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květen 1792 - hrabě Antonín Leslie 

kupuje Rezek u Nového Města 

nad Metují

Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

ZDARMA

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

další...

+420 606 645 123 Palackého 920

BONUS

KUCHAŘE / KUCHAŘKU

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU

v Náchodě

Z důvodu rozšíření

 kolektivu přijme

na HPP samostatnost, 

praxe v oboru podmínkou

tel. 608 277 340 

nebo osobně na hotelu 

u p. Tomáše Hynka

Příkopy 1831, Náchod (Plhov), 
e-mail: info@bucur-nabytek.cz 

tel.: 491 422 516
www.bucur.cz

VELKÝ
VÝPRODEJ
NÁBYTKU Z EXPOZICE NÁCHOD 
SLEVY

20-70%
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR - PRODEJNÍCH I SKLADOVÝCH

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků 
Vám PROMINE SOUD

- garance úspěšnosti i pro
 PODNIKATELE

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze 

mzdy, blokace účtů atd.)

SAMOSTATNOU ÚČETNÍ

- SŠ vzdělání ekonomického směru
- praxe a zkušenosti v oblasti 

podvojného účetnictví
- znalost daňové problematiky

MZDOVOU ÚČETNÍ

- SŠ vzdělání ekonomického směru
- praxe ve zpracování 

mezd ve velké organizaci
- základní praxe v účetnictví

Pracoviště: Náchod

Profesní životopis zasílejte prosím 
na adresu - zdena@personalnachod.cz

Personal Náchod, Tyršova 64, 
Náchod, tel. 606 606 623

Personální agentura

 PERSONAL NÁCHOD 

hledá pro svého klienta
Informace na tel. čísle 491 422 373

KRÁKORKA a.s. Červený Kostelec

HLEDÁME 
• šikovného mistra lomu 

• dělníka do lomu

- těžba kamene

Možnost 

dobrých

výdělků.
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Možnost 

dobrých

výdělků.

Lidová muzika 

ŠMIKURANDA NA MLEJNĚ
Sobota 28.května 
od 10 do 16 hodin 

Ratibořice, 
dvůr Rudrova mlýna

Polická zelňačka 

2016
 V  Polici nad Metují proběhne 
11. června populární soutěž ve va-
ření zelné polévky. Místem konání 
je tamní Masarykovo náměstí. Po-
lická Zelňačka 2016 nabídne opět 
i další doprovodné akce.   
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VZPOMÍNÁME
Dne 28.5.2016 uplyne 1 rok od úmrtí naší milované 

Ivy Maškové.

Vzpomíná celá její rodina a kamarádi

Dne 20. května 2016 to byly smutné dva roky, 
kdy naposledy dotlouklo srdíčko 

naší milované maminky, babička a prababičky, 

paní  Anny Štěpánové z Libchyně.

Nikdy nezapomeneme
dcery Zdena a Anička s rodinami,

 synové Pepa a Luboš

VZPOMÍNKA

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umís-
těný v klidné lokalitě ve Velkém 
Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou rekon-
strukcí, při které byla vyměněna okna, vy-
budovány koupelny, opraveny podlahové 
krytiny (dlažba a parkety).    Cena: 3 490 000,- Kč

Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 649 000,- Kč
Rekonstruovaný rodinný dům s klimatizací v Bohuslavicích. 7 místností................................ 2 900 000,- Kč

 Europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil 
při své návštěvě náchodského regionu 
debatoval se studenty Obchodní akade-
mie v Náchodě a Střední oděvní školy 
v  Červeném Kostelci o  historii Evrop-
ské unie, jejího ekonomického přínosu 
pro občany České republiky, ale třeba 
i o migraci. V náchodské fi rmě Hronov-
ský, která patří se 750 zaměstnanci mezi 
jednoho z  největších zaměstnavatelů 
v  regionu, diskutoval s  vedením fi rmy 
o konkrétních přínosech Evropské unie 
pro samotný rozvoj a fungování fi rmy.
 Jiřího Pospíšila nejenom na Náchod-
sku ale rovněž Trutnovsku a Hradecku 
doprovázel Aleš Cabicar, krajský před-
seda TOP 09 a  náchodský zastupitel. 
"Náchoďané mají jistě ještě v živé pamě-
ti nekonečné fronty kamionů stojících 
koncem týdne na  Vysokovském kopci 
a nemyslím si, že by se jim po tom stýs-
kalo. I to je třeba důsledek volného po-
hybu zboží a osob v rámci Schengenské-

ho prostoru, kromě samozřejmě dalších 
ekonomických benefi tů. Je otázka, jestli 
ti, co tak populisticky a krátkozrace při-
pouštějí třeba demontáž Evropské unie 
a Schengenského prostoru, si toto uvě-

domují. I přes své nedostatky, které EU 
jistě má a které musí řešit, je bytostním 
zájmem pro TOP 09 projekt společné 
Evropy bez vnitřních hranic nadále roz-
víjet", řekl Echu Aleš Cabicar.

EUROPOSLANEC POSPÍŠIL NAVŠTÍVIL NÁCHODSKO

Strojírenských dělníků – Obsluha CNC strojů (ohraňovací lis)
- Svářeč

Dále sháníme spolupracovníky na tyto pozice:
- Vedoucí kontroly kvality
- Technolog
- Konstruktér – elektrotechnik – vhodné pro absolventy
- Manažer řízení výroby – výrobní ředitel

Nabízíme:
• zázemí prosperující české společnosti
• HPP 
• odpovídající fi nanční ohodnocení
• nástup možný ihned

TONAVA, a.s., Úpice
nabízí volná pracovní místa na pozicích:

Podrobnosti 
k jednotlivým 

pozicím na 
www.tonava.cz

Životopisy 
zasílejte na adresu 

krejdlova@tonava.cz, 
případné 

informace na 
tel. 499 802 170.

Farní charita Náchod

IČ 46524282

tisková zpráva

Již čtrnáctým rokem zajišťujeme uvedenou službu pro mladé dospělé osoby, které 
nejsou schopny řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami, ani za pomoci 
svého blízkého okolí.
Sociální služba uvedeného zařízení je určena pro ženy/muže ve věku 18-26 let v tíži-
vé životní situaci (osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče 
pro mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo 
ochranné léčby, osoby po odchodu z nefunkční rodiny a ulice.)
Dům na půli cesty – Náchod podporuje uživatele k dosažení samostatnosti, nezávislo-
sti a soběstačnosti zaměřené na plynulém zapojení do samostatného běžného života. 
Hlavní cíle služby směřují k podpoře integrace osob na trh práce a do společnosti. Uve-
dené sociální zařízení podporuje ochranu práv a zájmů uživatelů, rozvíjí spolupráci s ná-
vaznými zdroji a dalšími subjekty (pronajímatelé, zaměstnavatelé). Maximální kapacita 
je 11 lůžek. Projekt je zajištěn 24hodinovou odbornou službou – nepřetržitě po celý rok.

Služby jsou fi nancovány z prostředků ESF, Operační program zaměstnanost.

Aktivita je součástí projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.

 Farní charita Náchod realizuje od 1. 1. 2016 prostřednictvím zařízení 

DŮM NA PŮLI CESTY – NÁCHOD

Farní charita Náchod, IČ: 46524282 
ředitel,  statutární zástupce: Ing. Bc. Jan Čada; ADRESA: Mlýnská 189, 547 01 Náchod; 
TELEFON: 491 433 499, E-MAIL: charita.nachod@mybox.cz;  
WEB: www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz/

   Až do 10. června probíhá tradiční 
studentská výstava v  předsálí Čap-
kova sálu v Hronově, kde mohou ná-
vštěvníci zhlédnout kresby fi gur i zá-
tiší, akrylové malby na plátnech, hravé 
objekty prostorové tvorby a  grafi cké 
návrhy nejrůznějších tiskovin. Jako 
obvykle ani vstupní prostor před di-
vadlem není nezajímavý, protože zá-

jemce o  mladé umění a  kolemjdou-
cí určitě zaujme na  výšku bezmála 
dvoumetrový poutač vytvořený pro-
storovým ztvárněním písmen N a E. 
Autorkou poutače, plakátu, pozvánek 
a  webových bannerů je studentka 3. 
Ročníku Střední školy propagační 
tvorby a polygrafi e ve Velkém Poříčí 
Michaela Švarcová.  (RL)

