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srpen  1975 - u Červeného 

Kostelce se zřítil MIG 21 

PRACOVNÍK OHRADNÍKOVÉ VÝROBY

Bližší informace poskytne: Jaroslav Komár
Telefon: 603 258 254 nebo 494 669 227, E-mail: jaroslav.komar@stuha.cz

Výrobce tkaných stuh, 
úzkých textilií 

a leonských výrobků
STUHA a.s.

Radima Drejsla 93
518 01  Dobruška

www.stuha.cz

hledá pracovníky na pozici: 

OKNA – DVEŘE - PODLAHY

Tel: +420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

Kladská 104, Náchod
www.domivo.cz

Prodloužení AKCE do 31.8. 
z důvodu velkého zájmu

Náchod, Plhovská 695 
Náchod, Kamenice 113

Nové Město n. M., Nádražní 80
Trutnov, Havlíčkova 6

www.kramjeans.cz

LETNÍ 
VÝPRODEJ

- 50%

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

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
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!

TENNIS CLUB
 Nové Město nad Metují 

pořádá
MÍČOVÝ SEDMIBOJ 

smíšených dvojic
Termín konání: sobota 15. srpna 2015

Kde: TC Nové Město nad Metují
Organizátor soutěže: Jožka Uhrin

Časový harmonogram: 8.30 prezentace, 
8.45 losování, 9.00 zahájení

Startovné:  300,-Kč za dvojici
Věcné ceny pro vítěze 1. – 3. Místo
Za své zdraví odpovídá každý sám!

Po celý den je pro závodníky 
i diváky zajištěno OBČERSTVENÍ.

Těšíme se na Vás.
Přihlášky: J.Uhrin, 

tel. 606 629 373 do 10. 8. 2015

Ve  čtvrtek 30.7.2015 proběhla 
v Městské knihovně v Novém Měs-
tě nad Metují   vernisáž  výstavy fo-
togra� í Jiřího Víta „Výběr z díla“ . 
Pan Vít je členem Klubu fotogra� e 
Nové Město nad Metují, spolku Po-
znávání. Výstavu můžete navštívit 
do 5. 9. 2015

Výběr z díla

takový je název fotogra� cké výstavy, 
která je až do 13. srpna ke zhlédnutí 
v  Galerii 102 (Obecní dům) ve  Vel-
kém Poříčí. Autorem snímků je Zde-
něk Doležal. 

Foceno 
mobilem

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- zastavíme exekuce (dražby nemovitostí, 
   srážky ze mzdy,  blokace účtů atd.)

lenka-simerdova@123-oddluzeni.cz

tel.: 725 280 848

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
 pro pobočku v Náchodě

Krkonoše jsou oblíbeným turistickým cílem. Představa putování po  tamních 
hřebenech je spojena především s pěší turistikou. Nebojte se ale převýšení a zkuste 
to na kole – přesněji řečeno na eletrokole. Náš redakční test najdete na straně xy.
 Více na str. 4

Pěšky?
Na kole!Tel.: 777 606 802

Mail: monika@i-kram.com  

PŘIJMEME 
PRODAVAČKU
pro  provozovnu v Náchodě

Vyberte si u nás nový 4G LTE telefon
a dostanete recyklační bonus za váš současný:

Samsung GALAXY 
Core Prime VE

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

-1 000 Kč recyklační bonus

2600

3 600 Kč

Vyberte si u nás nový 4G LTE telefon
a dostanete recyklační bonus za váš současný:

Vyměňte svůj mobil za nový
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VZPOMÍNKA
Dne 1. 8. 2015 by se náš syn, 

Petr Krejčiřík z Bělovse, dožil  40. narozenin.

Dne 14. 9. 2015 uplyne 13 let od jeho tragické smrti.

Děkujeme všem, kteří na něho, 
tak jako my, s láskou vzpomínají.

Rodiče a bratr

VZPOMÍNKA 
Dne 17. 8. 2015 uplyne 1 smutný rok, co navždy odešel 
milovaný syn, manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc,  

pan PETR JEŽEK.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Moc nám chybíš
rodina

Hvězdy ti nesvítí, slunce nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umístěný 
v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči. 
Stavba prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při 
které byla vyměněna okna, vybudovány 
koupelny, opraveny podlahové krytiny (dlaž-
ba a parkety).Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 990 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 890 000,- Kč
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 3 490 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ............................... .info v RK
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč

Vzpomínka
Dne 12. srpna 2015 si připomeneme dva smutné 
roky kdy nás navždy opustila naše drahá mamin-
ka, babička, sestra a teta, paní Alena Voborníková 
z Náchoda.

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

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA…
 Až mne srdce zabolelo, když jsem se dozvěděl o  náhlém úmrtí 
Ing. Ivana Jetmara z Náchoda.
 Byl poctivým pracovníkem OUNZ Náchod a  zakládajícím členem 
a také prvním ředitelem OP VZP v Náchodě. Jeho vysoce profesionální 
přístup k pracovním problémům, kamarádské jednání ke spolupracov-
níkům a  velmi skromné vystupování na  veřejnosti mu sloužilo ke  cti. 
Patřil k nejlepším ředitelům OP VZP v republice. Nikdy netoužil po vy-
sokém společenském postavení a ve své skromnosti ani nehledal jaké-
koliv ocenění. Vždy mu šlo hlavně o zabezpečení péče o zdravotnictví 
v okrese Náchod. Proto i jeho rozloučení se životem proběhlo v naprosté 
skromnosti v rodinném kruhu. 
 Bylo mi ctí s Ivanem Jetmarem pracovat a chci mu jménem svým i ostatních 
spolupracovníků poděkovat za všechno co dokázal. 
  Ducháč Václav, Vrchoviny.

VZPOMÍNÁME
Dne 9. srpna 2015 to bude již 23 let , co nás opustil 

tatínek, dědeček, pradědeček, 

pan Dr. Václav Pejřil, plk. v.v.
 Celý svůj život bojoval s nespravedlností tohoto 
světa,  mnohdy poražen, ale nikdy na kolenou.

Voják neumírá, ten jenom odchází …

Město Červený Kostelec pokračuje 
v opravách svých soch a křížů. Ten-
tokrát se dočkal opravy pískovcový 
kříž u kaple na Bohdašíně.   Firma 
PM kámen pískovec šetrně omy-
la a  očistila, doplnila a  vyspravila 
poškození a  výdrolky a  pískovec 
hydrofobizovala a  zpevnila. Oprav 
se dočkaly i texty, které byly přese-
kány a  zvýrazněny, a  také měděný 
kříž a Kristus. Tuto část další stav-
by „kulturního dědictví“ pracovníci 
očistili a postavu Krista také natřeli.   
Celkem opravy stály téměř 23 tisíc 
korun. Foto: Jana Petrů   
  Zdroj: www.cervenykostelec.cz

Opravy se dočkal i kříž na Bohdašíně

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych podě-
koval veterinární 
klinice CANISVET 
za výbornou péči 
o moje zvířecí svěřence 
-  králíky, slepice, pejska, 
pávy i kočky . Mám 
ve veterinární klinice kamarádského 
a obětavého patrona pro moje zvířecí 
kamarády. Děkuje Josef Špaček, 

Šeřeč u Č. Skalice

 V areálu rybníka Brodský u Čer-
veného Kostelce se 15.-16. srpna 
uskuteční Mistroství ČR, které je 
zároveň otevřeným Mistrovstvím 
Světa Water  Bird CUP 2015 – v dis-
ciplíně tzv. „vodních skákadel“. Kdo 
netuší, o  jakou disciplínu se jedná, 
měl by se určitě přijít podívat – sto-
jí za to! A ti, co vědí, přijdou právě 
z tohoto důvodu.   

