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červen 1621, Broumov oblehla vojska

 východočeských husitů

velkoobchod - maloobchod

se školními a 

kancelářskými potřebami

NOVÁ PRODEJNA
Navštivte naši novou prodejnu

v Náchodě a získejte

SLEVU 20%
na veškerý sortiment,

více na

www.alestucek-nachod.cz
tel.: 775 909 495 U Zastávky 124, Náchod

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!

Informace na tel. čísle 491 422 373
KRÁKORKA a.s. Červený Kostelec

HLEDÁME 
• šikovného mistra lomu 

• dělníka do lomu
- těžba kamene

Možnost 
dobrých
výdělků.

Možnost 
dobrých
výdělků.

Možnost 
dobrých
výdělků.

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

www.gatenachod.czoddlužení 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.)

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

Oběd v sobotu 4. 6. v Hostinci U Martinců v Přibyslavi u Nového Města nad Me-
tují byl součástí sobotní vyjížďky přátel K 1400 a vyznavačů stylu CHOPPER & 
CRUISER. Ti se sešli již v pátek 3.6. na chatě Juráška v Orlických horách, aby celý 
víkend zasvětili projížďkám po  okolí a  návštěvám památek a  atraktivních míst 
části východních Čech. Sešlo se téměř 40 silných strojů z Čech, Moravy a Slezka.
 Foto Laďka Škodová

TENNIS CLUB 
Nové Město nad Metují

POŘÁDÁ 

MÍČOVÝ SEDMIBOJ 
MUŽSKÝCH DVOJIC

Kdy: 2.července 2016 
Nové Město nad Metují

Organizátor: Jožka Uhrin 
(přihlášky na tel. 606 629 373)

Časový harmonogram: 8.00 prezentace  
8.15 losování  8.30 zahájení

Startovné: 300,-Kč za dvojici
Věcné ceny pro 1. – 3.místo

Po celý den je pro závodníky i diváky 
zajištěno občerstvení.

Těšíme se na Vás.

Ještě celý tento víkend, do  12.června, 
můžete navštívit důvěrně známé posta-
vy z knihy Babička spisovatelky Boženy 
Němcové v místech, kde se děj románu 
odehrává. Tedy na  zámku v  Ratiboři-
cích, ve mlýně a na Starém bělidle. Ote-
vřeno je v  sobotu a  neděli od  9 do  16 
hodin.

Za babičkou Boženy 
Němcové do Ratibořic

SLEVY až   15 %
na nové spacáky, stany 
a kempingové vybavení 

značky COLEMAN

HRONOV
www.albisport.cz

AKCE začíná 30. května a trvá do 14. června 
v prodejně v Hronově, tel.: 491 482 639

nEnEjllevvněněněJššíí V ČČRnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

AKCE začíná 10. června a trvá do 30. června
v prodejně v Hronově, tel.: 491 482 639

 Pátý sraz šlapacích vozítek se 
uskuteční v Náchodě 18. června 
2016.  Od 8 do 9:30 hodin proběhne 
na dopravním hřišti v Bělovsi regist-
race účastníků. V 11 hodin následuje 
start spanilé jízdy u bývalého hotelu 
U Itálie a přejezd vozítek po Kame-
nici na náměstí. Hlavní program pro 
děti i dospělé začne ve 12:30.  Více 
informací včetně registrace naleznete 
na www.slapacimoskvice.cz. 

Sraz šlapacích
vozítek

www.reality-az.cz
Dům v historické části

Nového Města nad Metují
Cena:   1.790.000,- Kč

Byt 3+kk OV, 90 m2

v Červeném Kostelci
Cena:   1.390.000,- Kč

• přijďte se zeptat na cokoliv z oblasti nemovitostí, jsme tu pro Vás
• v týmu máme profesionálního odhadce nemovitostí, absolventa  Vysoké školy realitní.
• specializujeme se na prodeje a pronájmy v regionu Náchodska 
• jsme členem Asociace realitních kanceláří ČR
• odměna za TIP NA PRODEJ NEMOVITOSTI 

Ing. Martin Tichý - 776 622 777, Bc. Martina Tichá - 776 622 776

ZDARMA pro Vás realitní poradenství každé úterý od 16 do 17 hod.
NOVINKA 
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Můj velký díky patří panu MUDr. Ja-
roslavu Kubečkovi z  nefrologické 
ambulance Oblastní nemocnice 
v  Náchodě za  jeho vzornou péči 
a milé jednání.   Paní Vlčková, 
 Nové Město nad Metují

Poděkování
www.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP Rekonstruovaný rodinný dům 
s klimatizací v Bohuslavicích. 7 
místností, 2 koupelny, 2x WC. 
Nová elektroinstalace, rozvody vody 
a odpadů. Udržovaná zahrada, garáž 
pro dvě auta.Cena: 2 990 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 690 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou v Červeném Kostelci, dvě podlaží, podsklepený ............................ 1 750 000,- Kč

 SOŠS-EA v Náchodě je jednou ze 
čtrnácti škol v ČR, které obdržely titul 
Fairtradová škola. Stejně jako v  loň-
ském roce se i letos, dne 11. 5. 2016, po-
řádal turnaj ve fotbale smíšených druž-
stev, který měl nejen prověřit schopnost 
fair play všech zúčastněných, ale i pod-
pořit Fair trade – spravedlivý obchod. 
Míša Mazurová a Denisa Valášková – 
studentky, které již třetím rokem pra-
cují na propagaci této iniciativy, nabí-
zely během turnaje kávu, čaj a čokolády 
z fairtradového sortimentu.
 Férový fotbal má svá zvláštní pravi-
dla – hraje se v pěti hráčích – brankář 
je chlapec a  v  poli jsou stále dvě dív-

ky a dva chlapci. Dalším neobvyklým 
pravidlem je, že gól dívky platí za dva 
body. 
 Turnaje se zúčastnilo pět družstev 
náchodských středních škol a naše dru-
žební škola z polského Bozkówa. Hrálo 
se nejprve každý s  každým, na  závěr 
souboj o  třetí místo a  samozřejmě � -
nále, napínavý zápas dvou nejlepších 
družstev.
 Ve společném družstvu nebyly dívky 
jen do počtu, srdnatě bojovaly s chlap-
ci a řada z nich se prosadila i střelecky. 
Největší hvězdou turnaje a  triumfem 
vítězného Jiráskova gymnázia byla Ve-
ronika � érová, která v šesti utkáních 

získala celých čtrnáct bodů pro svůj 
tým.
 Konečné pořadí tedy je:   1. místo 
– Jiráskovo gymnázium, 2. místo – Ob-
chodní akademie, 3. místo – SOŠS-EA 
skup. A, 4. místo – SOŠ Stavební, 5. 
místo – ZSA Bozków, 6. místo – SOŠS-
-EA skup. B.
 Děkujeme všem soutěžícím za účast 
a  reprezentaci svých škol. Děkuje-
me také za sponzorské dary pro týmy 
i jednotlivce, které do soutěže věnovaly 
� rmy Tech Prog, Pekárny a  cukrárny 
Náchod, Primátor, Sport Hotárek a Ra-
dical Sport Náchod.
 Marie Veverková

Férový fotbal 2016

je název zpravodaje Místní akční 
skupiny Království Jestřebích hor. 
Tento zpravodaj je šířen například 
v regionu Úpicka v sousedním trut-
novském okrese. Obsahuje i  mapu 
celé lokality s  vyznačenými akč-
ními skupinami, které zde působí. 
Pro méně zasvěcené dodejme, že 
akční skupiny fungují jako efektiv-
ní prostředníci pro občanský sektor 
při získávání � nančních prostředků 
z programů EU. 