Výstava studentských prací   

Obchodní družstvo Impro
Zábrodí, Končiny 111

Prosperující fi rma zabývající se širokým 

spektrem činností,

 PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI

ADMINISTRÁTOR /   

ADMINISTRÁTORKA  IT
včetně pořizování dat do systému

Hlavní úkoly:

- správa počítačových sítí
- obsluha informačního systému ALTEC
- pořizování dat v informačním systému

Požadujeme:

- SŠ  vzdělání v oblasti IT, ekonomické vzdělání
- Znalost MS Windows Server 2012
- Znalost MS SQL Server 2012
- Zálohování databází
- Znalost MS Windows XP/7/8/10
- Znalost HW/SW 
- Administrace  (AD, LAN / WIFI, apod.)
- spolehlivost, pečlivost
- praxe na podobné pozici výhodou

Nabízíme:

- práce na hlavní pracovní poměr
- odpovídající fi nanční ohodnocení
- možnost profesního růstu
- zaměstnanecké benefi ty

Nástup : červenec 2016

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, 

písemnou nabídku s profesním životopi-

sem na e-mailovou adresu:  

personalni1@odimpro.com        

kontakt: tel.  491 445 206, p. Prouzová       

 Uběhlo již (celkem kulatých) 190 
let od okamžiku, kdy jistý setník 18. 
pěšího pluku v  Josefově vypočítal 
dráhu komety. Stalo se to v roce 1826 
a  jméno setníka bylo Wilhelm von 
Biela. Zapsal se tím  do  dějin i  do  
vesmíru, protože byla po něm pojme-
nována nejen zmíněná kometa, ale 
později i  jeden z  měsíčních kráterů. 
Na  setníka – astronoma pamatuje 
i  pamětní deska umístěná na  stěně 
josefovského bastionu. 

Setníkova kometa

 Městská knihovna v  Náchodě 
vás zve na výstavu malířského spol-
ku AMAG, J.kolerta a  H.Koblíž-
kové Šálové ve  dnech 6.6. až 14.7. 
2016 vždy v  provozních hodinách 
knihovny.

Pozvánka

 V sokolovně v Novém Městě nad 
Metují (Přibyslavská ulice) proběh-
ne 3. června odpolední Pouť ke Dni 
dětí. Začíná v  16 hodin. Dobrou 
zprávu pro děti  doplňujeme i dob-
rou zprávou pro rodičovské  peně-
ženky – vstupné je pouze dobrovol-
né. 

Pouť ke Dni dětí

Výjezdní zasedání České asociace zdravotních sester proběhlo ve  dnech 10. 
a 11. května 2016 v Náchodě. Zdravotní sestry byly přijaty na náchodské radnici 
a navštívily také náchodskou nemocnici, kde s ředitelem Zbyňkem Chotěbor-
ským diskutovaly o problémech, které trápí nemocnici a zdravotní personál.

 Svaz důchodců v  Náchodě nabízí 
všem seniorům programové čtvrtky 
na měsíc červen v klubovně Harmo-
nie 2, Rybářská 1819, kde se sejde-
me při následujících programech: 
čtvrtek 2. 6. od 14 hod. „Vzpomínka 
na Jiřího Šlitra“ - zábavný pořad pro 
pamětníky. Čtvrtek 9. 6. od  14 hod. 
„Moje velká indická svatba“, velmi 
pěkný hudební fi lm. Čtvrtek 15. 6. 
TAJNÝ VÝLET s  programem v  na-

šem kraji – dopoledne za poznáním 
a odpoledne se zábavou a občerstve-
ním. Odjezd v  7 hod. z  ul. Za  Tep-
lárnou. Čtvrtek 23. 6. od  14hod. 
„Turecko – okružní cesta lykickým 
pobřežím, snímky z  cesty, připravil 
p. Karásek, promítne a bude vyprávět 
A. Poláková.
   Na naše programy zveme všechny 
zájemce starší generace, i  když ne-
jsou členy Svazu důchodců.

Senior klub v červnu

VZPOMÍNKA
V úterý 31. 5. 2016 vzpomeneme 7. 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

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 1. června 2016 uplynou tři 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
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VZPOMÍNKA 150. VÝROČÍ BITVY U NÁCHODA
VYSOKOV 4. ČERVNA OD 9:00 HODIN
VÁCLAVICE 5. ČERVNA OD 9:00 HODIN

NA AKCI VÁS SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
SVAZEK OBCÍ 1866, OBEC VYSOKOV A PROVODOV-ŠONOV
SPVH NÁCHOD, KAVALERIE NÁCHOD, 
KOMITÉT PRO UDRŽOVÁNÍ PAMÁTEK Z VÁLKY ROKU 1866

HOODAA

ELÉÉ
OV-ŠOŠONONONOVVV

KU 1868666

 Měděný důl Bohumír v  Jívce na Trutnovsku zahájil 2. 
turistickou sezónu 1. 5. 2016. Důl byl provozován od po-
loviny 19. století až do roku 1959. Do roku 1965 pak pro-
bíhala likvidace dolu. To z  něj vyfárali poslední horníci. 
Od  loňského roku se do  podzemí může podívat široká 
veřejnost a vrátit se tak v čase do dob dolování. Zjistit jak 
horníci pracovali, co museli všechno umět. A  že nevíte, 
kam chodili horníci na záchod? Přijďte na prohlídku a tuto 
důležitou informaci se dozvíte.
 Celkový dojem z prohlídky umocňují ochranné pomůc-
ky, které návštěvník dostane před vstupem (plášť, přilba, 
svítidlo). Trasa v podzemí je dlouhá cca 400m a zajímavě 
graduje žebříkovým výstupem větrací šachticí na povrch 
země. Na  trase jsou k  vidění fi guríny horníků, dovrchní 
i úpadní prorážky, strojovna, paleontologický nález, histo-
rické nářadí a spousta dalšího.
 Důl je zimovištěm chráněných netopýrů, a proto jsme se 
rozhodli věnovat jim u nás místo nejen v zimě na spinkání, 
ale také v létě prostřednictvím naučné cedule. Návštěvníci 
tak budou moci lépe poznat životní cyklus netopýra, dozví 

se, proč je netopýr důležitý a pro svět tak významný.
 Novinkami mezi suvenýry pak budou originálně ne-
tradiční Bohumírovy ponožky a pamětní mince, kterou si 
návštěvníci vyrazí sami v naší vlastní raznici. Otevřeno je 
od května do září každý den. Další informace získáte na te-
lefonu 724 805 646 nebo www.djs-ops.cz

Měděný důl Bohumír zve do svých útrob

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

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci ČERVNU 2016

Neděle 5.6. v 15.00 hodin
“Princezna Jůlinka a kouzelné 

račí klepeto”
Náchodská divadelní scéna

Vstupné: 50 Kč

Úterý 7.6. v 19.00 hodin
Honza Nedvěd 

Vstupné: 320, 300, 270 Kč

Středa 8.5. v 19.00 hodin
Kaprálová Quartet

Veronika Panochová – 1. housle, 
Simona Hurníková – 2. housle, 
Eva Krestová – viola, Simona 

Hečová – violoncello
Koncert  ab. cyklu – skupina „K“

Vstupné: 120, 110, 100 Kč

Úterý 14.6. v 17.00 hodin
Bacha na Bacha!

Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty 
Náchod

Vstupné: 80 Kč

Úterý 21.6. v 19.00 hodin
A. Casona: Třetí slovo

Náchodská divadelní scéna
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

Středa 22.6. v 19.00 hodin
A. Casona: Třetí slovo

Náchodská divadelní scéna
Představení ab. cyklu – skupina „A“

Vstupné: 80, 70, 60 Kč

Čtvrtek 23.6.  v 11.00 hodin
Veřejná generálka Slavnostní 

akademie žáků ZŠ Komenského 
I. stupně

Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek  23.6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků ZŠ 

Komenského I. stupně
Vstupné: 50 Kč

 
Pondělí  27.6. v 19.00 hodin

Myslimír po horách 
krkonošských putující

Literárně hudební večer

Malý sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč

Úterý 28.6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků ZŠ Plhov

Středa 29.6.  v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků ZŠ 

Komenského II. stupně
Vstupné: 50 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru 

v Náchodě, tel. 491426 060, 
v Informačním centru a muzeu 
v Novém Městě nad Metují, tel. 