Water Bird CUP 
2015   

 V  pevnostním městě Josefov se 
objeví projekt Toulavý batoh se řa-
dou zajímavých akcí pro dospělé 
i děti. Nudíte se? Potom nekupujte 
medvídka mývala, ale vypravte se 
do Josefova 15. srpna (doba konání 
akce je od 9 do 18 hodin)

Toulavý
batoh v pevnosti

 Paní Grazyna Bernatowicz – velvy-
slankyně Polska v Praze – poctila svou 
návštěvou v  sobotu dne 18.7. Mezi-
městí. Nestává se často, že by do města 
zavítalo vládní vozidlo s vlaječkou Pol-
ska a  zastavilo před budovou úřadu. 
Samozřejmě to byla pro město i  jeho 
vedení velká událost, která vzbudila 
pozornost i kolemjdoucích a ostatních 
občanů města.  Paní velvyslankyně si 
na vlastní kůži vyzkoušela, jak se cestu-
je až do pohraničí, jaké nástrahy čekají  
mezi Hradcem Králové a Jaroměří, jak 
se projíždí Náchodem, kde se co opra-
vuje apod.  Díky „komplikované“ cestě 
dorazila o trošku později, ale brala vše 
s humorem a neodmítla ani nabízenou 
kávu.  Pak už následovalo společné 
jednání se starostkou Evou Mückovou, 
panem místostarostou Pavlem Heč-
kem a Sergiuszem Najarem   o všem, 
co nás trápí, co se u nás povedlo a co 
se nedaří. Samozřejmě středem zájmu 
byla spolupráce Česka a  Polska  a  si-
tuace na  Broumovsku. Mluvili jsme 
o  dopravě, ať už silniční či železnič-
ní, pro větší obraznost jsme použili 
i dokumentací z různých  dopravních 
studií. Řešila se spolupráce v  kultuře, 
sportu, spolupráce škol. Čas neúpros-
ně kvapil, a  proto jsme se vydali ale-

spoň na  chvilku na  naše koupaliště, 
kde paní velvyslankyně ocenila, co se 
v Meziměstí udělalo a byla nadšená, že 
i v  tak malém městečku může vznik-
nout takové dílo. A protože se u nás ten 
den konala  soutěž v požárním sportu 
„Podorlická liga“  a „O pohár starostky 
města“, vzali jsme ji i na hřiště, kde se 
pozdravila s polským družstvem. Opět 
pochválila hřiště, zajímaly ji zdroje 
� nancování a  když se dozvěděla, že 
toto hřiště vzniklo z ROPu (regionální 
operační program), opět chválila. Ale 

to už musela odjet za  svými dalšími 
aktivitami náročného a  co do  tepla 
úmorného dne.
 Co dodat? Těší nás, že paní velvy-
slankyně využila našeho pozvání a při-
jela se do Meziměstí podívat. Těší nás, 
že má o dění v regionu zájem. Témat, 
o  kterých jsme nestačili pohovořit, je 
mnoho. Proto velice rádi využijeme 
jejího pozvání a navštívíme ji v Praze, 
kde budeme moci v našem dialogu po-
kračovat. 
  Mücková, Hečko

Paní velvyslankyně Polska Grazyna Bernatowicz v Meziměstí

  V letním období se lidé častěji pohy-
bují v přírodě. Zvyšuje se tím šance, že 
narazí například na poraněného živoči-
cha. Co v tento okamžik dělat? Nejlépe 
kontaktovat Záchrannou stanici pro 
handicapované živočichy v  Jaroměři. 
Jedná se o  neziskové nestátní zařízení 

s působností pro oblasti bývalých okre-
sů Hradec Králové, Náchod, Trutnov 
a  Rychnov nad Kněžnou. Stanice fun-
guje od roku 1998 a ročně je zde přijato 
okolo 450 poraněných či jinak handi-
capovaných živočichů. Kontakt na  zá-
chrannou stanici je 603 847 189.  

Záchranná stanice

(pi)
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 V letních měsících se tradičně ode-
hrává největší část stavebních prací 
a  oprav, realizuje se většina investič-
ních akcí z rozpočtu Města Náchoda. 
A často jde o drobnější, ale nikoli ne-
významné, opravy a údržbu majetku 
města. Jednou z nich jsou dokončené 
nové výplně oplocení na  vojenském 
hřbitově v aleji Kateřiny Zaháňské.

 Výplně byly provedeny z impreg-
novaného akátového dřeva. Včetně 
drobných oprav kovových kon-
strukcí provedl zakázku za  bezmá-
la 170 tisíc korun pan Zbyněk Nyč 
z  Náchoda. Věříme, že toto místo 
zkrášlí oblíbené procházky alejí 
v blízkosti náchodského zámku.          
 NA

Nové oplocení vojenského hřbitova

pro děti je organizována až do  20. 
září v  městysu Nový Hrádek. Pořa-
datelem vědomostního klání zamě-
řeného na  nejmenší kinodiváky je 
Kino Nový Hrádek.  

 V  Broumově můžete přispět 
na  opravu Mariánského sloupu 
na  tamním centrálním náměstí. 
Sbírka má formu vydání certi� kátů, 
které si můžete (v různých částkách) 
zakoupit v IC Broumovska.

Sbírka na sloup Velká 
� lmová soutěž 

KOMPLETNÍ ÚDRŽBY 
ZAHRAD 724 173 560

- Nabízíme k prodeji pěknou vytříděnou zeminu vhodnou 
pro � nální úpravy zahrad.

- Dále nabízíme k odběru větší množství palivového 
dřeva z demolic pouze za odvoz.

Pro bližší informace volejte 724 134 431.

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2015/2016 zahajujeme 
již pošestadvacáté

KURZY
angličtiny (1. až 4. ročník) 
němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurz 

Kurzovné za pololetí: 1.690,- Kč

Přihlášky:
Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                     N - 603 440 969
E-mailem:     A - jan.moucha@gatenachod.cz
                     N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

 Město Česká Skalice vydalo obec-
ně závaznou vyhlášku omezující 
hazard v  katastru města – bez vý-
jimek. Městská  pokladna tím bude 
„chudší“ o dva miliony korun, které 
do ní putovaly za  rok jako odvody 
z provozování herních automatů. 

Stop hazardu

 Zřícenina hradu Frymburk 
v  městysu Nový Hrádek má no-
vou turistickou vizitku. Zakoupit 
si ji můžete v  kanceláři městyse, 
v  restauraci Na  Kovárně či přímo 
na  hradě.  A  propo, věděli jste, že 
hrad Frymburk má nejširší hradní 
věž v  rámci celé ČR? Její průměr 
činí 19 metrů! 

Hradní vizitka

 V přehradě Rozkoš u České Ska-
lice byl v červenci uloven kapitální 
sumec – délka 160 centimetrů, váha 
28 kilogramů. Šťastným rybářem 
(jeho míry však neznáme) byl pan 
Jaroslav Runkas z  Červeného Kos-
telce. 

Kapitální sumec

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují přijme:

Obsluhu galvanických linek
do nepřetržitého provozu, ukončené 

středoškolské vzdělání výučním listem 
podmínkou, práce vhodná pro muže.

Skladníka do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výuč-
ním listem podmínkou, práce vhodná 

pro muže.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu, vyučen 

v oboru a praxe min. 5 let podmínkou.

Obsluha lisovacích linek
do dvousměnného provozu, vyučení 

ve strojírenském oboru výhodou.

Elektrikáře do jednosměnného provozu,
řidičský průkaz podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

 SVC GROUP RACING zahájil dru-
hou polovinu letošní sezóny Mistrov-
ství Evropy závodů automobilů do vr-
chu na  italské trati Trento Bondone, 
kde se jel již 65 ročník tohoto nejtěž-
šího závodu, také nazývaný  vrchařský 
Olymp . Italské fanoušky velice potěšil 
Vladimír Vitver svou účastí, speciálem 
AUDI WTTR DTM na  jejich závo-
dě. Pro náchodský tým to bylo pouze 
poloviční uspokojení, neboť musel 
nechat doma odpočívat další speciál 
z jeho dílen, a to Lotus WR 12, který 
byl speciálně připravený na  tento zá-
vod.  
 Jak jsme již zmínilli, závod Trento 
Bondone je nejtěžší a  nejdelší ko-
pec v Evropě, a tak to byla pro SVC 
GROUP RACING výzva i za cenu, že 
pojede s původním okruhovým spe-
ciálem, který není pro tento závod, 
díky náročným „ vracákům“ úplně 
ideální. Technici Petr Šolc, Radek 
Lux a Miroslav Michl s týmem, za je-
den den přestavěli vozidlo pro tento 
závod a  vyrazili jsme na  tento krás-
ný svátek našeho sportu, kterého se 
účastní elitní vrchařská špička, jež se 
nebojí přímého porovnání na  trati. 
Další člen naší výpravy na vrchařský 
Olymp byl pilot Roman Schwan. 
 V  nedělním závodě byli oba zá-
vodní speciály nachystány na  jedi-
nou a proto rozhodující jízdu. Vláďa 

Vitver chtěl s Audi porazit sebou zaje-
tý čas z roku 2009, kdy tady jel poprvé 
s Lotusem WR-9 za 11.19 min. a Ro-
man Schwan chtěl dojet do  čtvrtého 
místa. Ani jednomu se ale nepodařilo 
až tak splnit své přání, Vladimír na-
stoupil do závodní jízdy až moc agre-
sivně a ve spodní části si škrtl pravým 
kolem o svodidlo, což mělo za násle-
dek únik tlaku vzduchu z  pneumati-
ky, a tak se nedalo úplně tlačit na pilu 
a  ke  všemu přišla chyba v  jednom 
z vracáků, který vystavil stopku zlepšit 
čas z roku 2009.  
 Jak sám Vladimír po závodě zhod-
notil: Tlačil jsem na  pilu od  počátku 

a neuvědomil si, že tvrdší směs pneu 
není v úplné kondici a tak jsem si jen 
tak lehce štouchl o svodidlo, a tak jsem 
nevěděl přesně, co se s autem děje, my-
slel jsem, že jsme zvolili špatné pneu, 
ale jak se ukázalo pneumatiky byli OK, 
škrtnutí o svodidla mě stálo zajetý lep-
ší čas, ale jsem šťastný, že jsem do cíle 
jinak vyjel bez problému s technikou. 
Stačí se podívat kolik zvučných jmen 
mělo větší problémy nebo na  závod 
vůbec nedojeli. A druhé místo z Trenta 
potvrzuje naše vedení ve třídě E2-SH 
a posouvá na druhou příčku v bodová-
ní ME kategorie 2 a to je pro náš sou-
kromý team obrovský úspěch! (kp)