Společník
 Již po  jednačtyřicáté vás zve TJ So-
kol Starkoč na  dálkový pochod „Po  sto-
pách bojů z války roku 1866“.  V sobotu 
25.června 2016 se bude průběžně vyrážet 
mezi šestou a  půl jedenáctou hodinou 
na pěší a cyklo trasy z vlakového nádraží 
ve Starkoči.  Pro turisty budou připraveny 
čtyři pěší trasy na  10, 15, 25 a 50 km a čty-
ři cyklotrasy pro horská a  silniční kola 
na 33 a 66km. Trasy povedou atraktivními 
místy našeho okresu přes Peklo, Ratiboři-
ce, Václavice, Červený Kostelec, Náchod,  

či Českou Skalici a v okolí přehrady Roz-
koš. V cíli pochodu na koupališti ve Star-
koči,obdrží každý účastník krásný diplom 
a opečenou klobásu. Dále budou vyhod-
noceni  nejmladší, nejstarší a  nejvzdále-
nější účastníci pochodu a  nejpočetnější 
kolektiv. Novinkou bude možnost zakou-
pení turistické vizitky pochodu. 
Využijte 25.června velmi výhodného vla-
kového spojení do Starkoče a zpět za vý-
hodné skupinové slevy.  
 Za TJ Sokol Starkoč  Jaroslav Rufer

PO STOPÁCH BOJŮ Z VÁLKY ROKU 1866    

 Tradiční festival české � lmové a te-
levizní komedie Novoměstský hrnec 
smíchu 2016 otevře své brány 12. 
června. Slavnostní zahájení festiva-
lu v  hlavním sále Kina 70 doprovo-
dí projekce � lmu Jak básníci čekají 
na  zázrak. Součástí bude i  beseda 
s � lmařskou delegací. Přítomen bude 
rovněž  nový patron festivalu – herec 
Jan Hrušínský.     

Hrnec smíchu 2016

Květen byl měsícem, kdy  si připomínáme konec druhé světové války. Memen-
to pomníků a památníků vztažených  k těmto dramatickým a krutým časům 
hovoří v jarním čase o to naléhavěji. Na snímku památník obětem války (po-
praveným a umučeným z let 1939 – 1945) z Dobrušky.  Foto ECHO

 Kromě turistů a náhodných návštěv-
níků, se v Pekelském údolí řeky Metu-
je mezi Náchodem a Novým Městem 
nad Metují již mnoho let schází také 
několik místních muzikantů, kteří 
přišli s myšlenkou uspořádat zde hu-
dební festival. A protože od myšlenky 
k  činu nemají zdejší usedlíci daleko, 
můžeme se letos těšit již na 4. ročník 
hudebního festivalu Na  Ostrovech. 
Pekelské údolí, které evokuje roman-
tická místa divokého západu z dob Je-
sse.. Jamese a Billy Kida, rozezní žán-
ry jako country, folk, bluegrass, nebo 
western.
 Návštěvníci festivalu se letos mo-
hou těšit na opravdu nabitý program. 

Vystoupí například Robert Křesťan 
a Druhá Tráva, Pavlína Jíšová a přátelé, 
Radek Tomášek, Bohadlo Band a další. 
Dramaturgie festivalu je sestavena tak, 
aby si každý mohl najít to své.
 „Kromě hudebního vyžití je letos 
pro návštěvníky připraven také stán-
kový prodej převážně rukodělných 
výrobků a pro rodiče s dětmi i nějaké 
vyžití pro jejich ratolesti.
 Festival Na  Ostrovech, Bražec 
u  Náchoda, sobota 2.července 2016, 
14.00-23.00

Předprodej: Městské informační 
centrum, Masarykovo nám. 1,

 Náchod, tel.: 491 426 060
 www.kupvstupenku.cz

Festival Na Ostrovech rozezní 
Pekelské údolí

Spolek Modré srdce o.s. a  studenti 
3.A Střední odborné školy sociál-
ní v  Náchodě Vás zvou na  prodejní 
výstavu svých autorských fotogra� í, 
která se koná 20.června 2016 v Měst-
ské knihovně v Náchodě od 9 do 17 
hodin. Přijďte touto cestou pomoci  

malému Kryštů� ovi Říhovi z  Ná-
choda, který má v  důsledku tonutí 
vážné zdravotní problémy.  Výtěžek 
z prodeje fotogra� í půjde v plné výši 
na jeho kompenzační pomůcky. Péče 
o  chlapečka je velmi náročná a  ná-
kladná.

Fotíme pro Kryštůfka

Deset nejzdravějších 
potravin světa

 Losos je dravá ryba, která žije v přírodě v mořích a řekách. Dá se však pěstovat 
i v sádkách, odkud pochází většina těchto ryb u nás prodávaných. Jejich maso je 
jemné, šťavnaté a po správné přípravě se lehce rozpadá. 
 Lososa by měly jíst rozhodně nastávající maminky. Maso podporuje správný 
neurologický vývoj u nenarozených dětí. U školáků pak zlepšuje jejich schopnost 
učení a má pozitivní vliv na studijní výsledky. Na základě vědeckých výzkumů 
je prokázáno, že snižuje výskyt depresí a údajně chrání člověka před rozvojem 
Alzheimerovy choroby, astmatu, roztroušené sklerózy nebo revmatoidní artritidy.
 Lososi chovaní na farmách jsou levnější, ale ti ve volném moři jsou chutnější. 
Čerstvá ryba by měla mít hladkou vlhkou kůži. Jestliže čerstvý kus nemáte v plá-
nu sníst během pár dní, dejte jej zmrazit. Rozhodně se ale vyhněte opětovnému 
zamrazování.
 Proč tedy je dobré zařadit lososa do svého jídelníčku? Tak předně je chutný, 
z nutričního hlediska velmi hodnotný. Tuky obsahuje pro naše zdraví pouze pro-
spěšné (omega – 3 mastné kyseliny), které jsou vhodné ke snížení nezdravého 
cholesterolu. Podobně jako většina ryb, je maso lososa bohatým zdrojem bílkovin 
a vitamínů (A, B12 či D). Takže lososovi dáváme rozhodně palec nahoru ☺ 
 

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

5. Losos

VZPOMÍNÁME
Dne 14. 6. 2016 uplyne 10 let, kdy nás

 navždy opustila Milena Dostálová, 
krejčová z Malého Poříčí. 

Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina.

Ráda bych touto cestou poděkovala 
chirurgickému oddělení Oblastní ne-
mocnice v Náchodě pod vedením pana 
primáře MUDr.  Jaroslava Vokůrky. 
Děkuji lékařům chirurgické ambulan-
ce náchodské nemocnice MUDr. Bed-
řichu Herzigovi, MUDr.  Janu Motyč-
kovi a kolektivu sester, kteří se podíleli 
na záchraně mé nohy po těžkém úra-
zu. Současně děkuji všem sestřičkám 
prvního a  druhého oddělení za  obě-
tavou péči, kterou věnují všem paci-
entům. Můj dík  patří i mým ošetřují-
cím lékařům MUDr.  Josefu Rybárovi 
a MUDr. Davidu Mílkovi. 
 Irena Vadlejchová, Náchod

Poděkování
VZPOMÍNKA

Dne 11.6.2016 uplyne jeden smutný rok, kdy nás
 navždy opustila naše maminka, babička  a prababička, 

paní Eva Svatošová z Provodova.
Stále vzpomíná dcera s manželem, vnoučata

 a pravnoučata

 Příznivci múzy Thálie by si určitě 
měli poznamenat do diářů termín 
letošního 86. ročníku festivalu Ji-
ráskův Hronov. Tradiční přehlídka 
amatérského divadla se v rodišti 
spisovatele Aloise Jiráska uskuteční 

v termínu 29. července – 6. srpna. 
Akci pořádá NIPOS – ARTAMA 
Praha ve spolupráci s městem Hro-
nov. Vzdělávací částí festivalu bude 
12-15 tématických seminářů  a tvůr-
čích dílen. 

Jiráskův Hronov
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Na  start nejlepšího závodu v  České re-
publice – Mistrovství Evropy a Mistrov-
ství České republiky – se za GMS Racing 
team postavili ve  skupině E2-SS-3000 
Miloš Beneš (Osella FA30), HA-K3-C2 
Milan Stejskal (Fiat 131 RACING 2000) 
a HA-K4-D3 Michal Sedláček (Fiat RIT-
MO 130 TC). 
U  Miloše Beneše probíhal sobotní tré-
nink v pořádku a Miloš se umístil na 3. 
místě v  absolutním pořadí za  Chris-
tianem Merlim a Simone Faggiolim.
Milana Stejskala v  sobotním trénin-
ku nemohl kvůli zatím nezjištěnému 
technickému problému vytočit motor 
do  otáček a  tento problém ho provázel 
v obou nedělních závodních jízdách.
Michal Sedláček od sobotního 1. trénin-
ku až po 2. závodní jízdu stále zrychlo-
val a  Fiatem Ritmo 130TC si stále více 
rozumí.

V  první nedělní závodní jízdě dostal 
Miloš Beneš po  technické závadě 
na  zadním spojleru Oselly FA30 ho-
diny a  skončil ve  svodidlech. Miloš 

Beneš vyvázl bez zranění a na Oselle 
jsou rozsáhlé škody.
 
 Text a foto: RS

Ecce homo 2016 – GMS Racing team

 Na  výzvu Magické lóže M.S.Patrčky 
se v sobotu 4. června 2016 u Muzea ma-
gie v  Jaroměři sešla kromě kouzelníků 
i skupinka nadšenců, kteří doma trénu-
jí kouzla a  třeba dosud neměli odvahu 
s  nimi vystoupit veřejně.  Seznámili 
se, podělili o  své zkušenosti a  něco se 
i  přiučili spolu s  hosty - prezidentem 
Unie moravských kouzelníků Josefem 
Ponczou, profesionálním kouzelníkem 
"ve výslužbě" Juliusem Nemešem z Par-
dubic a  samozřejmě mistry Magické 
lóže M.S.Patrčky Karlem Kašparem 
z  Náchoda, mistrem České republiky 
v mikromagii Milošem Malým a další-
mi. 
 Muzeum magie se mimo pravidel-
ných Magic party a  dalších akcí stalo 
oblíbeným cílem výletů škol a  školek 
z  blízkého i  vzdálenějšího okolí, jen 

na červen je přihlášeno 10 skupin, další 
návštěvníky  očekáváme o prázdninách 
z okolních letních táborů. 

 Další Magic party u Muzea magie v Ja-
roměři se koná 2. července 2016 od 15.00 
hod. Těšíme se na vaši návštěvu!

MAGIC PARTY POKRAČUJE

Ve  středu 25.5.2016  proběhla u  pa-
mětní desky arm. gen.  Karla Klapálka  
na  nádražní budově v  Novém Městě 
nad Metují ( viz. foto) za  přítomnosti 
starosty Nového Města n.M. , Černčic 
i  zástupců ČSBS z  okresu a  Nového 
Města n. M. vzpomínka na  arm. gen.  
Karla Klapálka. Zároveň jsme vzpo-
menuli na  jeho spolubojovníky, jme-
novitě  i na plk. Pavla Vranského, jako 
na patrně posledního žijícího spolubo-
jovníka.  Vzpomenuti byli i Ti, jenž se 
podíleli a podílejí na tom, aby naše his-
torická paměť  o II. světové válce zůsta-
la zachována. Rovněž jsme vzpomenuli 
na  gen.  Ing.  Josefa Slabého u  kostela 
v Černčicích.  člen MO ČSBS Nové 
 Město nad Metují Vladimír Pejřil

Nikdy nezapomeneme

 Informační centrum Broumovska zveřejnilo statistiku ná-
vštěvnosti do května t.r. Vyplývá z ní, že poprvé za 24 měsí-
ců navštívilo „Íčko“ méně tuzemských návštěvníků. Oproti 
stejnému období loňského roku je to o 400 českých turistů 
méně. Naopak se zvýšila návštěvnost zahraničních turistů – 
zejména z Německa a Polska.  

Domácí versus zahraniční
 Proběhl již IX. ročník udílení ceny Ladislava Če-
rycha, kterou každoročně získává subjekt ze řad při-
spěvatelů – podporovatelů obnovy Vily Čerych. Letos 
ji získala domácí Česká Skalice – za  podporu obnovy 
tamního rozária. Cenu převzal starosta města Martin 
Staněk. 

Cena Ladislava Čerycha 

Letošní  Bambifest (přehlídka volnočasových aktivit) na zahradě náchodského 
Déčka se líbil nejen dětem a jejich učitelům. Kdo další si zdejší program evident-
ně užíval, ukazuje následující snímek, který na místě pořídil Josef Pepa Voltr.  