491 472 119, v Cestovním a Infor-
mačním centru v Červeném Kos-
telci, tel. 498 100 657, v Regionál-
ním informačním centru v České 
Skalici, tel. 491 453 870 a v Info-
centru Hronov, tel. 491 483 646. 

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlá-

šení na tel.: 737 261 645 
vstup zdarma.

 V  posledním dubnovém čísle Zpra-
vodaje Svazek obcí Metuje 2016 před-
kládá dlouholetá a úspěšná starostka 
obce Jasennná od  prosince 1990 do-
sud   paní Ing. Jitka Slezáková  bilanci 
podařených akcí obce Jasenná v roce 
2015.   Od června 2014 do konce září 
2015 se provádělo budování splaško-
vé kanalizace Čisté Labe z Jaroměřska 
už III. etapa, a  to v obcích Dolany – 
Čáslavky, Jasenná, Rychnovek – Zvole 
a  Šestajovice.  Budování  kanalizace 
bylo fi nančně, časově a technicky nej-

náročnější akci v naší obci. Zde  nava-
zovala dostavba kanalizačních přípo-
jek, oprava dešťové kanalizace kolem 
kostela. Dále se v Jasenné uskutečnilo 
doasfaltování  místních komunikací, 
vyčištění rybníčku u kostela a úprava 
okolních zelených ploch atd..  Díky 
iniciativě naší paní starostky se daří  
získávat potřebné dotace, které ještě 
nikdy nemusela Obec Jasenná vracet 
- což je především starostčina  zásluha 
i dobrá kázeň spoluobčanů.
 PhDr. Jiří Uhlíř  (redakčně kráceno) 

Rok úspěchů pro obec Jasenná 

V prostorách parku v rohu náchodského 
centrálníhio náměstí prováděla archeo-
logický průzkum společnost  TerraVerita 
s.r.o.(foto č. 1)  Práce byly  vedeny na ob-

jednávku Regionálního muzea v Náchodě.  
Objeveny byly například zlomky středově-
ké keramiky předběžně datované do  ob-
dobí 15. století. (foto č.2)  foto echo

Archeologové v Náchodě 

Možnost pronájmu 

NEBYTOVÝCH 
PROSTOR 

v areálu Řemeslnického 
centra v Náchodě 
ul. Na Hamrech. 

Prostor 40 m2 a 180 m2.

 Informace 
na tel. 777 601 106

Hasiči v kraji si polepší
 Královéhradecký kraj ve  spolu-
práci s  Generálním ředitelstvím 
HZS pokryje část celkových nákla-
dů na  nové vozy a  hasičské zbroj-
nice. Ze svého rozpočtu rozdělí 
10 milionů korun. Ministerstvo 
vnitra by mělo přispět 16 miliony 
korun. V  současné době minis-
terstvo schválilo vybrané projekty 
v  krajích. V  našem regionu počítá 
se třemi stanicemi a čtrnácti nový-
mi vozy. Dotace je určena na nákup 
požárních automobilů, výstavbu, 
či rekonstrukci a  modernizaci po-
žárních zbrojnic. Ministerstvo vni-
tra už schválilo vybrané projekty, 
na kterých se bude fi nančně podílet 
i kraj. Novou, či zrekonstruovanou 

stanici budou mít Hořičky, Hoři-
ce a Nová paka. Hasičské vozy pak 
například Hostinné, Skřivany, či 
Svoboda nad Úpou. „Tato podpora 
je výsledkem jednání krajů s hasič-
skými složkami, které potřebují pro 
výkon své náročné práce být co nej-
lépe vybaveni. Na  záchraně životů 
se nedá šetřit,“ říká hejtman Lubo-
mír Franc. Horní hranice příspěvku 
od  kraje jsou dvě třetiny celkové 
výše dotace poskytnuté Generálním 
ředitelstvím HZS. Pokud by napří-
klad jednotka pořídila automobil 
za 900 tisíc korun, získá dotaci  450 
tisíc korun ze státního rozpočtu, 
kraj přispěje zhruba 300 tisíc korun 
a zbytek dodá žadatel.  (mg)

Vesmírný účes bodoval
 V  dubnu se studentský tým 
Střední školy propagační tvorby 
a  polygrafi e Velké Poříčí zúčast-
nil kadeřnické soutěže Brněnské 
zrcadlo 2016. A  přivezl nádherné 
4. místo i  pocit zasloužené pý-
chy! Na  této soutěži byly zastou-
peny především školy z  velkých 
měst, jako je Praha, Brno, Ost-
rava či České Budějovice. Přesto 
i  v  tak silné konkurenci dokázaly 
poříčské kadeřnice svým umem 

porotu zaujmout a  přivézt krásná 
ocenění. Tématem soutěže byla 
Vesmírná fantazie. Školu výborně 
reprezentovala žákyně 3. ročníku 
Lenka Kaněrová, která je i  letošní 
vítězkou školní kadeřnické soutě-
že. Lenka učesala nadstandardní 
složitý účes, kde planety ve sluneč-
ní soustavě obíhají po  eliptických 
drahách kolem Slunce. Jak může-
te i  sami posoudit, je to opravdu 
krása!  RL

Do nově zrekonstruovaného 
penzionu v Náchodě 

PŘIJMU PRACOVNICI 
NA PŘÍPRAVU SNÍDANÍ
A NÁSLEDNÝ ÚKLID. 
Pracovní doba přibližně od 7:30 

do 12 hod. dle potřeby.
 

Vhodné i pro aktivní 
důchodkyni, 

absolventku HŠ apod.

Více informací na tel. 
604 89 39 39

2

1
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 V portugalském Rampa del Falperra 
od pátku vydatně pršelo. První sobot-
ní tréninkovou jízdu jel pilot GMS 
Racing teamu Miloš Beneš na osycha-
jící trati na  suchých pneumatikách. 
Ve  druhé tréninkové jízdě už nasadil 

mokré pneu. Ve třetí tréninkové jízdě 
těžce havaroval na  trati, po  které sté-
kaly proudy vody, Andrea Bormolini 
s Osellou PA215. V neděli se piloti ka-
tegorie 2 dohodli, že pro nevyhovující 
podmínky na trati nebudou startovat.

 První tréninkovou jízdu ve  špa-
nělském Subida al Fito Miloš Beneš 
vyhrál v absolutním pořadí před Fa-
ggiolim a  Merlim. Ve  druhé trénin-
kové jízdě pak obsadil druhé místo 
za Faggiolim a před Merlim.
 V první sobotní závodní jízdě ale 
Miloš Beneš atakoval na mokré části 
tratě svodidla, poškodil zadní křídlo 
Oselly a nabral ztrátu, kterou nebylo 
možné v  nedělní závodní jízdě, kdy 
skončil třetí, dohnat. V  absolutním 
pořadí snížil ztrátu ze sobotní závod-
ní jízdy a po součtu dvou závodních 
jízd obsadil 4. místo v  absolutním 
pořadí.
Absolutní pořadí Al Fito: 1. Simo-
ne Faggioli  (Norma M20FC), 
2. Christian Merli (Osella FA30), 3. 
Paride Macario (Osella FA30), 4. Mi-
loš Beneš (Osella FA30), 5. Fausto 
Bormolini (Reynard K02).
 Text: RS, foto: Stránský

GMS Racing team na jihu Evropy

Náchodský okres v  nedávné době 
navštívil americký velvyslanec An-
drew H.Schapiro. V  Náchodě se  
s ním pozdravil i místostarosta Mi-
roslav Brát. (viz. fotografi e) „Pan vel-
vyslanec při rozhovoru připomněl 
svoje české kořeny, protože jeho 
maminka pocházela z Prahy. Vzpo-
mněli jsme v  rozhovoru i  srdečné 
reakce náchodské veřejnosti  v rámci 
tzv. Jízdy dragounů v loňském roce, 
kdy obrněnce US army projížděly 
Náchodem“, říká místostarosta Brát. 
(foto J.Nymš)  Během pobytu v Ná-
chodě navštívil velvyslanec Schapiro 
i společnost RGP CZ s.r.o. Materiál 
z této návštěvy najdete na straně 5

 Mnoho diváků se nechá rádo kouz-
ly bavit a přemýšlí nad tím, "jak je to 
možné". Řada z nich však také nějaké 
to kouzlo umí předvést. Členové Ma-
gické lóže M. S. Patrčky proto vyzývají 
všechny fanoušky a obdivovatele kou-
zelnického umění, kteří znají drobné 
kouzelnické triky či vlastní kouzelnic-
ké rekvizity, i když třeba neví, k čemu 
slouží, aby se s nimi přišli pochlubit. 
 Setkání fanoušků kouzel proběhne 
v sobotu 4. 6. 2016 od 13 hodin v are-

álu Muzea Magie v  Jaroměři. Budete 
mít příležitost svá kouzla předvést od-
bornému publiku, zjistit k čemu vaše 
rekvizity slouží, prohlédnout si muze-
um, včetně praktických ukázek a ná-
sledně se zúčastnit pravidelné Magic 
Party od 15 hodin. Účast na této akci 
pro vás bude bezplatná. Informace 
na  webu www.muzeummagie.cz. Tě-
šíme se na vás. 
  Členové Magické lóže 
 M. S. Patrčky.