SVC Group Racing bodoval na italské trati

 V  minulých vydáních ECHA 
jsme vás informovali, že Sportov-
ní areál Emericha Ratha v  Brou-
mově  vypsal veřejnou soutěž 
na  zpracování svého loga. Sešlo 
se celkem 21 logotypů od  8 růz-
ných navrhovatelů. Nakonec bylo 
vybráno logo autora Jakuba Šleise 
 (viz. obrázek)

Logo pro sportovní areál 

Den dobrých skutků a Muž roku 2015
 David Novotný za podpory CAST 
ME Praha, ART4Promotion a Měs-
ta Náchoda pořádá akci Muž roku 
2015, jejíž � nále se letos uskuteční 
21.8.2015 od  20 hodin a  koncert 
osobností 22. 8  2015 od  18 hodin 

v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
v Náchodě.
 Moderuje Jitka Asterová a  Karel 
Voříšek a vystupuje celá řada popu-
lárních osobností. Více informací 
naleznete na www.muzroku.cz

Foto: Organizátor akce David Novotný a Eva Decastelo s dvanácti � na-
listy Muže roku 2015

 Do  rekonstrukce potrubní pošty 
v Oblastní nemocnici Náchod, která je 
nyní v  havarijním stavu, Královéhra-
decký kraj investuje bezmála pět milio-
nů korun. Za ně bude vyměněna trasa 
linky číslo jedna v délce 580 metrů.  Ta 
spojuje horní a dolní areál nemocnice. 
 Potrubní pošta v  nemocnicích za-
jišťuje dopravu zdravotnického mate-
riálu, například biologických vzorků 
nebo léků. V  náchodské nemocnici 
jsou jí propojeny oba samostatné are-
ály. 

Potrubní poštaNový web 
 KIS Hronov (Kulturní a  infor-
mační středisko Hronov) má no-
vou webovou prezentaci. Najdete ji 
na adrese www.kulturahronov.cz

Bartolomějská pouť
 V Malé Čermné  se 29. srpna (od 
14 hodin) uskuteční Bartolomějská 
pouť. Chybět nebude hudba, boha-
té občerstvení, tombola či oblíbená 
místní specialita: „maločermenské 
koláčky“.
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 Krkonoše už dávno nejsou pro-
tkány pouze sítí stezek pro pěší. Ob-
líbené jsou i  cyklotrasy. Ale vydat 
se s  klasickým, byť horským kolem 
na krkonošské hřebeny, to je bez pra-
videlného tréninku poněkud obtížné. 
Zkusili jsme špičkové rakouské elekt-
rokolo KTM, které nám do redakční-
ho testu laskavě zapůjčila � rma Cyklo 
Tony s prodejnami v Náchodě a Brou-
mově. Jedná se o horské kolo osazené 
středovým elektromotorem BOSCH 
a výkonnou baterií. Podporu motoru 

můžete volit ze čtyřech režimů. Zapí-
nám v  Peci pod Sněžkou systém po-
mocného elektromotoru a  rozměrný 
displej mi ukazuje, že baterie je nabitá 
a pokud ji budu používat v ekonomic-
kém režimu, vydrží mi její podpora 
na cestu delší, než 100 kilometrů. Ale 

Náš redakční test elektrokola KTM proběhl zejména v  rámci cyklostezky 
KRNAPu 1A. Pomyslný start tvořilo parkoviště v Peci pod Sněžkou (769 m n.m.,)
cíl Luční bouda (1410 m n.m.) 

V sedle až na vrcholky hor – redakční test elektrokola KTM

PŘES VÝROVKU NA LUČNÍ

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

jak si poradí s  velmi náročnou částí 
cyklostezky KRNAPu 1A, která vede 
z  Pece přes Velkou Pláň k  chatě Vý-
rovka v nadmořské výšce 1356 metrů 
n.m.? A to má prosím ještě v plánu „po-
pojet„ od  Výrovky k  Luční boudě… 
Elektrokolo nezklamalo! Míjel jsem 
Richtrovy boudy a stále jsem ještě měl 

dostatek „šťávy“na plánované � nále 
cesty po hřebenech. Pravda, psycholo-
gický efekt strmého stoupání v kom-
binaci s  protesty v  mých lýtkových 
svalech mě přinutil dvakrát sesed-
nout a kolo chvíli tlačit. Nicméně, cíle 
u Luční boudy  jsem dosáhl v relativní 
pohodě, kterou násobila slastná před-
stava zpátečního sjezdu do  Pece pod 

NA KOLE V KRKONOŠÍCH

Sněžkou. I po extrémním stoupání, při 
kterém jsem měl většinou zapnutou 
podporu elektromotoru na maximum, 
mi před odjezdem z Krkonoš zbývala 
v baterii dostatečná kapacita na něja-
ký další krátký výlet, byť by se jednalo 
spíše o  putování rovinatým Polabím. 
Horské kolo rakouské � rmy KTM je 
samozřejmě špičkovým výrobkem 
osazeným high – technologií. Tomu 
odpovídá i  cena tohoto skvostu mezi 
elektrokoly. Nemyslím ale, že by kaž-
dý chtěl absolvovat poněkud extrémní 

stoupání ve  směru Pec pod Sněžkou 
– Výrovka – Luční bouda. Další mož-
ností, jak navštívit krkonošské hřebe-
ny je v Peci například cesta lanovkou 
na Hnědý vrch (lanovka vyveze i kola). 
Potom je to mnohem příjemnější va-
rianta krkonošské cyklovyjížďky. I tam 
se ale, především méně trénovaným 
cyklistům, bude podpůrný elektro-
pohon jistě hodit. Svoje elektrokolo si 
vybere každý…
 Elektrokolo KTM testoval Mirek Brát, 
 foto autor. (pi)      

ŽIVOTNÍ PŘÍLEŽITOST
PŘIJMU MAKLÉŘE / KU DO  KANCELÁŘE V CENTRU NÁCHODA

Kancelář u náměstí, Palackého 31, Náchod,  www.pojistenicohla.cz 
Strukturované životopisy posílejte na mail: lukas.cohla@insia.com 

Požaduji: SŠ vzdělání s maturitou, praxe v oboru výhodou, časová � exibilita, 
částečné sebevzdělávání, samostatnost, poctivost a odpovědnost , loajalita

Nabízím:  desetiletou praxi v oboru, precizně Vás naučím být úspěšným 
v oboru, zastoupení všech pojišťoven a bank na trhu, zázemí 
zavedené kanceláře, individuální a odpovědný přístup k Vám

 desetiletou praxi v oboru, precizně Vás naučím být úspěšným 

Nástup možný 

od 1. 9. 2015

Nabídky zasílejte laskavě mailem na: j.klapka@integraf.cz
K osobnímu pohovoru budou přizváni pouze uchazeči, kteří splňují daná kritéria.
Ostatní si dovolíme zařadit do firemní databanky uchazečů. Zaslané informace budou sloužit
výhradně pro potřeby IG a budou pokládány za důvěrné.

MECHANIK

MECHANIK - ELEKTRONIK

– technická zdatnost
– praxe v oboru (údržba a servis strojů)
– základní znalosti v oblasti elektro výhodou

– znalosti v oblasti elektroniky (vyhláška 50/78 Sb.)
– praxe v oboru alespoň 3 roky
– znalost AJ nebo NJ výhodou
– flexibilita a samostatnost podmínkou

práci v moderní a stabilní firmě v Náchodě
– práce na HPP
– dobré platové podmínky

Nabízíme
–

www.integraf.cz

INTEGRAF, s.r.o.Tiskárna

hledá do svého týmu spolupracovníky na pozici:

Náchod

 V  sobotu 25.7. se uskutečnil Ž3 
Sport sprint triatlon na  Rozko-
ši v  kempu Srubík nedaleko hráze. 
Organizátoři ze spolku Ž3 Sport se 
snažili uspořádat triatlon pro amaté-
ry, nadšence a nezkušené závodníky, 
kteří by si vyzkoušeli svůj první tri-

atlon.  Přesto se zúčastnili triatlonu 
i ostřílení borci. Celý závod dokon-
čilo 40 závodníků v čele s nejrychlej-
ším mužským zástupcem Michalem 
Hurníkem, který proběhl cílovou 
čáru v  čase 1:35:25, za  ním skončil 
Martin Petr a Dušan Gajdoš. Z žen 

se nejvýše umístila Eva Richtrová 
v  čase 2:05:05, následovaná Hanou 
Rútovou a  Monikou Vernerovou. 
Další akce je Letní biatlon 15.8., 
Duatlon 5.9. a léto zakončíme OZO-
Nem 19.9., více informací na  webu 
www.z3sport.cz.                                                                         

Ž3 Sport sprint triatlon na Rozkoši
Národní památkový ústav, Správa NKP Státního zámku v Ratibořicích a Old ra-
ting club Dvůr Králové nad Labem si Vás dovolují pozvat na tradiční akci  AUTO-
MOBILOVÍ VETERÁNI & SWING SEXTET Náchod. Sobota 8. srpna 2015 ve 13 
hodin. Čtrnáctý ročník setkání majitelů historických vozidel v areálu zámeckého 
parku v Ratibořicích, doprovázený koncertem populární hudby. Vstupné jednot-
né 40,-Kč. Upozornění: Vstup pouze z parkoviště, v případě nepříznivého počasí 
se akce neuskuteční.