 Skupina žáků 1. – 3. ročníku 
ACADEMIA MERCURII, soukro-
mé střední školy v Náchodě, strávila 
týden v  Nizozemsku, kde proběhla 
druhá část výměnného studijního po-
bytu mezi naší školou a  gymnáziem 
Willem van Oranje z Oud-Beijerlan-

du. Naši žáci navštěvovali výuku je-
jich holandských hostitelů a měli tak 
možnost se seznámit s jiným vzdělá-
vacím systémem než je ten náš.
 Kromě návštěvy školy vyrazi-
li v  doprovodu místních hostitelů 
za  poznáním krás města Dordrecht, 

kde vystoupa-
li do  výšky 70 m, 
aby si z  nejvyšší 
kostelní věže v Ni-
zozemsku mohli 
vychutnat dech 
beroucí pohled 
nejen na  nedaleký 
přístav, ale i  do-
hlédnout do  vzdá-
leného Rotterda-

mu, kam vedly jejich další kroky. Při 
prohlídce centra je zaujala moderní 
budova Markthalle, první zcela za-
střešené tržnice Holandska, která 
kombinuje tržnici s  obchody, re-
stauracemi a byty v horních patrech. 
Poslední den patřil metropoli „země 
tulipánů“ Amsterdamu. Kromě his-
torických památek patřil náš obdiv 
i  amsterdamským kanálům ze 17. 
století, které jsou zapsány na seznam 
světového dědictví UNESCO.
Podle reakcí všech účastníků se jim 
pobyt velmi líbil, naplnil jejich oče-
kávání a  odjížděli domů nadšení. 
Na  podzim nás opět naši holandští 
přátelé navštíví v Náchodě.
 Mgr. Jan Šnajdr

Nizozemí – jak ho neznáme

 Po  tříleté práci je na  světě kniha 
o  Hlavňově (Policko). Kniha má 300 
stran a  název Hlavňov – vesnice pod 
Hvězdou. Hodnotný přírůstek do  kni-
hovničky s regionální tématikou vznikl 
prací týmu pod vedením Mgr. Michala 
Bureše.    

Kniha o Hlavňově

 Chcete vědět, jak vypadají vědecké 
ilustrace české fauny? Odpověď najdete 
po celý měsíc červen v Městské knihov-
ně v  Dobrušce. Právě tam je vystavuje 
jejich autorka Leona Kuťková. 

Vědecké ilustrace

 Zámek rodiny Bartoň – Dobenín v No-
vém Městě nad Metují hostí výstavu gra-
� ky.  Autorkou prací je herečka a malířka 
Iva Hüttnerová. Výstava je veřejnosti pří-
stupna do 30. června. Při návštěvě výstavy 
si můžete vybrané litogra� e i zakoupit..  

Gra� ka na zámku

 Mateřská školka v Meziměstí má nové 
webové stránky. Najdete na nich základní 
informace o tomto předškolním zařízení 
stejně tak jako oblíbené odkazy na foto-
galerie, jídelníček či kalendář akcí. Web 
meziměstské mateřinky najdete na adre-
se www.skolka-mezimesti.cz

Mateřinka
má nový web

 „Velké Poříčí, jak ho vidím já „ je 
název fotosoutěže, kterou vyhlásil úřad 
tohoto městyse. Kategorie pro sou-
těž jsou: Architektura, Příroda, Lidé. 
Snímky jsou do  soutěže přijímány do  
31. července tohoto roku. Bližší info 
na www.velkeporici.cz

Fotosoutěž

 Za exotickým názvem v našem titul-
ku se neskrývá nic jiného, než ojedinělý 
„slet“ padesáti tetovacích studií z domo-
va i  zahraničí. Uskuteční se v  termínu 
od 24. do 25. června v Národním domě 
v Jaroměři.  Součástí  bude i pestrý do-
provodný program, ve  kterém nebude 
chybět například soutěž v  tetování, vy-
hlášení MISS sympatie atd.    

Tatoo event

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

ŘÍZKOVÉ HODY
Od soboty 18.6. do neděle 19.6.2016

TO NEJ Z NAŠICH HODŮ
Od soboty 2.7. do středy 6.7.2016

OD 1.7. DO 29.8. VAŘÍME DENNĚ
od 11.30 do 20.00

TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ
Tel.: 491 452 262, 776 006 026

Podrobnosti naleznete na
www.hostinecnakraliku.cz

 nebo na facebooku

PENZION RONOX 
Česká Skalice
přijme 

SERVÍRKU
Nástup možný ihned
Tel.: 777 55 11 69

HLEDAJÍ DOMOV

Benží je zachráněn ze špatných 
podmínek. Naštěstí ho to nijak ne-
poznamenalo, je moc hodný a milý. 
Jsou mu asi 3 roky. Pejsci ani fenky 
mu nevadí. Nejvíce by se mu líbilo 
na zahradě, kde by si vegetil a užíval 
života, nejlépe s přístupem dovnitř. 

Bodrik je asi 2letý pejsek, který 
žil v  nevhodných podmínkách 
uvázán na  řetězu. Teď si užívá 
volnosti v útulku, ale chtěl by mít 
svoje doma, kde ho budou mít 
rádi. Je moc hodný a milý. 

Městský útulek Broumov, tel: 721 543 498, 
email: jannaslovakova@seznam.cz

Foto :  fotogra� e z jednoho z mimořádných vystoupení pro školy u Muzea magie. 
 Autor - Karel Kašpar.
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v areálu společnosti Horní Adršpach a přilehlých prostorách

Vedení společnosti Continental 
Automotive Czech Republic s.r.o. v Adršpachu pořádá

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ A FAMILY DAY

PROGRAM 
Hřiště Horní Adršpach
13.00–13.10 hod.  Zahájení  

moderátorem 
13.10–14.10 hod. Jakub Smolík
14.40–16.10 hod. Queenmania
16.40–17.50 hod. Memphis
18.20–19.50 hod. Smokie Revival
20.20–21.40 hod. Hebbie Jeebies
22.25–00.45 hod. skupina Black Horse
Dětské pódium (jídelna)
13.00–14.15 hod. Pohádka Romaneto
14.45–15.15 hod. kouzelník Mr. Carlo
15.45–17.15 hod.  Hnedle Vedle  

– Kabaret
17.45–19.00 hod.	 dětská	diskotéka

dne 18. června 2016 od 9.00 do 1.00 hodin

www.continental.jobs.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM (PARK)
10.30–19.00 hod.	dětský	řetízkový	
kolotoč,	dětský	kolotoč,	lavice,	
bungee	trampolína,	houpačky	(vše 
zdarma)
10.30–18.00 hod.	dílny	pro	děti:	
malování	na	obličej,	shazování	
plechovek,	kreslení,	výroba	
odznaků	(sladké	odměny)
12.00–16.00 hod. jízda  
na	koních	pro	děti
12.00–16.00 hod. ukázka 
hasičské	techniky

HŘIŠTĚ
13.00–19.00 hod.	elektrický	býk

13.00–19.00 hod.	laserová	střelniceTěšíme se na Vaši návštěvu
Vstup na atrakce i program zdarma!