Výzva fanouškům 

a obdivovatelům kouzel
NOVÁ PRODEJNA

RIEGROVA ULICE 196 

(vedle kavárny Lavazza)
Výprodejová akce 30. 5. – 3. 6.

PO 30,- | ÚT 20,- | ST 15,- 
ČT 10,- (akce pouze do 13 hod)

 PÁ - nové zboží

ELEGANT STYLE

SECONDHAND OBLEČENÍ

 v prostorách kláštera v Broumově 
pro vás připravila výstavu obrazů ost-
ravského rodáka Zbyňka Sedleckého. 
Výstava, kterou pořádá Agentura pro 
rozvoj Broumovska, je veřejnosti  pří-
stupna do 14. června t.r. 

Galerie Dům

 Železniční muzeum Výtopna 
Jaroměř zahájilo v květnu návštěv-
nickou sezónu. A stalo se tak hned 
ve  velkém stylu!  Jednalo se totiž 
o  jízdu historických motorových 
vlaků s  lokomotivami z  let 1959 – 
1962. 

Sezóna začala

 Dne 2. května 2016 přivítal starosta pan 
Petr Hable na  Městském úřadě v  Novém 
Městě nad Metují spolu s  místostarostou 
Ing.  Michalem Besedou, MBA úspěšné 
žáky Střední průmyslové školy, střední od-
borné školy a středního odborného učiliště 
v Novém Městě nad Metují, kteří reprezen-
tovali školu v soutěžích dovedností. 
 Jednalo se o  Kristýnu Kinclovou, žáky-
ni oboru kuchař-číšník, která se zúčastnila 
soutěže Mezinárodní mistrovství České 
republiky Gastro Junior Brno BIDVEST 
CUP 2016, kde získala zlatou medaili. 
Dále o cukrářky Šárku Havelkovou a Pav-
línu Pavlátovou, ty se účastnily soutěže 
Gastro Hradec, která proběhla 14. dubna 

2016 v kongresovém centru Aldis v Hrad-
ci Králové, kde získaly zlaté medaile. Matěj 
Kučera vybojoval 2. místo z 19 soutěžících 
v  celostátním kole soutěže České ručič-
ky v  oboru Strojní mechanik/Zámečník, 
KOVO JUNIOR. 
 Slavnostního setkání se také zúčastnili 
jejich učitelé odborného výcviku, a to paní 
Zdena Francová, Bc.  Michal Šubrt a  pan 
Jiří Andrš. Pan starosta ocenil kvalitní práci 
při přípravě soutěžících. Na  závěr setká-
ní vedení města poblahopřálo studentům 
k úspěchům v celostátních soutěžích a po-
děkovalo jim za  jejich příkladnou repre-
zentaci, a to nejen školy, ale i Nového Města 
nad Metují.

Přijetí úspěšných žáků starostou 

města Nové Město nad Metují

HARMONIE REVITAL

• Prodej přírodních preparátů a čajů 

• Ušní a tělové svíce

• Harmonizace a  doplnění energie 

pod pyramidou

• Zapůjčení přístroje Zapper - na od-

stranění virů, bakterií a parazitů

• Koupelnové soli  *  Aromaterapie

• Přednášky, semináře, SUPERTRONIC

Tel. 723 577 280, e-mail: iva.cermakova@centrum.cz

Centrum pro zdraví - Šafaříkova 1017, Náchod

www.gatenachod.cz

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Sport je zábava. 

Ricochet je sport!

Vážení čtenáři,
v  dnešním díle okénka fi nanč-

ního poradce se budu věnovat 
oblasti nejčastěji spojované s  fi -
nančními službami,  a to životní-
mu a úrazovému pojištění.
Pojišťovny nabízejí celou řadu 
pojistných produktů a  zoriento-
vat se v jejich nabídce je mnohdy 
složité. Liší se cenou, pojistnými 
podmínkami a dalšími parametry. 
Nejčastější chybou při sjednávání 
pojištění je podpojištěnost. Kli-
ent si uzavře pojistnou smlouvu, 

ale její nastavení 
neodpovídá sku-

tečným potře-
bám klienta. 
Další chybou 
může být roz-

ložení pojist-
ných částek. 

Klienti mají 
například 
v  oblibě 

dobře pojistit své děti pro pří-
pad úrazu, ale mnohem větším 
problémem pro jejich fi nanční 
rozpočet je případná ztráta, či 
pokles příjmu jednoho z rodičů.
Správné nastavení by mělo vy-
cházet z  Finančního plánu. Po-
kud Váš konzultant zná Vaše 
příjmy, výdaje, volné prostřed-
ky a  další důležité informace, je 
schopen velice přesně velikost 
rizik dopočítat.
Velmi důležitá a často opomíjená 
je dlouhodobá spolupráce. S po-
radcem, který si získá Vaši důvě-
ru, byste měli na  pravidelných 
ročních servisních schůzkách 
konzultovat nastavení smluv, zda 
je stále aktuální a  případně jej 
upravit tak, aby odpovídalo Va-
šim požadavkům. 
Jedině tak předejdete nečeka-
ným překvapením a Váš produkt 
Vás bude opravdu chránit.
 Matěj Truxa, Broker consulting 
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PNEUSERVISY
JOPECO

Ceny přezutí již od 348,-
Pneu již od 699,-

Kupte si pneumatiky                   a získejte ZDARMA 
dvouletou záruku na neopravitelné poškození pneu.

www.jopeco.cz

PNEUGARANCE

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS
Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797
Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–16.30
So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–16.00
So 8.00–12.00

Marius Pedersen a.s., je přední společností zabývající se moderními metodami 
hospodaření se všemi druhy odpadů a dalšími komunálními službami. 

Informuje své stávající i budoucí zákazníky o výkupu papíru a obalových plastů

v DOPRAVNĚ RECYKLAČNÍM AREÁLU
v obci Rychnovek u Jaroměře

V tomto nově vybudovaném areálu se nachází:
- moderní třídící linka na využitelné složky odpadu (plasty, papír)
- sklady nebezpečných odpadů
- skladovací prostory pro uskladnění vytříděných surovin
- obchodní a provozní zázemí společnosti
- prodej nádob na odpady za výhodné ceny, více na našem E-shopu.
www.mariuspedersen.cz/mpnachod

Nově nabízíme výkup druhotných surovin od občanů i fi rem:
Vykupujeme - papír vytříděný, smíšený
 - plasty obalové (PET lahve, folie čiré, barevné)
 … další druhotné suroviny po předchozí dohodě

Neváhejte nás kontaktovat pro další informace.

Marius Pedersen a.s. - dopravně recyklační areál Rychnovek 97, Rychnovek, 552 25
Tel: 493 646 750 , e-mail: mpnachod@mariuspedersen.cz,

 Provozní doba: Po-Pá 7-15hod

Českých Bratří 89, Náchod
Tel.: 491 487 054, 724 123 174

Email: azcolor@tiscali.cz

• tónování interiérových, fasádních barev, syntetických a vodouředitelných emailů
• tónování interiérových, fasádních barev, syntetických emailů a lazur
• tónování fasádních barev, omítkovin
• míchání průmyslových rozpouštědlových barev (polyuretany apod.)
• míchání autobarev, plnění sprejů
• široký sortiment barev, laků, lazur a malířských pomůcek

Primalex, Eternal, Heliomix, Mobihel, AkzoNobel, Siro, Colorlak, 

ColorExpert, Remmers, Kana, Storch, Spokar

Jan Janko 

Mobil: +420 604 564 998
Vladimír Janko

Mobil: +420 604 935 442
E-mail:  janko@mainstone.cz

www.mainstone.cz 

KAMENNÉ 
KOBERCE Nabízíme: Nabízíme: 

Rychlé půjčky do 5 tis.Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotékyNebankovní hypotéky

- Oproti zástavě nemovitosti- Oproti zástavě nemovitosti

- Bez dokládání příjmů - Bez dokládání příjmů 

a nahlížení do registrůa nahlížení do registrů

- Až do 3mil. Kč- Až do 3mil. Kč

- Vyplacení exekucí- Vyplacení exekucí

Potřebujete

půjčit peníze?