VETERÁNI NA ZÁMKU

 Katedrální sbor mládeže z Osnabrücku vystoupí na svém turné po České repub-
lice i v Náchodě. Stane se tak 17.8.2015 v 19 hodin v kostele sv. Vavřince na náměs-
tí a k poslechu budou skladby od Dvořáka, Brucknera, Rogera, Duru� ého, Tallise, 
Creeka, Schönherra a dalších.Vstup volný – sbírka na cestovní náklady.

Katedrální sbor v Náchodě



PRIVÁTNÍ  
VETERINÁRNÍ
POLIKLINIKA

 MVDr. Slavomír Šticha
 Náchodská 839,  

549 41 Červený Kostelec
                        491 461 808, 602 162 367

- Stomatologie - Chirurgie - Neurologie - 
Interna - Laboratoř - RTG, EKG - Ortopedie

* vystavení potřebných dokladů pro 
EVROPSKOU UNII

NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST

Výjezdy k velkým zvířatům 
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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

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

PLOTY . ZÁBRADLÍ 
BRÁNY . SCHODY 
BALKONY . TERASY  
PRÁCE S NEREZEM
www.japkovo.cz
japkovo@seznam.cz 
telefon: 603 949 867, 776 167 900

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50tis. Kč. 
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

Na téma pevnostního systému Dobrošov

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

 V katastru města Náchoda  se na-
chází významná národní kulturní 
památka – pevnost Dobrošov. V čer-
venci byl tento pevnostní systém 
převeden z  vlastnictví Armády ČR 
do majetku Královéhradeckého kraje. 
Jako poslanec a starosta Náchoda jsem 
byl přítomen slavnostní ceremonii, 
která tento převod doprovázela. Bylo 
to pro mě o to zajímavější, že v závěru 

srpna  si zde vyzkouším i  roli prů-
vodce pro veřejnost v  rámci speciál-
ní akce, jejímž cílem je další propa-
gace této stavební památky. Pevnost 

Dobrošov je trvalým symbolem od-
hodlání Československa ve 30. letech 
20. století bránit se proti nebezpečí 
fašizmu. Město Náchod chce ve  spo-
lupráci s  Královéhradeckým krajem 

Převod pevnosti Dobrošov z vlastnictví Armády ČR do majetku Královéhra-
deckého byl ceremonií, kterou bylo nutno stvrdit i podpisy zúčastněných… 
 foto KHK

Při slavnostním aktu se sešli zástupci institucí, které mají na provozu pevnosti 
podíl. Přítomen byl hejtman Královéhradeckého kraje a senátor Lubomír Franc, 
starosta města Náchoda a  poslanec  Jan Birke, ředitel Regionálního muzea 
v Náchodě Petr Landr a další hosté. foto KHK

pomoci zlepšit místní infrastrukturu 
a  posílit turistický zájem o  pevnost. 
Již nyní si ale každý rok pevnost Dob-
rošov prohlédne 25  000 návštěvníků. 
I nadále bude pevnost Dobrošov pro-
vozovat Regionální muzeum v Nácho-
dě, které má s  areálem do  budoucna 

zajímavé plány: zpřístupnění pevnosti 
handicapovaným, rozšíření expozic, 
vybudování nového infocentra. Jako 
poslanec i  starosta Náchoda budu 
všechny snahy o další zkvalitnění turi-
stické infrastruktury v pevnosti Dob-
rošov plně podporovat. Jan Birke

NÁRODNÍ SYMBOL

JAZYKOVÉ KURZY
od  1.9. – 20.9.2015

ZDARMA
ceny  od 3500,- za rok

max. 5 studentů ve skupině

www.linknachod.cz

Generální partner: Hlavní partneři: Partneři: Ostatní partneři:

NAVŠTIVTE FOKLORNÍ FESTIVAL V ČERVENÉM KOSTELCI
Ve dnech 19. až 23. srpna proběhne 
již 61. ročník Mezinárodního folklor-
ního  festivalu Červený Kostelec. 
Dějištěm tohoto významného svátku 
folkloru a lidových  tradic bude opět 
přírodní areál u Divadla J.K.Tyla v 
Červeném Kostelci. Návštěvníci se 
mohou připravit na pět festivalo-
vých dnů, které představí  ve 13-ti  
samostatných blocích  soubory z tu-
zemska i zahraničí. Těšit se můžete i 
na řadu dalších doprovodných akcí 
včetně atraktivních řemeslných trhů. 
Již první festivalový den  - ve středu 
19. srpna  ve 21 hod. zde například 
proběhne koncert Vlasty Redla. Bližší 
informace o programu festivalu  na-
jdete na www.folklorck.cz

www.folklorck.cz
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Se-
znamovací agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Muž 28/185 hledá přítelkyni do 30 let, bezdět-
nou z Nového Města a okolí do 5 km. Záliby kolo, 
plavání, procházky, míčové sporty. POUZE SMS 
na tel.: 725 983 167
* 64 let 164 cm rozvedená, plnoštíhlá a  spole-
čenská, mám ráda přírodu. Najdu hodného spor-
tovního i s kolem od 58 let do 65 let. Voják nebo 
policajt v civilu. Je smutno, ve dvou je lépe. Tel. 
604 575 203 i SMS, MMS

* Pronajmu pěkný byt 2+1( 65m2) v  Náchodě 
na Kamenici. Kuch.linka, sporák, vana, parková-
ní ve dvoře. Nájemné 5000,- Kč + služby (1500,-
Kč záloha). Kauce 15.000,-Kč. Volný ihned. Tel. 
605 263 305
* Pronajmu garsonku (1+ koupelna, WC) v Ná-
chodě. Povinná kauce. Volná ihned. Romové 
vítáni. TEL.: 608 86 98 85
* Pronajmu 2+1 ve Studnicích. Povinná kauce. 
Volný ihned. Romové vítáni. TEL.: 608 86 98 85
* Pronajmu slunný byt v Náchodě 2+1 v klidné 
lokalitě, moc hezké bydlení, 10 min do centra, 
k bytu náleží sklep, kůlna, nájem 4000+energie, 
vratná kauce 10000,-. TEL.: 604 304 754
* Dlouhodobě pronajmu byt v  Náchodě. Ne-
zařízený 1+kk 30m2, upravený jako obývací 
kuchyň + ložnicový kout. Celkový nájem pro 1 
osobu Kč 5000,-, pro 2 osoby 5.500. K bytu sklep 
a společná komora, malá zahrádka, půda na su-
šení prádla. Bližší info na  724  528  227 nejlépe 
po 16.hod.
* Prodám byt v OV 3+1 59m2. Lokalita Náchod 
Staré město. Byt je po částečné rekonstrukci v 8. 
poschodí s balkonem. Tel: 733 317 272
* Pronajmu zrekonstruovanou podkrovní gar-
sonku v centru Náchoda. Nájem 3.700,- + služby 
1700,-. Kauce 10.000,-. Tel.602 247 247
* Pronajmu byt 3+1v Polici nad Metují, plyno-
vé topení, nová plastová okna, internet, kauce. 
Tel.737 176 503
* PRONAJMU slunný byt 3+1 s garáží, po re-
konstrukci, pěkné, klidné místo,městská do-
stupnost. Jen vážní zájemci. Červený Kostelec 
U Kaštánku. Mob: 737 251 822
* Pronajmu být 1+ k.k. vel.39 m2, Běloveská 
ul. Náchod, 10. podlaží, balkón, komora mimo 
být. Částečně zařízený (obýv. stěna, pračka) volný 
od 09/2015, kauce 10000 Kč, nájem 6000 Kč včet-
ně energií. Tel: 605 517 582

* Prodám zděný byt 3+1 DV s unikátním vý-
hledem po kompletní rekonstrukci. Náchod 
- Kramolna. Zajímavá cena. RK NEVOLAT. 
TEL.: 773 033 077

