
Zrek. RD 3+1. Veranda, spíž, prádelna, půda. 
Možno i k rekreaci.  CP 895 m2.
Cena: 1 190 000 Kč
č. inzerátu: N8030

Inzerce ECHO 5-2015b.indd   1 21.5.2015   9:33:37

www.gatenachod.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Squash centrum
 Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Neexistuje 
špatné počasí…. 

Alespoň u nás!

Hledají domov

Do „hlubin“ České řeky - sladkovodní expozice Zoo Plzeň 

 Náš redakční kolega Mirek Brát  
v  rámci shromažďování témat a  re-
portáží pro připravovanou knihu 
Pontos – aneb Zápisky z vodní říše 
(navazující volně na  jeho tetralogii 
Mare Nostrum: publikace Thalassa, 
Mare Nostrum, Tethys a  Odyssea  
vydané pražským nakladatelstvím 
Naše vojsko v  letech 2007 – 2014) 
navštívil Zoo v  Plzni. Jeho cílem 
byla tamní expozice Česká řeka, kte-

rá v systému akvárií a dalších nádrží 
představuje návštěvníkům zajímavé 
živočichy našich sladkovodních 
biotopů.  „Díky laskavému pocho-
pení ředitele Zoo v  Plzni Ing.  Jiří-
ho Trávníčka  jsem se mohl potopit 
do největší nádrže v expozici Česká 
řeka. Žije zde pestré rybí společen-
ství – od kaprů, úhořů a candátů až 
po velké sumce a štiky. Nádrž, fun-
gující jako obří akvárium, připomí-

ná v horní otevřené části udržované 
zahradní jezírko. Hloubka nádrže 
je okolo 4 metrů. Běžní navštěvní-
ci mohou    sledovat dění pod hla-
dinou velkými okny. Byl to samo-
zřejmě velký zážitek sledovat zdejší 
podvodní život skly potápěčských 

brýlí.  Celý systém  expozice Česká 
řeka v Zoo Plzeň  má výrazný vzdě-
lávací charakter a  mohu jeho ná-
vštěvu určitě doporučit, například 
jako prázdninový tip, každému, kdo 
do  západočeské metropole zavítá.  
Život pod hladinou českých rybní-

ků a řek je  nesmírně bohatý. A nej-
snazším způsobem, jak se s ním se-
známit, je navštívit právě expozici 
tohoto typu“ vysvětluje Mirek Brát.  
 
 Připravila Laďka Škodová 
Foto Taťána Typltová a Mirek Brát

Mirek Brát se připravuje na ponoření do nádrže expozice Česká řeka

Velký sumec pózuje v  proskleném 
okně nádrže  Česká řeka. 

V obřím akváriu nechyběli ani velcí sladkovodní predátoři – štiky

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

Hotel Elko v Náchodě
Tradiční česká domácí kuchyně večírky, oslavy, 

školní srazy nekuřácká restaurace -

PŘIJMEME KUCHAŘE A ČÍŠNÍKA,PŘIJMEME KUCHAŘE A ČÍŠNÍKA,
VYUČENÍ V OBORU A PRAXE PODMÍNKOU.

www.elkohotel.cz

1. SCHANTAL - asi roční fenečka, která k nám při-
cestovala z Ukrajiny, kde by ji nejspíše nečekal hezký 
život. Schantal měla zlomené zadní nožky,ale má je 
zaléčené. V ničem ji to neomezuje a vůbec ne v dělání 
lumpáren. Je moc hodná, milá, užívá si života. Shantal 
je taková „hračička“ s velkým srdcem a povahou ště-
něte. Je moc hodná a milá. Velikostně je střední posta-
vy. Shantal je očkovaná, čipovaná a kastrovaná.

2. LORD - asi roční pejsek, který žil ve tmavé místnosti, 
bez oken. Neznal, co je venčení a plná miska, natož pohla-
zení. Byl osvobozen a teď čeká v útulku na nového páníč-
ka, který mu dá spoustu lásky. Lord se ještě trochu bojí, ale 
to se dá do pořádku, potřebuje jen čas a pomalejší přístup, 
pak je z něho mazel. Hledáme mu tedy trpělivého pána, 
který Lordovi dokáže, že lidi nejsou všichni stejní.

Městský psí útulek Broumov,
 Jana Slováková: 721 543 498

3. CHIP – je asi 1 – 2 roky starý pejsek. Je to originál-
ní psí mladík, střední velikosti, maximálně po kolena. 
Je to hodný a aktivní pes. Hodil by se k domečku se 
zahrádkou, ale nejspíše by si zvykl i  v  bytě. Hodí se 
i do rodiny s malými dětmi. Je nekon� iktní, s ostatní-
mi zvířátky nemá problém.

4. DÉMON – asi 5letý kříženec labradora. Nenechte se 
odradit jménem, není to „démon“ jako takový  Je to 
aktivní pejsek, učenlivý, má rád procházky a mazlení. 
V útulku je již velmi dlouhou dobu, takže si již oprav-
du zaslouží nový domov. Démonovi by se určitě líbilo 
u domečku se zahrádkou, kde by měl dostatek pohybu, 
ale zkušenější člověk by to s ním určitě zvládl i v bytě.

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