Tel. 774 061 137, 777 061 131

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

Roco

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 

po celé ČR zdarma

Americký velvyslanec Andrew H. 
Schapiro navštívil společnost RGP CZ 
s.r.o. Geneze vzniku této americké fi r-
my, která má nyní jedny z výrobních 
provozů i v Náchodě, započala v roce 
1999 jako společný podnik Rubeny 
a.s. Hradec Králové a  fi rmy Glebus 
Polymers Intl., Ohio, USA. V  roce 
2003 zde získala Glebus Polymers 
100 % obchodní podíl a  v  roce 2005 
je název fi rmy změněn na  RGP CZ 
s.r.o.  Její výrobky nacházejí uplatnění 
v různých odvětvích. Například v au-
tomobilovém a  farmaceutickém prů-
myslu v domácích elektrospotřebičích 
atd.      Velvyslanec Schapiro si prohlédl 
výrobní provozy fi rmy RGP CZ s.r.o. 
a  její administrativní zázemí. Během 
svojí návštěvy se zajímal i o  to, jak je 

řešena zvýšená poptávka po  pracov-
ních silách v  české ekonomice. Zdů-
raznil také, že ekonomická diplomacie 
je součástí aktivit velvyslanectví a pod-
poruje americké fi rmy, aby investova-
ly v ČR. „Platí to i naopak. Snažím se 
také o to, aby se český byznys uplatnil 
v USA“, řekl velvyslanec Schapiro.  Mi-
lou částí návštěvy bylo i setkání pana 
velvyslance s  pracovníky náchodské 
tréninkové kavárny Láry Fáry, která 
při jeho návštěvě společnosti RGP CZ 
s.r.o. zajišťovala občerstvení (kavárna 
Láry Fáry pomáhá handicapovaným 
klientům v integraci do běžného živo-
ta – pozn. red.)  foto ECHO

Velvyslanec USA navštívil náchodskou společnost RGP CZ s.r.o. 

Amerického velvyslance (vlevo) přivítal Michael Stefanidis, majitel fi rmy 
RGP CZ. 

A.H.Schapiro při prohlídce výrobních prostor  fi rmy RGP CZ.

Finančně  přispěli: 

JECH CZ s.r.o. – Dobruška * ALBA – METAL, spol. s r.o. – Břeclav * Miroslav Matuška DENA – Doly * Česká osiva a.s. – Chlumec nad Cidlinou 
* KREDO – Solnice * Lenka Houdková – rodinná farma Ostřešany * VITALTECH – Všestrany * MARINE s.r.o. – Nové Město nad Metují 

* UNIPRINT s.r.o. – Rychnov n. Kn.* STUHA a.s. – Dobruška * AVETOUR – Dobruška * POŽÁRNÍ SLUŽBY – Opočno 
* J. Veska UNIVEL – Podbřezí * ALARM CZ s.r.o. – Dobruška * Pavel Dvořák soukr. zemědělec – Nahořany * V-GARDEN s.r.o. – Smiřice 

* ProDos s.r.o. – Dobruška * Ing. Tomáš Nentvich – Dobruška * MIVAS – Dobruška

Zajišťujeme roznos 
létáků v Polsku. 
TEL.: 602 103 775
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* Hledám přátelského a  ohleduplného 
přítele, který zahřeje na těle i na duši. Tel. 
491 474 526

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

* P R O  N A  J M U  dlouhodobě 1+1 
v  Náchodě na  Běloveské ul., výhled 
na  Montaci, původní udržovaný stav 
nájem + služby + energie (bez el.+-
plynu) 6.500Kč, kauce 7.000Kč. Tel. 
773 974 100

* Pronajmu byt 2+kk s terasou v cen-
tru Náchoda. Volný od  1.7.. TEL.: 
608 730 881

* Pronajmeme garzonku 35 m2 v  No-
vém Městě nad Met., nejlépe ženě. 
Tel. 776  224  358 volat v  pracovní dny 
9-16 hod.
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě, sídli-
ště nad nemocnicí, v  OV, nové okna, 
stoupačky, internet, kabelová televize, 
zateplený dům, cena 1.080.000 Kč. Tel. 
608 720 275
*Pronajmu prostorný byt 2+1 po  čás-
tečné rekonstrukci v  1. patře zděného 
domu v  Náchodě. Volný od  1.7.2016. 
Tel. 602 790 044
*Pronajmu nově zrek. nadstand. me-
zonet. byt 4+1 s  balk. 90,94 (+5,6) 
m2,  4.NP + sklep v  NA  poblíž cent-
ra. Náj. 7.000,-Kč + 2800 voda a  to-
pení + el. + kauce., volný od  1.7., tel. 
608 90 30 50.
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena:  
995 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m².Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena:  
595 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena:  
895 000,- Kč
* Prodám  zděný byt 2+1 v  osobním 
vlastnictví v  Hronově v  Nerudově ulici. 
Byt je před rekonstrukcí. Výměra bytu 60 
m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena:  
690 000,- Kč
* Prodám  zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují 
v Havlíčkově ulici. Po rekonstrukci - plas-
tová okna, ústřední vytápění, nové rozvo-
dy el., nová koupelna.  Tel. 777 602 884, 
RK nevolat. Cena:  1 149 000,- Kč
*Prodám zděný byt 2+1 v  družstev-
ním vlastnictví v  Novém Městě nad 
Metují v  ulici Nad Stadionem. Po  re-
konstrukci - plastová okna, ústřední 
vytápění, nové rozvody el., nová koupel-
na. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
1 490 000,- Kč
* Pronajmeme byt 3+kk, 73 m2 v  se-
cesním domě na  Kamenici v  Náchodě, 
2.patro, nájem 5.300 Kč + energie, jisto-
ta 25 t.Kč. Pravidelný dostatečný příjem 
podmínkou! Tel.: 602 575 252
* V  Náchodě prodám nový družstevní 
nízkoenergetický byt 1+kk blízko cent-
ra města včetně parkovacího stání. Cena 
Kč 490 tisíc. K okamžitému nastěhování. 
Info 730 517 357.
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. TEL.: 
608 11 00 41
* Pronajmu byt v  N.Městě-Malecí 3+1, 
1.patro, volný 07/16. Tel 602 106 346 volat 
po 19. hod.
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na  krásném místě v  Náchodě, s  vyhra-
zeným parkováním. Ihned volný, za cenu 
860 tisíc Kč. kontakt 733 131 189.
* V bytě 4+1 v Broumově na Spořilově 
pronajmu 2 místnosti. TEL.:604 16 44 85