* Pronajmu garsonku na  adrese Anglická 380 
Náchod. Nájem 3.300 + energie. Kauce 6.000,-. 
Více informací na tel. 777 810 626

* Nabízím pronájem nového bytu 2+kk 
v  centru Náchoda. Nájem 4.950Kč (41m2) 
plus služby a  energie. Byt nově vybaven - 
podlahovou krytinou, dveřmi, osvětlením, 
zařízeným WC a  koupelnou, vnitřními ža-
luziemi, novou kuchyňskou linkou, elektric-
kým sporákem a  šatní předsíňovou skříní 
na požádání. K bytu také náleží sklepní kóje. 
Dále soukromé parkoviště před domem pou-
ze pro obyvatele domu nebo možno prona-
jmout garážové stání uvnitř domu. Vratná 
kauce ve  výši dvojnásobku celkové měsíční 
platby za  nájem, služby a  energie. Kontakt 
na  e-mail: bytynachodsko@gmail.com nebo 
mob. 776 102 458

* Nabídněte k prodeji byt v OV v N. Městě n/
Met., tel. 602 204 002.
* Nabídněte k  prodeji byt v  OV v  Č. Kostelci, 
tel. 602 204 002.
* Pronajmu zděný byt 3+kk v Náchodě ve Str-
nadově ulici, bezbariérový, kuchyňská lin-
ka s  myčkou, celková výměra bytu 88 má.Tel. 
777  602  884, RK nevolat. Cena:8 000,- Kč/měs. 
+ služby
* Pronajmu zděný byt 1+1 v  Náchodě na  Ka-
menici, kuchyň s  jídelnou, koupelna s  vanou, 
celková výměra bytu 48 má. Podmínkou proná-
jmu je převzetí části zařízení a složení kauce. Tel. 
774 311 404, RK nevolat. Cena: 4 000,- Kč/měs. 
+ služby
* Prodám zděný byt 2+kk v osobním vlastnictví 
se zahradou a garáží v Hronově. K bytu náleží 
velká rohová terasa. Tel. 774 311 404, RK nevolat. 
Cena: 990 000,- Kč
* Prodáme v  Náchodě pěkný byt 3 +1. Byt se 
nachází v  5. poschodí v  zatepleném panelovém 
domě nedaleko centra . Byt má lodžii, jsou vy-
měněna okna za plastové, v domě je nový výtah. 
K  bytu náleží sklepní kóje.Pěkný výhled na  zá-
mek. Tel.: 608 245 634
* Od 1. 9. pronajmu v cihlovém domě v centru 
Náchoda byty po rekonstrukci. Byt 2+1, 40 m2, 
nájem 4.500,-Kč, služby 1.500,- Kč, kauce 9.000,- 
Kč. Byt 2+kk, 57 m2, nájem 5.000,- Kč, služby 
2.000,- Kč, kauce 10.000,- Kč. Možnost internetu, 
satelit, vytápění párou. Tel.: 737 407 528.
* Pronajmu velké 1+1 v  NA  - Plhov. tel.. 
737 411 933
* Prodám byt 3+1 v  Meziměstí v  OV, cena 
330.000,- Kč. Tel. 778 464 872

* Prodám pozemek o výměře 989m2 v Dědově. 
Tel: 603 158 978
* Prodám stavební pozemek v  mírném již-
ním svahu na  klidné periferii Hronova, cen-
trum 5 min chůze, inženýrské sítě v  dosahu, 
výměra a  cena dle dohody, RK NEVOLAT! Tel. 
608 518 396
* Koupím rodinný dům nebo chalupu v Novém 
Městě n/Met.(Krčín,Vrchoviny,Nové Město n/M. 
tel: 722 379 557
* Prodám dům na Broumovsku 4+1 a 2x 2+1, 
garáž, dílna, chlév, jeden ha pozemek okolo, cena 
dohodou. Tel. 723 831 435
* Prodám chatu v  Náchodě: vlast. pozemek 
350m2, voda, el., krb, slunná lokalita, krásný 
výhled, klid, dobrá dostupnost. Cena 398 tis. Kč. 
Tel. 608 141 035
* Prodám stavební pozemek v Dolní Radechové 
2500 m2 za 1 mil.Kč. TEL.: 608 667 730
* Prodám pozemek na k.ú. Provodov cca 7500 
m2 za 3.mil.Kč. TEL.: 606 951 546

* Pronajmu v centru Jaroměře nebyt. prostory 
vhodné na  výrobu, skladování nebo kancelář 
- cca 200 m2 se soc. zaříz. Cena dohodou. TEL.: 
604 774 115
* P R O N A J M U přízemní nebytový prostor 
v centru Náchoda blízko pěší zóny plocha cca 
100m2, velké výlohy, vstup přímo z ulice vhod-
né pro prodejnu, služby, kanceláře apod. Tel.: 
773 974 100
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn. jakékoliv 
využití navr.cena 1.5 mil.Kč. TEL.: 606 951 546
* Pronajmu skladovací prostory 219 m2 v cent-
ru Náchoda. Tel. 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁMĚS-
TÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO PRO-
DEJNU, ORDINACI, BOWLING, KAVÁRNU, 
FITNESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE ATD. INFO 
777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO 
777 302 483
* V Hronově pronajmu prostory k podnikání, 
cca 50 m2 v přízemí, Husova ul. Tel. 608 667 730
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, � tcentrum a jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě 
v  I.patře se samostatným vchodem. Investice 
do zařízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám pánské kolo Favorit 1000,-Kč a dám-
ské kolo Favorit 1200,- Kč. TEL.: 774 555 344
* Prodám 2x psací stůl oba světlé lamino no-
vější a prodám zahradní dřevěný altán střecha 
plachta 3x3m, cena dohodou. Tel.: 602 436 986.
* Prodám železné zasklené okno 1x1 m, 30 liti-
nových článků na  topení. Cena dohodou. TEL.: 
774 323 390
* Prodám sporák MORA 4 plotýnkový, elektric-
ký + dále dveře pravé a levé, 80, plné i prosklené. 
TEL.: 777 159 373
* Prodám zachovalý litinový radiátor 20 člán-
ků, cena dohodou. TEL.:774 805 092
* PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ - topol. Do-
prava možná v  okolí Nového Města n.M.. 
TEL.:776 327 208
* Prodám nové žehlicí prkno - nepoužité. 
Původní cena 800,-Kč NYNÍ 350,-Kč. TEL.: 
720 642 300
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám jehňata. Cena 1300 Kč, váha cca 30kg. 
Možnost prodeje v mase. TEL.: 728 037 437

* Koupím cirkulárka tovární výroby s  koléb-
kou. TEL.: 776 327 208
* Koupím garáž v Náchodě na Plhově u Koupa-
liště. TEL.: 604 437 128
* Koupím byt 2+1 v OV s balkonem v Náchodě, 
nejraději lokalita Plhov, Běloveská ul. Platba ho-
tově, rychlé jednání. TEL.:604 437 128
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a  vše 
o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek do  r. 1970. 
TEL.:722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, medaile, po-
hlednice a známky. TEL.:724 020 858
* KOUPÍM starý nábytek, skříně, truhly atd... 
půdní veteš, hračky, obrazy, porcelán, vše staré. 
V případě zájmu vyklidím Vaši nemovitost. Dob-
ře zaplatím. Tel. 774 503 631

*  Koupím staré, nepotřebné i  poškozené 
věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný a chromova-
ný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodin-
ky, fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, porce-
lán, automoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, 
volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČYŘLÍSTEK, PUŇŤA 
aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj.pa-
pírový materiál, bankovky, mince, LP desky, 
CD atd. TEL.:777 579 920

* Pronajmu byt 2+kk na  Lipí, šatna, sklípek, 
garáž o dvou stáních. TEL.:602 47 47 37
* Pronajmu garsoniéru 42 m2, v centru Nácho-
da, cena 5000,-Kč včetně energií. Kauce 10 000,-
Kč.Tel. 608 21 99 82
* PRONAJMU BYT 2+kk 42m2 VE STÁRKOVĚ 
NA NÁMĚSTÍ. Nájem 3.600 + inkaso (1.900,-), 
vše je po rekonstrukci, kauce nutná. Email.rene-
starkov@seznam.cz tel.602 133 173

* Prodám družstevní byt 1+1, 47 m2 Náchod 
Plhov, druhé patro, moderně zařízený,ihned 
volný. Cena 590 tis. Kč. Tel. 777 941 664. RK 
nevolat.