●  Prohlídka společnosti: 9.00–13.00 hod.
● Možnost bohatého občerstvení  

zajištěna na hřišti i v parku

Vozy ŠKODA bez akontace, 
bez starostí, snadno.

MÁME 
PRO VÁS 
NOVÉ  !

Dělejte si radost novým autem častěji! Se službou 
ŠKODA Bez starostí můžete mít každé 2 nebo 3 roky 
úplně nový vůz ŠKODA Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, 
Octavia, Yeti či Superb. Bez akontace a bez starostí 
od nás odjedete autem s klimatizací, metalickým lakem, 
koly z lehké slitiny, rádiem s Bluetooth, kompletním 
pojištěním, servisem a sadou zimních kol včetně přezutí 
– a to za cenu již od 5 299 Kč na 36 měsíců. Objevte 
celou nabídku na www.skodabezstarosti.cz nebo se s ní 
seznamte přímo u nás.

skodabezstarosti.cz

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00  Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN s.r.o.”). Tato indikativní 
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. 
a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u smluvního partnera ŠKODA a ŠkoFIN s.r.o. nebo na webových stránkách 
skodabezstarosti.cz. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO-BRANKA Náchod
Českoskalická 1743
547 01  Náchod
Tel.: 494 770 700
www.autobranka.cz

Untitled-391   1 18.5.2016   12:16:13

Squash centrum Náchod
TEL.: 602 886 577 | HÁZENKÁŘSKÁ HALA – HAMRA

Kdo sledoval dění okolo letošní České 
MISS, pravděpodobně zaznamenal, že 
jedním z partnerů této akce byla i spo-
lečnost Astratex s.r.o., která má svoje 
logistické zázemí v  Náchodě. Astratex 
je významným prodejcem spodního 
prádla a plavek  na českém trhu s více 
než patnáctiletou historií. Ročně Astra-
tex obslouží několik set tisíc zákazníků 
a  loni dosáhl tržeb téměř 250 milionů 
korun.   Protože se � rma velmi dyna-
micky rozvíjí, stává se i  velmi zajíma-
vým  zaměstnavatelem na regionálním 
trhu práce, mj.  pro talentované speci-
alisty z  oblasti IT technologií, on-line 
marketingu, obchodu, logistiky, apod. 
„Základna“ Astratexu je v České repub-
lice,  � rma však expanduje za  hranice 
dalších evropských zemí.   

Bylo nám potěšením, že k  rozhovoru 
pro noviny ECHO přijal pozvání jed-
natel společnosti  Ing. Petr Vít.

Jaké byly počátky Astratexu? 
Začali jsme fungovat jako fyzická 
osoba, ve třech lidech. Prodávali jsme 
dámské spodní prádlo na dobírku přes 
inzerci v  časopisech pro ženy. Zákaz-
nice objednávaly prostřednictvím ko-
respondenčních lístků, telefonu, nebo 
faxem. 

Potom ale  přišla doba internetu… 
Po roce 2000 byl internet teprve v plen-
kách, ale měl se čile k světu. Trh s tisko-
vými médii se rozdrobil a výkon inzerce 
nám začal klesat. Také se významně 
změnily nároky a požadavky zákaznic - 
naše nabídka i služby začaly pokulhávat 
za jejich nároky a potřebami. 

To zní jako předehra k nějaké krizi?
Spíš nás to přistrčilo k rozhodnutí udě-
lat krok, ke  kterému jsme hledali od-
vahu. První jednoduchý e-shop jsme 
zprovoznili už v  roce 2001. Fungoval 
paralelně s inzercí a sloužil pouze k vý-
prodeji a neměl téměř žádnou marke-
tingovou podporu. Do roku 2005 tvo-

řily nákupy na  tomto e-shopu pouze 
jednotky procent. Až v roce 2005 jsme 
se rozhodli ukončit inzerci a  veškeré 
úsilí věnovat nabídce spodního prádla 
na internetu. 
Pořídili jsme si e-shop a  vše, co 
k němu náleží, a pak jsme se s ním ně-
kolik měsíců učili pracovat. Ve virtu-
álním prostředí jsme se příliš neorien-
tovali, bylo to pro nás úplné nóvum. 
Asi po roce se to konečně začalo hý-
bat. Na začátku jednotky objednávek 
denně, pak víc a  víc. A  když už jste 
zmínil tu krizi; s odstupem času vidím 
každou krizi jako příležitost ke  změ-
ně.Vždycky se z  ní stal milník, který 
nám umožnil učinit nějaký významný 
krok.  

Rostl obrat, rostla i � rma. Říkal jste, 
že na počátku to byli tři zaměstnanci. 
Jaký je aktuální stav? 
Nyní nás je přes 80. Přesný stav nevím, 
protože podle poptávky pracujeme 
ve špičkách i s brigádníky. 

Provozujete e-shop. Máte i  nějaký 
klasický kamenný obchod? 
V Praze v pasáži Světozor provozujeme  
kamenný obchod. Jedná se de facto 
o výdejní místo, kde si zákaznice může  
objednané zboží přímo vyzkoušet 
a odnést si jen to, co si vybere. V Ná-
chodě zatím provozujeme jen klasické 
odběrné místo, ale chceme ho do bu-
doucna změnit a  nabídnout místním 
zákaznicím stejnou službu, jako v Pra-
ze. Neplánujeme však jít cestou provo-
zování vlastních klasických prodejen.

Zboží jakých značek Astratex prodá-
vá? 
Astratex je značkou obchodu a  jeho 
služeb. Naše obchodnice hledají, na-
kupují a pro naše zákaznice testují vý-
robky mnoha značek, celkem asi pěti 
desítek značek dámského a  pánského 
spodního prádla. Celou nabídku včet-
ně služeb zastřešuje obchodní značka 
Astratex. 

Uvažujete i  o  tom, že byste zařadili 
do  nabídky výrobky s  vlastní znač-
kou?  
Ano, už se tak děje. Několik výrobků 
jsme si sami pojmenovali a prodáváme 
je pod vlastní značkou. 