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve 2. patře s výtahem, WC a ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám psací stůl, rozměr d 160 cm, 
š 60 cm, po pravé straně 5 šuplat, k tomu 
ve stejné barvě skřín š 80 cm, v 188 cm a h 
40 cm, částečně prosklená, menší skříňka 
80 x 77 x 40 cm. Možno i jednotlivě. Vše 
téměř nové. Tel. 602 103 775
* Prodám novou psí boudu, nepouži-
tou, zateplenou, 148 š, 112 h, 105 v, cena 
3000 Kč - dohoda možná. Tel. 777 90 40 45
* Prodám polohovací rošt do  postele 
(DANIEL HN 5V) - délka 180 cm, šířka 
80 cm, pro kvalitní ležení. Cena 1000,-Kč. 
TEL.: 776 348 763
* Prodám černou kotlíkovou soupravu 
na guláš. Nová. Tel. 602 103 775
* PRODÁM pračku Electrolux A+, 6 
litrů soft access - plněná vrchem, kombi-
novanou lednici Whirlpool - obojí 4 roky 
používané.Levně. TEL.:731 684 028
* Prodám starší elektroměr. T. 602 103 775
* Prodám litinovou hoblovku na moto-
rový proud, šíře 20 cm, prakticky nepo-
užívaná. Proutěná 4 křesla a stoleček. Tel. 
734 616 977
* Prodám nový nepoužitý křovinořez 
zn. BC 430, výkon motoru 1,7 HP, obsah 
42,7 ccm, hmotnost 8,5 kg plus příslušen-
ství. Cena 1.890 Kč. Tel. 739 065 310
* Prodám dřevěný zahradní altán 3x3 m, 
plátěná střecha, cena 1500 Kč. Kovovou 
zahradní vchodovou pergolu, šíře 110 cm. 
Bližší info na tel. 602 436 986
* Prodám starožitnou šatní skříň a  jí-
delní stůl + 5 židlí. Cena dohodou. Tel. 
602 436 986
* Prodám staré jízdní kolo JUNIOR 
s  přehazovačkou. Zn. Dohoda. Cena 
1.000 - 1500 Kč. Tel. 732 878 175
* Prodám přívěsný vozík za auto s plach-
tou 1150 x 2050. TK 5/2017. Levně. Tel.: 
777 023 432
* Prodám žačku MF70 + vlek + obracák. 
Cena dohodou. TEL.:728 378 148
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám palivové dřevo v  metrech. 
Nové Město a okolí. TEL.: 776 327 208

* Koupím jakékoliv staré fotoapará-
ty a  příslušenství - objektivy, vybavení 
černé komory, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. Hodinky PRIM 
a náhradní díly na hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, truh-
ly atd... půdní veteš, hračky, obrazy, por-
celán, vše staré. V případě zájmu vykli-
dím Vaši nemovitost. Dobře zaplatím. 
Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozusta-
lost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poškozené 
věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný a  chro-
movaný nábytek, hudební nástroje, ho-
diny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.věci, 
obrazy, porcelán, automoto díly, atd.. Než 
něco vyhodíte, volejte 608 811 683

* Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇ-
ŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, 
celé knihovny, pohledy, známky, plaká-
ty, aj.papírový materiál, bankovky, min-
ce, LP desky, CD atd. TEL.:777 579 920

* Nabízím do  pronájmu nově zrekon-
struovaný, mezonetový byt v  cihlovém 
domě v  centru města Hronov. Byt je 
vybaven kuchyňskou linkou s  indukč-
ním sporákem, myčkou a  mikrovlnou 
troubou. Vestavěné šatní skříně, ohřev 
vody elektrickým bojlerem, led osvětle-
ní. Vytápění centrální kotelnou. Vlakové 
i  autobusové nádraží je vzdálené 400m. 
Vyhrazené parkovací místo vedle domu. 
Nájem 13.000Kč.Pro více informací volej-
te na 736 768 620
* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁR-
KOVĚ NA NÁMĚSTÍ. Byt je po celkové 
rekonstrukci, částečně zařízen (kuchyň, 
lednička, pračka...).Cena 3800,-+inkaso 
(1800,-). Kauce nutná. Tel.602 133  173 
Email.renestarkov@seznam.cz
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 v Ná-
chodě na Karlově kopci. Nájem 3500,-Kč 
+ energie + kauce. Pouze vážnému zá-
jemci. Tel. 775 64 30 02.
* Prodám byt 1+kk Náchod Běloveská 
ul., OV,  část. rekonstrukce, 580 tis.Kč. 
TEl.: 773 960 244
* Prodám nový družstevní byt 2+kk 
v  Náchodě - levně. Cena 690 tisíc ko-
run. Nízké provozní náklady. Parko-
vání na  vlastním pozemku. Volejte 
733 735 709.

* Prodám pěkný zděný byt 2+1, 70 
m2 v  OV v  klidné části Nového Města 
n.M., nedaleko centra. Byt je po  čás-
teč. rekonstrukci - nová okna, izolace, 
stoupačky. Cena 1.300.000,-Kč. TEL.: 
602 462 397

* Prodáme družstevní byt 1+1 v  Jaro-
měři, Josefa Šímy 778, 8.podlaží, celková 
výměra 31,88 m2. Cena Kč 450 tisíc. Kon-
takt: 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho 
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

*Pronajmu garáž v  centru Náchoda 
s úložným prostorem o výšce 1,6 m nad 
celou garáží. Cena 1000,- Kč/měs.  Tel.: 
737 407 528
*V  Náchodě a  okolí sháním domek 
nebo byt 3 + 1 popř.  2+1,  možno 
též trvale obyvatelnou chalupu. Tel.: 
608 245 634

* Nabízíme k prodeji starší RD ve Vr-
chovinách u Nového Města nad Metu-
jí. Jen vážní zájemci. RK nevolat! Tel. 
737 935 230.

* Prodám zahradu na Kašparáku. Cena 
dohodou. Tel.: 608 881 004

* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na  okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. TEL.: 
608 66 77 30

*Pronájem obchodu na  náměstí v  Ná-
chodě. TEL.: 608 667 734
*Sháním pronájem suchého uzamyka-
telného prostoru či garáže – 30m2 (nebo 
větší) k uložení nábytku. Náchodsko. Na-
bídněte, prosím, na tel. 608 759 845.
* Nabízím do dlouhodobého pronájmu 
vhodné prostory pro provoz lékárny 
(nebo na  podobnou činnost). V  České 
Skalici - v domě jsou již dvě ordinace. Tel. 
604 437 128

* Prodám kosmetický salon - funkční 
vybavení, v bílém provedení, služby ma-
nikúra, modeláž nehtů, masáže, pedik-
úra, kosmetika. Volejte 773 237 128 jen 
vážné zájemkyně.

* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 
40m2  ZN. DOBRÁ ADRESA. NÁJEMNÉ 
3.200,-Kč; INFO  777 302 483

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 
SS

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

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

TEL.: 722 907 510 

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

SKLENÍKY - PRODEJ. 
Velký výběr z 12 druhů a různých roz-
měrů. 10 roků záruka, kvalita zaručena. 
Pozáruční servis, náhradní díly zajištěny. 

BENOCZ Hronov, u nádraží ČD.
 tel.: 777 200 866, info@benocz.cz.

 www.beno-eshop.cz 

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.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 9. 6. 2016

mob. 736 763 929

nutno

objednat

PLAVBA PLAVBA 
NA PLACHETNICI NA PLACHETNICI 
V CHORVATSKUV CHORVATSKU
e-mail: vilik73@seznam.cz
tel.: 732 933 615

HLEDÁME SPOLEHLIVÉ 

DISTRIBUTORY 

NOVIN A LETÁKŮ 

pro oblast Hronov – Zbečník 

a Velké Poříčí.

Vhodné pro studenty, aktivní 
důchodce, ženy na MD apod.

Informace na tel. 606 748 710, 
603 990 636

Přijmu kuchaře na letní 
sezónu na přehradu Rozkoš.

Tel. 604 425 322

* Přijmeme dívky od  18 let do  klubu 
v Brně. Možnost pracovní doby přes den 
nebo v noci a zajištění dopravy do klubu 
a z klubu. Vysoké výdělky a provize, vhod-
né i pro začátečnice. TEL.: 775 058 242

*Nabízím doučování - výuku anglického 
jazyka, VŠ, státní zkouška, mezinárodní 
certifi káty, tel: 734 450 490, 737 515 785
*Hledám brigádníka na stěhovací a ma-
nuální práce. Volejte 602 247 247