* Prodám byt 3+1 v Novém Městě nad Metují. 
Cena k jednání. RK nevolat. TEL.: 732 215 575
* Prodám byt 2+1 OV na SUN v Náchodě. TEL.: 
739 911 162
* Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci na Běloves-
ké ulici 1773, Náchod. Požaduji nájemné ve výši 
4.500,- Kč měsíčně + služby a  jistinu ve  výši 
15.000,- Kč. Kontakt: kollman.ak@seznam.cz
* Pronajmu pěkný byt 2+1 v  Náchodě poblíž 
centra. Nájemné 5400,- Kč + služby. Kauce 
15000,-Kč. Volný ihned. Tel. 602 790 044
* Pron. zrek. nadst. mezonet. byt 4+1 ve  3.a 
4.NP 103m2 + balkon + sklep v Náchodě, Šafrá-
nice. Náj. 7.000,- +2500 zál. voda a topení + el+-
kauce., volný od 1.9.2015. Tel. 608 903 050
* Prodám družst.byt po  rekonstrukci 3+1 
ve  Velkém Poříčí, zděná bytovka. Cena doho-
dou. TEL.:776 68 16 07
* Pronajmu krásný byt 2+1 v centru Náchoda. 
Tel. 736 264 180
* Pronajmu část. zař. byt 1. kat. 1+1 v Nácho-
dě, Komenského ulice, nájemné 3500,-Kč + 
služby + inkaso, vratná záloha 11500,-Kč. Volný 
od 1.9.2015. TEL.:723 461 286 RK NEVOLAT
* Pronajmeme garsonku (36 m2) v  přízemí 
200 m od  vlakového nádraží v  Novém Městě 
n.M.. Nájemné 3000,-Kč + inkaso. TEL.:776 
224 358 - volat v prac.dnech 8 - 16 hod.
* Pronajmeme DB 1+ kk (36 m2) ve 4.patře by-
tového domu na Malecí v Novém Městě n.M.. 
Nájemné 2500,-Kč + inkaso. TEL.:776 224  358 
volat v prac.dnech 8-16 hod.
* Prodám DB 1+kk v  Náchodě. RK nevolat. 
Tel.605 180 862

* Prodám byt 3+1 v  Náchodě-Branka, os.
vl.,zděný,nová okna, podlahy,ihned volný, cena 
1,13 mil.Kč. Tel.: 774 061 131
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.: 608 667 730
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz
* 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, Koubovka 895. 
Cena minimálního měsíčního nájemného je Kč 
4,5 tisíce bez služeb. TEL.: 733 131 189.

* Prodám betonovou garáž o výměře 19m2v Ná-
chodě, ul.Dobenínská (blízko sídliště Branka). 
Rozvod elektřiny 220V a  380V. Cena 120.000,- 
Kč. Tel.: 777 835 211
* Nabízím pronájem řadového domu 4+1 
(164m2) plně podsklepeným s  prosluněnou 
zahradou (249m2) v  obci Nahořany u  Nového 
Města n.Met. Dům je vybaven nábytkem, po do-
mluvě nábytek vystěhujeme. Vytápění řadového 
domu je ústředním teplovodním kotlem (stáří 
1rok) na  tuhá paliva. Ohřev TUV elektrickým 
bojlerem (stáří 1rok). Plastová okna. Preferu-
ji dlouhodobý pronájem domu. Dům je volný 
od 1. 10. 2015 Cena:6500 Kč za měsíc:+ energie 
cca 2000 Kč. Vratná kauce 15.000 Kč. Vlastnictví 
osobní. 3. Podlaží. TEL.: 739 247 639
* Koupím chalupu k rekreaci. Tel. 739 486 403

* Prodám chatu s pozemkem v nádherném 
prostředí u  rybníku Broumar OPOČ-
NO. Cena 650000 Kč. Tel: 607  175  030 , 
723 994 814

* Pronajmu zděnou garáž 34 m2 na  Lipí 
u  Náchoda. Náj. 1000,- Kč + kauce. Volné 
od 1.10.2015. Tel.: 608 903 050
* Dlouhodobě pronajmu v RD ve Velkém Poříčí 
byt 100 m2, k dispozici krásná zahrada s poseze-
ním, krásné, klidné prostředí. Samostatný vchod. 
Povinná kauce. TEL.: 777 803 359
* Prodám stavební pozemek v  obci Studnice 
u Náchoda. Krásné rovné místo. Tel. 605 420 759
* Prodám chatu zkolaudovanou na prodej ob-
čerstvení v  České Skalici - Rozkoš, vybavená, 
soc.zařízení. Cena dohodou. TEL.: 724 955 850, 
728 838 441
* Prodám větší RD po rekonstrukci na klid-
ném místě v Náchodě, blízko centra s garáží 
+ vekn. stáním, podlahové topení dálkové, 
nové podlahy, plast. okna, zateplení, vč. nové 
zabudované kuch. linky vč. spotřebičů. TEL.: 
776 554 431

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Koupím řády a vyznamenání, i  socialistické. 
Tel. 608 420 808
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 564 930

* Tým kuželkářů 10.liga (neregistrovaní) hledá 
pro doplnění týmu 1 hráče v Náchodě. V přípa-
dě zájmu volejte 777 603 399
* Hledám brigádníka na rozebírání autovraků. 
Místo práce: Provodov-Šonov.TEL.: 608 114 441
* Daruji za  odvoz plynový sporák MORA - 
funkční. TEL.:606 389 725
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid 
domácností a domků i po malování a rekon-
strukci, žehlení prádla, praní koberců a čiště-
ní sedacích souprav, čištění interiérů aut. TEL.: 
737 564 496
* Přijmeme na rozvoz knih ženy i muže (vhod-
né i  pro seniory) 15 - 20 tis.Kč měsíčně. TEL.: 
777 803 359

* Prodám velký svižný skútr Aprilia Leonardo 
250. Objem 250ccm, výkon 19koní, rok výro-
by 2000. Najeto 17  700 km. Výborný na  denní 
dojíždění do  práce i  na  delší vzdálenosti. Díky 
svému výkonu zvládá hladce kopce i  při jízdě 
ve dvou. Aprilia nikdy neparkována venku, vždy 
garážována a za deště nejeta. Cena 31.900,- Tel.: 
775 064 084.
* Koupím staré či nepotřebné motocykly,díly,-
příslušenství . Tel.723 837 437
* Prodám Renault Twingo r.v. 2006, naj. 116 tis.
km, 2x airbac, servo, centrál, modrá barva, nová 
STK, zachovalý, malá spotřeba. Cena 47 tis. Kč. 
TEL.:777 104 584
* Prodám Renault Scenic 1.6 benzin, r.v.2005, 
najeto 109000, výborný stav, cena k jednání 90 
tis. Kč. Tel.605 547 719
* Prodám Opel Astra na  náhradní díly. 
TEL.:602 474 737
* Prodám 4x zimní pneu s disky na RENAULT 
Twingo. TEL.: 602 474 737 

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

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

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

Tel. 723 492 445

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

 TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

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
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

PLAVBA NA PLACHETNICI
(aneb dovolená jinak)

Vilém Šimek (Boat skipper)

e-mail:  vilik73@seznam.cz

tel. 732 933 615
Teplice nad Metují

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.

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

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 do  plného pracovního po-
měru OBCHODNÍKA a  správce 
skladu. PP na  dobu určitou s  mož-
ností prodloužení pro muže nebo 
ženu od 40ti roků. Zaměstnání pro-
dej stavebního  materiálu, správa 
skladu lehkého deskového materi-
álu. Požadavky: obchodní znalosti, 
dobrá znalost práce na  PC, komu-
nikativnost, příjemné vystupování, 
určitá manuální zručnost. Řidičský 
průkaz skupiny B.  Místo Hronov. 
Životopis zasílejte výhradně emai-
lem na: benes.lubomir@email.cz

Dále hledám muže na 2 – 4 hod den-
ně, na  práce přípravu řezání desko-
vého materiálu a  drobné řemeslné 
práce. Zámečník vítán. Pouze z  Hro-
nova a blízkého okolí. Životopis zasí-
lejte výhradně poštou, nebo emailem 
na  adresu: Lubomír Beneš, Českých 
bratří 992, 549 31 Hronov.

NABÍDKA BUS DOPRAVY
s FORD TRANSIT
18 osob + 1 a 12 osob + 1
Příznivé ceny
Náchod a okolí
TEL.: 605 218 564

Přijmeme
administrativně

 - technickou pracovnici
Textilní výroba. 

Tel. 777 737 122
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Okénko 
energetického 
poradce 98. 