Drtivá většina zboží z vašeho skladu 
je, obrazně řečeno,  určena do dám-
ského šatníku. Kdy nejvíce nakupují 
muži? 
Nabídka Astratexu je zaměřena pře-
vážně na  ženy, které uskuteční okolo 
95% nákupů. Muži v  našem obcho-
dě nakupují ve  zvýšené míře dvakrát 
v  roce: před Vánoci a  před Valentý-
nem, kdy hledají dárek pro svoje man-
želky a partnerky. Hodně mužů k nám  
vstupuje také s  cílem prohlédnout si 
pěkná děvčata ☺ Naším úkolem je 
udělat z nich zákazníky.  

Kromě dominace na  českém trhu 
úspěšně dodáváte zboží i  do  jiných 
zemí. Které to jsou?  
Slovensko, Polsko, Rumunsko a Ukra-
jina. Letos plánujeme vstoupit na  trh 
v  Bulharsku a  Maďarsku. Ve  všech 
těchto zemích jsme schopni objednané 
zboží doručit zákazníkovi,  zabezpečit 
plný zákaznický servis a komunikovat 
v jazyce dané země. 

Liší se požadavky zákaznic podle 
zemí, ze kterých pocházejí?  
Ano, v  jednotlivých zemích pozoruje-
me rozdíly ve  vnímání naší nabídky. 
Ženy v různých zemích preferují něco 
jiného. Mají třeba i  jiný somatotyp, 
než české zákaznice. Také musíme vzít 
v potaz svátky v těchto zemích a další 
aspekty, které ovlivňují prodej. 

A co trhy sousedního Německa či Ra-
kouska. Nelákají vás?  
Zatím jsme se orientovali na  východ-
ní trhy. Nejsou jednodušší, ale slibují 
rychlý růst. 
A ten, kdo vyzkoušel to dobrodružství 
podnikání na Ukrajině nebo v Rumun-

sku, tak pochopí, že to je velká výzva!
Německo i  Rakousko máme v  plánu. 
Nyní jsme, řekněme, v pokročilém stá-
diu získávání informací. 

Elektronický obchod na straně jedné, 
klasický kamenný obchod na  straně 
druhé. Co z tohoto srovnání vyplývá 
pro vaši práci? 
Nákup po  internetu přináší řadu 
výhod. Například možnost výběru 
v pohodlí domova nebo ze široké na-
bídky, kterou si žádný kamenný ob-
chod na  světě nemůže dovolit. Naším 
úkolem je pomocí textu a  obrazu na-
bídnout výrobek tak, aby jej zákazník 
chtěl.  A nabídnout mu k tomu souvi-
sející služby tak, aby zákazník objed-
nal.  To je docela náročná disciplína. 

Čemu vděčíte za úspěch Astratexu? 
Začali jsme ve  správnou chvíli. A po-

stupně jsem potkával správné lidi. 
Mám výborné kolegy ve � rmě, máme 
výborné partnery ve  � rmách, se kte-
rými spolupracujeme. Hodnotu � rmy 
určuje hodnota lidí, kteří pro � rmu 
pracují. Samozřejmě, že všechno musí 
být správně nastaveno a řízeno, ale bez 
dobrých a  kvalitních lidí by Astratex 
nemohl být úspěšný. 

Neuvažujete, že byste do  budoucna 
rozšířili sortiment vaší nabídky prá-
dla a plavek   o další druhy zboží?  
Chceme dobře dělat to, co umí-
me a  stále se v  tom zlepšovat. Jde-
me a  chceme jít cestou specializace. 
Náš nosný program je spodní prádlo 
a plavky. Chceme si udržet stávající po-
zici v  tuzemsku a expandovat do dal-
ších evropských zemí.  

 Děkuji za rozhovor.  Mirek Brát

Astratex vede v prodeji spodního prádla a plavek přes internet
Rozhovor s jednatelem společnosti Ing. Petrem Vítem
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„Prima sezónu“ prázdnin a dovolených!

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Vždycky, když náchodské ulice oživí 
studentský festival Prima sezóna, je to 
určitá předzvěst toho, že se už blíží čas 
prázdnin a  dovolených. Chci Vám po-
přát, abyste si letní měsíce maximálně 
užili. Pravda, umění odpočívat mi zrov-
na moc nejde a musím se ho skoro učit, 
respektive všichni mě do  něho musí 
nutit. Práce mi vždy přinášela uspoko-
jení a bavila mě. Obzvláště starostenská 
funkce má rizika být drogou, při které 
tak trochu přestanete vnímat čas. Avšak, 
politiku jsem si zvolil dobrovolně i s vě-
domím toho, že volného času budu mít 
opravdu málo. Ale měly pravdu už naše 
babičky, když říkaly, že je čas práce a je 
čas odpočinku. Takže přijměte moje 
přání, ať se ten letní odpočinek v  po-
době prázdnin, dovolených nebo jen 

odpoledního lenošení na dece  na kou-
pališti vydaří, ať nám všem přeje počasí, 
ať si třeba i trochu zaprší, protože okolní 
příroda i  naše zásoby podzemních vod 
to jistě ocení. Využijme zároveň i  těch 
pár klidnějších týdnů, abychom si ne-

jen odpočinuli a  načerpali nových sil, 
ale abychom tyto chvíle strávili s  těmi, 
které možná v  hektickém a  překotném 
rytmu současnosti někdy zanedbáváme 
či odbýváme s  tím, že na  ně nemáme 
čas. I já se tímto doporučením chci řídit  
a trávit v létě více času s rodinou, man-
želkou a dcerami. Mohu vás ubezpečit, 

že i  poslanci a  starostové jsou jen lidé 
a na léto se těší jako každý. Média tomu-
to času říkají trochu ironicky „okurková 
sezóna“. Jakoby nebylo o  čem psát?! Je 
to určitě chyba, protože volný čas, který 
máme k dispozici v rámci dovolených, je 

sociálním fenoménem, o který usilova-
ly celé  generace. Jestli jsou tedy prázd-
niny a  dovolené „okurkovou sezónou“, 
potom díky za   každou okurku polní 
i okurku salátovou , protože každý si vol-
no po práci  i po studiu zaslouží. Hezký 
vstup do léta Vám všem přeje Jan Birke, 
starosta Náchoda  a poslanec PS PČR. 

JE ČAS PRÁCE, JE I ČAS ODPOČINKU…

Festival  Prima  sezóna se v tomto roce poprvé uskutečnil plně pod „křídly“ 
města Náchoda. Jsem přesvědčen, že to byla dobrá volba, která pomůže další-
mu rozvoji této tradiční akce. (foto ze slavnostního ukončení festivalu)   

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
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Kontakt:
T: 702 189 414, 491 204 029
E: andrea.kulichova@manpower.cz

www.manpower.cz

Pro mezinárodní 
výrobní společnost 
působící v Lipovce 
(poblíž Kvasin) 
hledáme vhodné 
kandidáty na pozice:

OPERÁTOR VÝROBY 
A LOGISTIKY

Nabízíme:
• reálný výdělek 17 000 až 

19 000 Kč

•  

•  

•

STAÈÍ

AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

Požadujeme:
• vyučen, praxe výhodou
• oprávnění k řízení VZV
• nástup možný ihned nebo dle dohody

KSK BONO s.r.o.,
výrobce krmiv pro psy a kočky

Kontaktní osoba: P. Heger, životopisy: pheger@kskbono.cz

přijme zaměstnance pro směnový provoz v Brodě n. L.