*Hledám doručovatele letáků pro Hro-
nov a Polici nad Metují. TEL.: 731 137 487

* Za  odvoz daruji terárium d 80 cm, 
v 100 cm, h 45 cm. Tel. 603 56 41 39
* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.:777 590 755
* Posečeme Vaší zahradu, pořežeme dře-
vo, naštípáme, vymalujeme, natřeme plot, 
výkopové práce, vše práce zavolejte určitě 
pomůžeme. TEL.: 778 032 508
* Potřebujete pomoci v domácnosti, po-
klidit, umýt okna nebo třeba jednou týd-
ně zařídit nákup kontaktujte mě, pomůžu. 
Cena dohodou. TEL.: 778 032 508
* Prosím fotografa, který fotil na  po-
hřbu Ing. Milana Lukašáka v Broumově 
v pátek 25. září 2015, aby se ozval na tel. 
723 748 642. Předem děkuji.
* Přijmeme na rozvoz knih ženy i muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč mě-
síčně. TEL.:777 803 359
* Nečekejte, ať vám tráva nepřeroste! 
Provádím sečení, 1-1,50 Kč/m2. Volat 19-
20 hod. na tel. 702 463 672
* Domácí výuka angličtiny hravou for-
mou pro děti předškolního věku, 250 Kč/
hod., max. 3 děti/hod. Několikaleté zku-
šenosti. N.M.n.M., Náchod a okolí. Bližší 
info na tel. 774 371 116
* Daruji za odvoz větší množství lámané 
opuky ze základů domu. Vhodné na zave-
zení - zpevnění cesty apod. Tel. 737 236 777
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovitost, 
chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu, sklep, 
hospodářské stavení atd. Nemovitost tím 
připravíme kompletně k  prodeji či re-
konstrukci. Individuální přístup ke  kaž-
dému zákazníkovi vždy až na  místě Tel.: 
777 200 126

*Prodám Renault Twingo 1.2i r.v 2006, 
slušný stav.bez závad, nízká spotřeba.2x 
airbag, servo, centrál zámek, modrá bar-
va,cena 39 000,-Kč Tel.777 104 584

RŮZNÉ

AUTO - MOTO
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Borsovo 
energetické
okénko 128.

Vážení a milí čtenáři,
s rozpukem jara jako každý rok přichá-
zejí obchodníci s energiemi s všelijaký-
mi triky jak se Vám dostat pod kůži a to 
bohužel i  různými nekalými až pod-
vodnými praktikami. 
Takovou nejčastější formou je tele-
fonické uzavírání smluv a  dodatků 
ke smlouvám, kde za příslibem snížení 
ceny o  x%, kde obvykle nikdo nezná 
ani počáteční ani koncovou cenu, dáte 
většinou souhlas na  dlouhodobý úva-
zek s  velmi nejasnými podmínkami. 
NEUZAVÍREJTE NIC PO  TELEFO-
NU !!!
Mnozí obchodníci hledají všelijaké 
cesty, jak se k Vám dostat. Často se ob-
jevují případy, kdy se k Vám chce ob-
jednat rádoby zaměstnanec nějakého 
dodavatele energií a přitom jde pouze 
o  najatého obchodníka, kterého po  té 
již nikdy neuvidíte. VŽDY SI PRO-
VĚŘTE ZDA  JDE O SKUTEČNÉHO 
ZAMĚSTNANCE PŘÍSLUŠNÉHO 
DODAVATELE !!!  Bohužel zazname-
nali jsme i případy, kdy se obchodníci 
a  různí poradci vydávali ve  snaze se 
k  Vám dostat za  zaměstnance Vašeho 
dodavatele energií. POZOR !!!
Ještě drsnější jsou tzv. vyhrožující ná-
vštěvy, kdy se k Vám chtějí dostat / ob-
jednat / tzv. obchodníci pod záminkou 
všelijakých kontrol plynoměrů, elektro-
měrů a novinkou je, že se snaží vydávat 
i za zaměstnance státních energetických 
orgánů a inspekcí, třeba ERÚ. VŠECH-
NO TOTO JE NESMYSL  A  POD-
VODNÉ !!!  NESKÁKEJTE TĚMTO 
TELEFONÁTUM  NA  ŠPEK…. NE-
JSOU PRAVDIVÉ, JE TO JEN ZÁ-
MINKA JAK VÁS VYSTRAŠIT A DO-
NUTIT KE SCHUZCE !!!
Opět se objevují triky , kdy je Vám na-
bídnuta velmi dobrá cena za  energie, 
ale k  tomu dostanete vysoký tzv. mě-
síční plat, o kterém se ovšem obchod-
ník již nezmíní a  který hraje velkou 

roli zvláště při menších spotřebách 
do 20 MWh. VŽDY CHTĚJTE  ZNÁT 
CENU ZA  KOMODITU / za  MWh 
bez DPH / a  STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT 
ZA DODÁVKU / v Kč za měsíc /!!!!
VŽDY SE PTEJTE, KDY , KDO A JAK 
VÁM BUDE DĚLAT KAĎOROČNÍ 
SERVIS, NA KOHO SE MUŽETE OB-
RACET V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV 
NESROVNALOSTI ČI NEDOSTAT-
KU  A KDE HO NAJDETE!!!
Nebudete-li si vědět rady, budete-li 
chtít nějakou vysvětlivku k Vašim stá-
vajícím smlouvám či dodatkům, za-
stavte se v našich pobočkách. Budeme 
pro Vás férovým, otevřeným a  stabil-
ním partnerem…
S úctou Váš

Mgr.  BORS Michal: poradce ředitele 
společnost Armex Energy a.s. , kance-
lář Husovo náměstí 22, Česká Skalice-
Tel: 731 508 654, e-mail: michal.bors@
armexenergy.cz, vedoucí kanceláře D. 
Nováková, dana.novakova@armexe-
nergy.cz, tel. 730 897 101
Pobočka  Armex Energy, a.s., Tyršo-
va  61,  NÁCHOD, tel. 491 204 001 : 
Regionální vedoucí:
I.TOMANOVÁ 702 173 037, 
M.Hofmanová 607 007 927,
J.Kumprechtová 601 354 385, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka  Armex Energy, a.s., 
Jihoslovanská 144,  TRUTNOV,
 tel. 491 204 002
Regionální vedoucí : V. Fischerová  
727 811 397  , J. Lehutová 727 956 318, 
I.Nevečeřalová
Email: veronika.fischerova@armexenergy.cz 
Pobočka  Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, 
RYCHNOV nad Kněžnou, 
tel. 491 204 004
T. Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz , 
P. Švec  724 382 904

(pi)

Požadavky:
- vzdělání stavebního směru, pozemní stavby (praxe vítána)
- znalost práce v programu ArchiCAD a textových editorech
žádost o podrobnější informace či nabídky zasílejte na emailovou adresu – lukaspolej@gmail.com 
www.atelier-ego.cz

PROJEKTOVÝ ATELIER V HRONOVĚ PŘÍJME PROJEKTANTA/KU.

• 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

Pùjèujeme plošiny 12 - 25 metrù dosahu bez obsluhy
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Procházka   Náchod

PLOŠINY

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
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

PRACOVNÍ POZICE: 
 

Konzultant / konzultantka 
 

pro oblast Ekonomiky a Skladového hospodářství 
 
 
 

Jsme společnost nabízející SW služby se zaměřením na implementace 
informačních systémů řady HELIOS. Do našeho konzultačního týmu hledáme 
spolupracovnici, případně spolupracovníka, který rozšíří naše kapacity na 
pozici Junior konzultanta. 
Jako uchazeč o tuto pozici musíte prakticky rozumět účetnictví a daním s nimi 
spojenými a musí mít pracovní návyky ze zpracování těchto agend. Uchazeč 
stejně tak musí rozumět systému evidence skladového hospodářství. Praxe i z 
této oblasti je vítána. Náplní práce bude ve spolupráci se Senior konzultantem 
a v týmu s ostatními spolupracovníky naučit zákazníka ovládání IS HELIOS 
(Green) a poskytnout mu účinnou pomoc a podporu pro jeho práci. 
Tato činnost konzultanta je spojena s častými výjezdy za zákazníkem a proto 
je podmínkou řidičské oprávnění sk. B s nejméně 2-letou praxí v řízení. 
Samozřejmostí je ochota často cestovat. Komunikace se zákazníkem musí být 
charakterizována vstřícností a trpělivostí.  
Důležitým předpokladem je bezúhonnost uchazeče, diskrétnost a minimálně 
středoškolské vzdělání. Anglický jazyk aktivně není podmínkou, ale výhodou. 
Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení, služební mobil a notebook, 
příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění, vánoční prémii, příspěvky na 
obědy a další. Nástup nejlépe od 1.9.2016. 
 
 
 

Zájemci informujte se na tlf: 491 422 779, nebo navštivte 
www.asv.cz/zamestnani 

Erotické masáže ... 
Česká Skalice. 

Tel. 776 626 975
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Erotické masáže ... 
Česká Skalice. 

Tel. 776 626 975

VÝROBA 
NEREZOVÉHO

ZÁBRADLÍ

telefonTELEFON
777 590 755

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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.