Vážení a milí čtenáři,
pokud máte dodavatele elektřiny 
a  plynu, který na  Vás použil jeden 
z  následujících „triků“, stojí za  zvá-
žení,  zda u takového dodavatele zů-
stat, protože s největší pravděpodob-
ností jste si moc nepomohli…
1. „PODOMNÍ PRODEJ“ – za  po-
sledních 5 let ze zkušenosti vím, že 
metoda podomního prodeje mimo 
to , že jste se smluvně uvázali  k do-
dávkám plynu a elektřiny na  2 – více 
let s  automatickým prodloužením 
na  stejné období, Vám ve  většině 
případů žádnou výraznou úsporu 
nepřinesla. Mnohdy se stává, že po-
stupem doby spadnete až k nejhor-
ším, rozuměj nejdražším, cenám 
v  ČR… Takovéto smlouvy doporu-
čuji  k nejbližšímu možnému termí-
nu odborně ukončit…
2. „Uzavírání smluv či dodatků 
po  telefonu“ – většina z  Vás , kte-
ří takovýmto způsobem uzavřeli 
smlouvu či dodatek ke smlouvě ,do-
dnes neví, co jste vlastně uzavřeli, 
na jak dlouho, od kdy do kdy a za ja-
kou cenu – tady bych vůbec neváhal 
a  nechal si odborně posoudit stav 
takového závazku a bez váhání bych 
k nejbližšímu možnému termínu ta-
kový vztah ukončil….
3. „Snížení ceny za  dodávku plynu 
či elektrické energie současně se 
zvýšením stálé měsíční platby“ – to 
je novější a  so� stikovanější „trik“ 
mnoha dodavatelů, kdy se nachytá-
te na nižší cenu zvláště u plynu a již 
Vám není k  tomu řečeno „b“, že se 
zajímavým snížením ceny za  ko-
moditu také „zajímavě“ stoupne 
stálá měsíční platba, která je velmi 
důležitá zvláště u  menších spotřeb 
plynu / do  30 MWh plynu /.Pokud 
Vám dodavatel při podpisu smlouvy 

nebo dodatku toto nesdělil, tak Vám 
s  největší pravděpodobností moc 
nepomohl a  také to něco vypovídá 
o jeho vztahu k Vám – považuje Vás 
za „blbce“…
 Pokud se „vidíte“ v jednom z výše 
uvedených bodů moc neváhejte, 
zavolejte, napište či se rovnou stav-
te u nás a poraďte se , jak efektivně 
a skutečně ušetřit každoročně velké 
peníze za  elektřinu i  plyn a  to při 
zcela transparentním každoročním 
servisu v  „kamenných pobočkách“, 
které máte blízko Vás…
 Přestože je horké léto, připravte 
se již nyní na topnou zimní sezónu, 
zvláště když právě probíhá každo-
roční cenový servis pro naše stálé 
klienty. I vy se toho můžete zúčast-
nit a věřte tomu, že rozhodně nepro-
hloupíte…. Váš
 
Mgr. Michal Bors, energetický poradce, 
kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, Tel: 702 173 037, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Monika Hofmanová, Tel: 607 007 927,
monika.hofmanova@armexenergy.cz
Jana Kumprechtová, Tel: 601 354 385, 
jana.kumprechtova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,Horská 634 
/ v budově KB /, 541 01 Trutnov
Kuba Šípků, Tel: 727 805 792, 
e-mail: kuba.sipku@armexenergy.cz
Veronika Šmatová, Tel: 603 487 771, 
veronika.smatova@armexenergy.cz
Dana Nováková, Tel. 730 897 101, 
dana.novakova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou
Ivana Jirotková, tel. 601 342 066, 
ivana.jirotkova@armexenergy.cz 
František Liška, Tel. 702 128 256, 
františek.liška@armexenergy.cz

A 2000 Průmyslová elektronika s.r.o.
Výrobce zakázkových elektronických a elektromechanických 

zařízení se sídlem v Novém Městě nad Metují 
hledá do rozšiřujícího se teamu:

Kontakt: t.janyra@a2000elektronik.com tel: 491 470 378

Zaměstnance na osazovací automaty 
pro osazování SMD

Životopis, prosím, zasílejte na:

Náplň práce: obsluha osazovacích automatů.
Práce v dvousměnném režimu.

Požadavky: svědomitost, ochota učit se nové věci.
Nabízíme: fi remní benefi ty, různorodou práci, 

osobní růst

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68

552 03 Česká Skalice

Charakteristika činnosti:
- Montážní práce na rekonstrukcích a výstavbě sítí NN a VN

Požadavky:
- Výuční list v technickém oboru (elektro, zámečník apod.)
- Upřednostňujeme výuční list v oboru elektro a vyhlášku 50
- Praxe a řidičské oprávnění B a C výhodou

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICI:

ELEKTROMONTÉR / MONTÉR
Charakteristika činnosti:
- Montážní práce na rekonstrukcích a výstavbě sítí NN a VN

Požadavky:
- Výuční list v technickém oboru (elektro, zámečník apod.)
- Upřednostňujeme výuční list v oboru elektro a vyhlášku 50
- Praxe a řidičské oprávnění B a C výhodou

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICI:

ELEKTROMONTÉR / MONTÉR

Nabídky se životopisem zasílejte poštou na adresu společnosti, 
nebo na e-mail: buna@elektrocomp.cz Tel: 491 401 661

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

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

Polygrafi cká fi rma Bauch, Navrátil s.r.o. v Novém Městě nad Metují,
 s dlouholetou tradicí na trhu výroby obalů přijme do HPP

TISKAŘE NA OFSETOVÝ TISKOVÝ STROJ ROLAND R706
- 3 - směnný provoz, pozice 2. tiskaře, 
- praxe výhodou, min. výuční list v oboru tiskař, 
- pečlivost, samostatnost, časová fl exibilita

Místo výkonu práce:  Nové Město nad Metují, nástup ihned.
 Životopisy zasílejte na holbova@bauch-navratil.cz nebo volejte 491 477 223

MANIPULANTA PRO EXPEDICI
- jednosměnný provoz, schopnost samostatné práce
- znalost skladového hospodářství 
- oprávnění na obsluhy manipulačních vozíků tř. I. a, d podmínkou, tř. II výhodou
- praxe na obdobné pozici, práce na PC uživatelská úroveň, 
- samostatnost, pečlivost, časová fl exibilita

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

Psychiatrická ambulance
 přijme

ZDRAVOTNÍ SESTRU

úvazek 0,6

Požaduji: odpovídající vzdělání

Nabízím: nástupní plat 11.000,-Kč

Nabídky se životopisem zasílejte na

 mail: lenka.kasikova@volny.cz

pro MD, OSVČ, zam. SD.
Tel. 722 732 992
Náchod a okolí

BEZPEČNÁ PŮJČKA
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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

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222

Tel: 776 227 724, 7 let zkušeností! 
Zainvestujte

 a prodlužte svému vozu životnost...

Provádíme ochranné nástřiky 
podvozků a dutin vozidel

 antikorozními vosky, nebo i jinými 
materiály dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 9. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 

KADEŘNICTVÍ
  NATÁČKA

přijme KADEŘNICI s praxí
Karlovo náměstí 88, Náchod

Tel. 776 001 323 

Přijmu řidiče pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu pro přepravu 

lehkých objemových materiálů.
ŘP sk. C + E + profesní průkaz

Volné víkendy a svátky.
Informace na tel. 737 430 223

 Sobota 11.července se 
v Ruprechticích nesla ve znamení 
sportu a  zábavy.  Tělovýchovná 
jednota Sokol Ruprechtice  zde 
pořádala  v  prostoru areálu  fot-
balového hřiště 1.ročník  nohejba-
lového turnaje trojic pod názvem 
„KIŠIHARU“.  Změřit síly si při-
jelo celkem 9 družstev z blízkého 
okolí, ale i  ze vzdálených Pardu-

bic.  Systémem  každý s  každým 
nasbíralo nejvíce bodů a  vítězem 
se stalo družstvo s názvem „Bož-
kov“.   Další pořadí bylo následu-
jící: 2.Botafogo, 3.Poříč, 4.Čihy, 
5. Pejša, 6.Laco, 7.PCE, 8.Coca, 
9.Šule. První ročník je minulostí 
a tímto všechny zveme na konání 
dalšího ročníku v příštím roce.   
 Ivana Ptáčková

KIŠIHARU v Ruprechticích

 Zlíč je místní částí města Čes-
ká Skalice, které se podařilo díky 
nespokojeným obyvatelům, kte-
ří už nechtěli přihlížet, jak město 
na  tuto svojí část zapomíná, zalo-
žit osadní výbor (OV). Ten se letos 
v  novém kabátě za  Zlíč „pere“ už 
druhé volební období. V  letošním 
roce se členům podařilo vypraco-
vat studii úsekového měření ve Zlí-
čí včetně pravděpodobné návrat-
nosti a předložit ji starostovi Města 
Náchoda. Přes veškerou snahu 
a  skutečnost, že frekventovanost 
a  neukázněnost řidičů roste, byl 
přístup starosty negativní. Dalším 
návrhem bylo odkoupení pozemku 
za  účelem vybudování parkova-
cích míst a  dětského hřiště. Další 
velkou neznámou je vybudování 

chodníků, o kterém „sní“ obyvatelé 
Zlíče několik desítek let. Ve  snaze 
konečně vyřešit přetrvávající pro-
blém předložil OV návrh do  roz-
počtu města Česká Skalice pro rok 
2016. Jedná se o vytvoření projektu 
s  následnou realizací „vysněných“ 
chodníků a veřejného osvětlení. Je 
s  podivem, že výstavba přilehlých 
domů v  této části obce probíhala 
v letech 1979 až 1984 a místní oby-
vatelé stále čekají s nadějí, že by ne-
jen zde chodník mohl vzniknout. 
Věříme, že nakonec s městem Čes-
ká Skalice bude vzkvétat i  zatím 
opomíjená místní část Zlíč, která 
si zaslouží být opečovávaná už díky 
tomu, že je „centrem“ turistů smě-
řujících do Ratibořic. 
 (Dana Vlčková)