SKLADNÍK

UŽIJTE SI KLIDNOU DOVOLENOU, 
o Vašeho domácího mazlíčka 

bude dobře postaráno!

PSÍ HOTÝLEK MATÝSEK – VYSOKOV
www.salmatvy.wbs.cz  tel. 602 361  768
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

* Prodám byt 1+1 OV v  Náchodě, 
po kompletní rekonstrukci.  Velmi níz-
ké náklady na bydlení, Běloveská ul. Tel.: 
776 622 776
* PRONAJMU BYT 2+KK VE STARKO-
VĚ NA NÁMĚSTÍ. Byt je po rekonstruk-
ci, částečně zařízen (lednička,pračka). 
Cena 3.800,-+1.800,-inkaso. Kauce nut-
ná, RK nevolat ! Tel.602133173, Email: 
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+kk 
na  Komenského v  Náchodě. Plovoucí 
podlahy, vestavěné spotřebiče, poloha 
na jih. Cena 6000,- + 1800,- služby . TEL.: 
602 247 247
* Pronajmeme dlouhodobě samo-
statný byt 3+1 s  garáží a  zahradou 
v  rod. domě  v  Náchodě-Bělovsi, 
Kladská 132, za  6000,- Kč + poplat-
ky cca 3500,- Kč. Tel. 603 443 576, e-
-mail: eva_nemejcova@centrum.cz

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+0 
v  Náchodě/40m/, sídliště SUN,3000/
měsíc + energie,vratná kauce 6000Kč. 
Tel. 602 411 666

* V  Náchodě a  okolí sháním byt 3 +1 
nebo 2+1,  nejlépe v OV. Tel.: 608 245 634
* Prodám udržovaný zděný byt 1 + 1 
s  lodžií OV /38 m2 / 4.patro v Náchodě 
na  Karlově kopci.Vlastní kotel  na  ply-
n,kuch.linka,sporák,lednice.Cena 760 
tis.REALITNÍ MAKLÉŘI NEVOLAT. 
TEL.:603 834 595 
*Prodám velmi pěkný zděný 3 + 1 s lodžií 
DB / 85 m2 / 3.podlaží, v  Novém Městě 
nad Metují nedaleko centra.Vlastní kotel 
na  plyn,nová koupelna ,velmi nízké ná-
klady na  bydlení,parkování u  domu.Cena 
1350 tis.Kč.REALITNÍ MAKLÉŘI NEVO-
LAT. TEL.:603 834 595      
*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 byt 3+1 OV v Náchodě, po re-
konstrukci.  Nízké náklady na bydlení, síd-
liště SUN. Tel.: 776 622 776
* 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 vlast-
nictví v  Novém Městě nad Metují v  Ha-
vlíčkově ulici. Po  rekonstrukci - plastová 
okna, ústřední vytápění, nové rozvody el., 
nová koupelna.  Tel. 777 602 884  , RK ne-
volat. Cena:  1 149 000,- Kč
*Prodám zděný byt 2+1 v  družstevním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Me-
tují v  ulici Nad Stadionem. Po  rekon-
strukci - plastová okna, ústřední vytá-
pění, nové rozvody el., nová koupelna.  
Tel. 777  602  884  , RK nevolat. Cena:  
1 490 000,- Kč
* Pronajmu byt 2+1 v  Hronově. TEL.: 
608 11 00 41
* Dlouhodobě pronajmeme byt 2+1 
v  centru Náchoda ul. Raisova. Vhodné 
pro starší pár apod. Nájem včetně ener-
gií 7.000 Kč/měs. Kauce 10.000 Kč. Tel. 
775 170 062

* Hledám na Náchodsku  ke koupi domek nebo 
trvale obyvatelnou chalupu. Tel: 604 336 337

* Pronajmeme provozovnu (prodejnu) 
v centru Hronova, náměstí Čs. armády 
č.p. 1, přízemí se vstupem z  náměstí, 
provozovna 100,5 m² kancelář 12,3 m², 
příslušenství 5,0 m², samostatné WC 
s umývárnou, v kanceláři kuchyňská lin-
ka, volné ihned, tel.: 725577327

* Prodám kosmetický salon-funkční 
vybavení , v  bílém provedení,služby 
manikúra, modeláž nehtů, masáže, pe-
dikúra, kosmetika. Cena dohodou. Vo-
lejte 773 237 128 jen vážné zájemkyně

* Pronajmeme kancelářské prostory 
v centru Hronova, náměstí Čs. armády 
č.p. 1, druhé patro, kancelář - atelier 59 
m², příslušenství 6,4 m², kancelář 12,3 m², 
příslušenství 5,0 m², ke  každé kanceláři 
samostatné WC s umývárnou, kuchyňská 
linka, mož nost pronájmu i jako jednoho 
celku, volné ihned, tel.: 725577327

* Pronajmu obchod 75 m2 v  Náchodě 
na Kamenici. TEL.:778 001 068

* Pronajmeme kancelářské prostory v cen-
tru Hronova, náměstí Čs. armády č.p. 1, 
první patro, kancelář 33,6 m², příslušenství 
6,0 m², samostatné WC s  umývárnou, ku-
chyňská linka, volné ihned, tel.: 725577327

* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 
40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA  NÁJEMNÉ 
3.200,-Kč ; INFO  777 302 483
* 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, 
� tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do  za-
řízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám 1 x zahradní altán 3 x 3 m tex-
til. plachta cena 1500,-  a 1 x altán 3 x 4 m 
textil. plachta, kovová konstrukce 3600,-  
a vchodovou kovovou pergolu do zahrady 
500,-. Náchod. TEL.: 602 436 986
* Prodám nový psací stůl světlé barvy, 
rozměr d 160 cm, š 60 cm, po pravé straně 5 
šuplat. Tel. 602 103 775
* Prodám černou kotlíkovou soupravu 
na  venkovní vaření guláše apod. Nová, 
cena dohodou. Tel. 602 103 775
* Prodám bazén AZURO 440  5,5 x 3,7 
x 1,2 m, původní cena 39.000,- nyní 
12.000 Kč. Tel. 776 789 805
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám palivové dřevo v metrech. Nové 
Město a okolí. TEL.: 776 327 208

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hračky, obra-
zy, porcelán, vše staré. V případě zájmu 
vyklidím Vaši nemovitost. Dobře zapla-
tím. 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 fotogra� e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, pohled-
nice a známky. TEL.:724 020 858