PŘIJÍMÁME PRACOVNÍKY 
NA OBSLUHU CNC STROJŮ:
- Práce v moderní a stabilní 

� rmě pro automotive
- Práce v třísměnném provozu

- Příspěvek na stravu
- Nástup možný ihned

NABÍZÍME VOLNÉ
 KAPACITY NA MYTÍ DÍLŮ:

- Dvoustupňová ultrazvuková 
mycí linka

- Průběžná mycí linka
- Vibrační odjehlovací zařízení

VOLNÉ KAPACITY NA ŘEZÁNÍ 
HLINÍKLOVÝCH PROFILŮ 
NA AUTOMATICKÉ PILE

Kontakt:
www.jipam.cz

email: jipam@jipam.cz
Tel: 494 665 503

Mob: 774 731 677, 777 775 724
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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 TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem
BOBCAT.

Nakládání a rovnání 
zeminy a jiných 
sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2016 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

HLEDÁME
PRODAVAČKU 

v obchodě se second 
hand textilem

v ulici Riegrova 196, Náchod
Více info na offi ce@etcimex.cz 

nebo 495 407 247

MĚSTO 
POLICE NAD METUJÍ

Bližší informace na tel. 491 509 997, 
491 512 249 a www.meu-police.cz.

vyhlašuje výběrové řízení na
 PROVOZOVATELE 

DIVADELNÍHO KLUBU 
v Kolárově divadle. 

Písemné nabídky přijímáme na 
podatelně MěÚ Police nad Metují 

do 30. 6. 2016.

PŘIJMU BRIGÁDNICI
 – brigádníka na hrabání 
trávy a další nenáročné 

zahradnické práce. 

Vhodné pro studenty,
 čiperné důchodce apod.
Info na tel. 724 173 560

Přijmu ŘIDIČE 
NÁKLADNÍHO VOZIDLA

• skupiny ŘP C,E podmínkou
• s každodenním návratem domů
• 100% volných víkendů a svátků

• Dobré platové ohodnocení
 + důchodové připojištění

 a další zaměstnanecké výhody.

TEL.: 737 430 223



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

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

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!

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

„ Ke 400 kilům chybělo 10 cenťáků“
 V pátek 6.května 2016 se Jirka Havrda zúčastnil Svě-
tového podháru v  benchpressu profesionální federace 
WPC v  Praze. Zároveň zde probíhalo Mistrovství ČR 
v benchpressu. Jirka nastoupil do závodu se 141 kg živé 
váhy. Světového poháru se zúčastnili převážně borci z Ev-
ropy. Největším Jirkovým konkurentem byl český závod-
ník Petr Bolf, který ale při nezdařilém pokusu o  360 kg 
neuspěl a ze závodu vypadl. Přesto stupně vítězů patřily 
českým borcům. Třetí skončil Lazar s  280 vzepřenými 
kily, o 10 kg více zvedl Mirek Kratochvíl a obsadil 2.mís-
to. Na bednu nejvýše se postavil Jiří Havrda. Pokoušel se 
benšnout 400 kg, ale schvázelo mu pouhých 10 cm, aby 
pokus úspěšně dotlačil. Musel se tedy spokojit s výsled-
kem 380 kg. I tak se stal vítězem Světového poháru a Mis-
trem ČR pro rok 2016. Vytvořil i nový český rekord. A po-
zor, kdyby závody pískal mezinárodní rozhodčí, mohl se 
Jirkův úspěšný pokus s 380 kg stát i světovým rekordem.
 Jak se zdá, Jirkovi se pomalu plní jeho sen. Posunul 
maxinální výkon o  20 kg a  navíc si ohmatal naložených 
400 kg. Pokud se Jirka zúčastní Mistrovství světa letos 
na podzim, určitě se pokusí čtyřsetkilovou nálož zdolat. 
Do té doby bude odpočívat a prý i zvažovat konec kariéry. 
Kdo by si nepřál odejít na sportovní odpočinek na vrcho-
lu slávy... A Jirka to tom vrcholu opravdu stojí. Benchpre-
ssu se věnuje 18 let. Z toho 16 let nebyl poražen v České 
republice a  5 let po  sobě nenašel sobě rovného soupeře 
na Světových pohárech. Ze 70 závodů pouze 3x nevyhrál 
a stanul na 2.místě.
 Jirka opět děkuje všem, kteří ho podporují. Jsou to: 
LITO- trans s.r.o.- T.Dušek Dobříchovice, MOŠNA a.s. 
Červený Kostelec, Cestovní kancelář NIKI Petr Pul-
tar, Bar SKÁLA Trutnov - Náchod, MAGIC ENGLISH, 
v.d.SNĚŽKA Náchod, MS nářadí Náchod, PRIMÁTOR 
a.s. Náchod, Lion Nutrition - doplňky výživy nejen pro 
sportovce (www.lion-nutrition.cz), Sběrné suroviny Čes-

ká Skalice pan Jiroušek a  starostka Kramolny paní Jitka 
Kropáčková.A samozřejmě manželka Lenka a syn Martí-
nek, sparing-partneři Michal Ungrád, Václav Balcar a Ka-
rel Mikeš. 
 Připravila Laďka Škodová, foto archiv Jiřího Havrdy

Manželka Lenka je Jirkovi velkou oporou

PRODÁVÁME SKLENÍKY 
Zajímavé ceny

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981
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 Trh publikací  s  regionální té-
matikou obohatila kniha věnovaná 
slavným stavbám architekta Jin-
dřicha Freiwalda. Připomeňme, 
že podle Freiwaldova návrhu bylo 
postaveno například Jiráskovo di-
vadlo v  Hronově. A  bylo to město 
Hronov, které na  vydání publikace 
přispělo částkou 10 000,-Kč. I proto 
je publikaci  možno zakoupit taktéž 
v Hronově, v tamním informačním 
centru.

Pocta pro architekta 

 Především ve  znamení „vody“ 
je aktuální vydání turistických no-
vin Letní Broumovsko. Dočtete se 
zde například o Stříbrném prameni 
ve  Vlčí rokli či o  legendě o  jezeře 
a pokladu v Polickém klášteře. Další 
pozvánky na zajímavé turistické cíle 
v regionu vás nasměrují k prohlídce 
měděného dolu Bohumír, do  pro-
stor  špičkově vybavené sportovní 
střelnice v  Centru Walzel v  Mezi-
městí apod.  

Letní turistické noviny

   

* 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

24 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Energetické novostavby RD, Lipí u Náchoda

Nízkopodlažní domy 
na slunném místě, 
užitná plocha 106 
m2 a 123 m2, disp. 
4+kk a 5+kk, po-
zemky až 1.000 m2, 
PENB tř.B. 
180416 cena od 1.100.000 Kč

Zděná chata s pozemkem v Hronově

Vybavená chata v za-
hrád. kolonii s poz. 
546 m2, bazén s fi l-
trací, zahradní do-
mek, přípojka elek-
tro, studna, skleník.... 

180616 cena: 199.000,- Kč

Zahrada s chatkou a domkem v N.Městě n/M

Slunná, okrasná za-
hrada 409 m2 vklidné 
části - u lesa, při 
výjezdu na Peklo, 
výhled na krajinu, 
obecní voda, el. u po-
zemku ... 
180656 cena 230.000,- Kč

Luxusní dům u Rozkoše, Lhota u N.M.n/Metují

Nadst. zatepl. RD 
s poz. 371 m2, 30 m 
od Roskoše. Okrasná 
zahrada s jezírkem, 
domek s vířivkou, pří-
stř. pro auto..

180650  cena: nabídkou

Větší dvojdomek v centu Úpice

Dva RD o zast.ploše 
220 m2, s poz. 325 m2 
v těsné blízkosti ná-
městí. Nová krytina 
střechy, svody, 
žlaby.. PENB tř. G

180668 cena: 690.000,-Kč

Chata u lesa ve V. Srbské, okr. NA

Vybavená chata s 
pozemkem 722 m2 
v klidné části, nová 
koupelna, vlastní 
studna, el. přípojka,  
jímka...

180661 cena: 630.000,-Kč

>

Hotel Elkol El E v Náchodě

* Polední menu Po - So*
* Speciály stále na čepu*
* OTEVŘENA ZAHRÁDKA *

* Přes obědy salónek i zahrádka*
* www.facebook.com/hotelelko.cz *
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