Osadní výbor 
ve Zlíči má plno práce
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* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
       - realitní kancelář

23 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Pěkná zděná chata s pozemkem, N. Město n / M
Podsklepená cha-
ta v zahrád. kolonii 
„Na Bobečku“ pečlivě 
udržovaný pozemek 
648 m2, větší skleník, 
pařeniště.. vše nutno 
vidět.  
180601 cena: k jednání

Byt 4+1 OV, Náchod-Plhov, Příkopy
Udržovaný byt (71 
m2) v původním sta-
vu, v zatepl. domě,
s plast.okny, lodžie, 
bezbarier. přístup, 
byt je nyní obsazen 
nájemníkem.   
180608 cena: 850.000,- Kč

Zateplená chata, Hronov - V.Dřevíč
Chata s pergolou, 
letní kuchyní, krbem, 
sprchou.., pěkná pří-
roda a krásný výhled 
do okolí, přípojky 
vody a el., pozemek 
880 m2. 
180612  Cena 570.000,- Kč 

Pěkná chalupa v Božanově u Broumova
Stylově vybavená 
chalupa (5+1) po re-
konstr., koupelna  
s vanou i sprch. kou-
tem, topení ústřední 
v mědi, možno i k trv. 
bydlení..
180611 cena: 990.000,- Kč

Dřevěná chatka, N. Město n/Met.
Chatka s rovinatým 
poz. 547 m2 v zahrád. 
kolonii „Na Bobečku“, 
pěkný zděný sklep, 
přípojky pitné i užit. 
vody,  el. k dispozici 
na hranici pozemku.  
180609 Cena: 195.000,-Kč

Rodinný penzion (RD), N. Město n/Met.
Dům zrekonstr. a upra-
ven na penzion-6 kom-
pl.vybavených pokojů 
+ koupelna, WC a bal-
kon, velký ob.pokoj, jí-
delna, kuchyň, garáže, 
krásná zahrada..   
180544 cena: 3.680.000,- Kč

>

obsluha CNC strojů

 vzdělání ve strojírenském oboru

 třísměnný a nepřetržitý provoz

NÁSTUP IHNED
Tel.: 499 451 614, 725 522 526

Lhota za Červeným Kostelcem

Pozice:

NÁSTUP IHNED

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 Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě
OBĚDY NA ZAHRÁDCE

NOVÁ SKLADBA POLEDNÍHO MENU
BUSSINES MENU

WIFI FREE
PARKING ZDARMA

www.elkohotel.cz

Jiří Prášek
MONTÁŽNÍ PARTNER 

Tel.: + 420 777 222 841,  e-mail: j.mp@seznam.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA „Když to zdraví dovolí, Jirka zlato uloví“

 Letošní sportovní sezonu v benchpre-
ssu chtěl Jirka Havrda zahájit 18.dubna 
na  Pohárovém závodě v  Rožnově pod 
Radhoštěm. Bohužel, těsně před závo-
dem se zranil a  na  samotný závod tedy 
mohl zapomenout.
 Jakmile zranění trochu povolilo, zajel si 
Jirka na Mistrovství Evropy UWAP, které 
se konalo 17.června v Praze. V kategorii 
RAW (bez dresu) ve  váhové kategorii 
do 140 kg vzepřel 235 kg. Tento výkon mu 
zajistil 2.místo. Pokoušel se ještě vytvo-
řit světový rekord, když si nechal naložit 
250 kg. Bohužel, po předchozím zranění 
neměl natrénováno tolik, aby tento pokus 
byl úspěšný.
 Další Jirkův úspěch dokumentují foto-
gra� e. Jirka se zúčastnil závodu Příbram-
ský pohár 2015 ve stupni RAW (bez dre-
su). V této prověrce, ve váhové kategorii 
nad 100 kg (současná aktuální Jiřího váha 
je 139 kg - pozn.red.), „benšnul“ 245 kg. 

Nutno dodat, že při tomto výkonu měl 
Jirka ještě dost velkou rezervu.
 I  tak mu ale tento výkon stačil nejen 
na 1. místo, ale i na post absolutního ví-
těze. Za  sebou nechal borce s  výkonem 
235 kg a  210 kg. Celý průběh závodu si 
Jirka nemůže vynachválit. Organizace tu 
byla nejlepší ze všech závodů, které zatím 
absolvoval. Stejně tak kvalitní ceny pro 
vítěze, včetně občerstvení a  veškerého 
servisu zdarma.
 V  současné době se Jirka připravuje 
na Pohárový závod do Vrchlabí, který se 
koná 29.8.. Jedná se o  otevřený závod, 
kterého se mohou zúčastnit i závodníci ze 
Slovenska. Tady chce nastoupit ve váhové 
kategorii nad 100 kg v dresu.
Pokud Jirku nezradí zdraví, rád by ještě 
letos absolvoval v  říjnu Světový pohár 

v Praze s nejlepší mezinárodní konkuren-
cí. Další metou je listopadové Mistrovství 
světa v Portugalsku.....
I tentokrát by rád Jirka poděkoval všem, 
kteří mu zachovávají přízeň:
LITO - trans s.r.o.- T.Dušek Dobříchovi-
ce, MOŠNA a.s. Červený Kostelec, Ces-
tovní kancelář NIKI Petr Pultar, Bar SKÁ-
LA Trutnov - Náchod, Magic English, v.d. 
SNĚŽKA Náchod, MS nářadí Náchod, 
PRIMÁTOR a.s. Náchod, Lion Nutriti-
on - doplňky výživy nejen pro sportovce 
(www.lion-nutrition.cz) a starostka Kra-
molny paní Jitka Kropáčková
 A samozřejmě manželka Lenka a syn 
Martínek. Ti představují pro Jirku tu 
největší oporu. 
 Připravila Laďka  Škodová, 
 foto Mirek Brát

Domov hledají
2. Rozárka je asi roční fenečka, která 
žila ve  špatných podmínkách. Tro-
chu se bojí, ale jak pozná pohlazení, 
tak by se nechala udrbat. Je moc hod-
ná a milá. Drobné velikosti. Rozárka 
je očkovaná, čipovaná a kastrovaná.

Squash 
centrum
 Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

squash - ricochet 
- stolní tenis

Glasbach Rennen – HATTRICK v absolutním pořadí
 Miloš Beneš – GMS Racing team  
s  Osellou FA30/Zytek si v  Glasbachu 
dojel pro třetí vítězství v  absolutním 
pořadí v řadě. Po Limanowě a Dobšiné 
získal i první místo v absolutním pořadí 
v  Glasbachu v  Německu. V  Glasbachu 
Beneš vyhrál první sobotní trénink. 
První nedělní závodní jízdu Beneš vy-
hrál o  1,4 vteřiny před Bormolinim. 
Ve  druhé závodní jízdě měl problémy 
po startu s řazením a ztratil čas. Druhou 
závodní jízdu tak dojel se ztrátou 0,8 vte-
řiny na Bormoliniho, ale v součtu časů 

u obou závodních jízd zvítězil s náskokem 0,6 vteřiny.
Miloš Beneš a GMS Racing team jsou prvním českým pilo-
tem a týmem, který dokázal v historii Mistrovství Evropy 
závodů automobilů do vrchu třikrát zvítězit v absolutním 
pořadí v jedné sezóně a ještě k tomu v po sobě jdoucích zá-
vodech, kterých se zúčastnil.
Glasbach – absolutní pořadí: 1. Miloš Beneš 4.15,590, 
2. Fausto Bormolini 4.16,140, 3. Patrik Zajelsnik 4.21,310, 
4. David Hauser  4.29,078, 5. Vladimír Vitver 4.51,071
Průběžné pořadí ME:  1. Simone Faggiloli 150, 2. Miloš 
Beneš 130, 3. Fausto Bormolini 119, 4. Vladimír Vitver 119, 
5. David Hauser  114.               
 text: RS,    foto: Lukáš Cholasta

Psí útulek Broumov, Jana Slováková, tel. 721 543 498

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

1. Romashka je psí slečna, která přijela z Ukrajiny k nám, aby zde našla své psí 
štěstí. Romashka je asi 3letá fenečka, střední velikosti. Je hodná, milá, ale zatím 
se trochu bojí. Ovšem když pochopí, že nic nehrozí, je to věčný mazel. Potřebuje 
prostě jen čas, trpělivého pána a lásku. Snese se s jinými pejsky i fenkami. 
Je očkovaná, čipovaná, kastrovaná. 