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

* Pronajmu byt 1+1 v osobním vlastnictví 
Běloveská ulice, Náchod. Tel. 605 571 595 
volat po 19. hodině.
* Koupím družstevní garzonku v Nácho-
dě, platba hotově. Tel. 604 699 888
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 u  ne-
mocnice v  Náchodě, klidný vchod, slun-
ný byt, volný od  7/2016. Vratná kauce 
20.000 Kč. Tel. 608 533 652
* Do  osobního vlastnictví prodáme byt 
3+1 v Náchodě, Václavická 1715, 4.patro. 
Cena 890 tis.Kč. TEL.:733 131 189
* 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 vyhraze-
ným parkováním. Ihned volný, za cenu 860 
tisíc Kč. kontakt 733 131 189.
* V  Náchodě prodám nový družstevní 
nízkoenergetický byt 1+kk blízko centra 
města včetně parkovacího stání. Cena Kč 
490 tisíc. K okamžitému nastěhování. Info 
730 517 357.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk v Ná-
chodě - levně. Cena 690 tisíc korun. Nízké 
provozní náklady. Parkování na  vlastním 
pozemku. Volejte 733 735 709.
* Mladá rodina hledá větší byt nebo dům 
v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 
775 777 073
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Pronajmeme byt 3+kk, 73 m2 v secesním 
domě na  Kamenici v  Náchodě, 2.patro, 
nájem 5.300 Kč +energie, jistota 25 t.Kč. 
Pravidelný dostatečný příjem podmínkou! 
Tel.: 602 575 252
* Rozvedená žena koupí menší byt v Ná-
chodě, zavolejte prosím na tel. 774 777 073

* 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 Jaromě-
ři, Josefa Šímy 778, 8. podlaží, celková vý-
měra 31,88 m2. Cena Kč 450 tisíc. Kontakt: 
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

*Prodám chatu v Náchodě:vlast.pozemek 
350m2, voda, el., krb, slunná lokalita, krás-
ný výhled, klid, dobrá dostupnost.Cena 
398tis.Kč. Tel.608 141 035
*Koupím RD nebo chalupu vhodnou 
k trvalému bydlení někde na klidném mís-
tě do 15 km od Broumova. Tel. 739 486 403
* Prodám neudržovanou  slunnou zahra-
du na Kramolně, v části Městská Kramol-
na .Výměra 1036 m2 cena 90tis. Kč.Voda 
a  elektřina u  pozemku.REALITNÍ MAK-
LÉŘI NEVOLAT. TEL.:603 834 595  

* Prodám chatu s pozemkem 673 m2 
v Náchodě, Slunečná ulice. Cena 1,1 
mil.Kč. TEL.:602 145 222 RK NEVO-
LAT!

* Prodám stavební pozemek s protékají-
cím potokem, možnost zhotovení rybní-
ku, 2500 m2 na okraji obce Dolní Radecho-
vá. Asfaltová cesta až na  pozemek. Cena 
990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30

* Prodám stavební pozemek v Nácho-
dě 796 m2,Slunečná ulice, cena 900 tis.
Kč. TEL.:602 145 222 RK NEVOLAT!

* Prodám zahradu na  Kašparáku. Cena 
dohodou. Tel.: 608 881 004
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí 
Náchoda do 20 km na všechny směry, na-
bídněte na tel. 774 777 072

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

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

TEL.: 722 907 510 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

KOMŮRKOVÉ DESKY 
Tl. 10mm, čiré, cena 198,-Kč/m2 bez DPH, 
239,-Kč s DPH. Desky Makrolon, Marlon, 

všechny barvy. Trapézové desky na přístřeš-
ky. PLEXISKLO, desky na míru. Skleníky, 

zahradní domky, stříšky.  MONTÁŽE desek. 
Tel. 777200866, email: info@benocz.cz. 

BENO CZ Hronov. (U nádraží českých drah.)

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.

* 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

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

*Hledáme kolegyni do  zavedeného kvě-
tinářství v Červeném Kostelci na zkráce-
nou pracovní dobu.  Kontakt 604 500 980
* Hledám seniorku na  pomoc při vedení 
domácnosti a asistenční pomoc při dopro-
vodu. Tel. 606 794 889
* Přijmeme na  rozvoz knih ženy i  muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč mě-
síčně. TEL.:777 803 359

* 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

* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.:777 590 755
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovitost, 
chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu ,sklep 
,hospodářské stavení atd. Nemovitost tím 
připravíme kompletně k  prodeji či rekon-
strukci.Individuální přístup ke každému zá-
kazníkovi vždy až na místě Tel.: 777 200 126

* Prodám čistokrevná štěňata Parson 
Russell teriéra. K odběru v 2.pol. června. 
Očkov., odčerv.TEL.:605 746 991
* Prodám dvě štěňata – fenky německého ov-
čáka bez PP. K odběru ihned. Tel. 724 024 174

RŮZNÉ

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

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

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

 
24 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Lhota u N. Města n/M-Luxus. vybavený, nadst. dům 30 m od Rozkoše s poz. 371 m2 .........dle nabídky
N. Město n/M - Poz. (cca 500 m2) k výstavbě RD, klidná část (u lesa), poblíž centra ..........1.295,- Kč/m2

Náchod-Plhov-Komer. objekt (1.000 m2)-prodejna, dr. výroba, PENB G, též možný pronájem..dohodou
N. Město n/Met-RD (4+1), poz. 688 m2, kl. místo, nová střeš. krytina, okr. zahr. PENB G ...3.59 mil,- Kč
Velké Poříčí - RD v klidné lokalitě, 5+kk, zahrada 605 m2, bezbar. vstup, PENB G ...........1.590.000,-Kč
N. Město n/M - Luxusně vyb. RD, 3 obytná nadpodlaží+podkroví, nutno vidět, PENB: G .3.895.000,-Kč
Březová u Broum.-Chalupa s poz. 191 m2, před rekonstr., voda, elektro, WC suché ..........475.000,- Kč
Lipí u Náchoda-Nízkoenerg. domy PENB: B, (4+kk, 5+kk), (106, 123 m2), .......................1.100.000,- Kč
Náchod-rozest. zděný RD (4+kk),poz. 284 m2, plast. okna, vyt. elektrokotel, PENB: B ........1.46 mil. Kč
N. Město n/M-Dvougener. RD, klidná část, plast. okna, terasa, garáž pro 3 auta,..............3.290.000,-Kč
N. Město n/M- Třípodl. RD (110 m2) s garáží, poz. 782 m2, výjezd na Dobrušku, PENB: G .....dohodou
Vysoká Srbská-Rekr. chata (45 m2), studna 30 m, krásné okolí, vybavení v ceně ................630.000,- Kč

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Čištění zámkové dlažby
q čištění zámkové dlažby
q betonových ploch
q dlaždic
q soklů
q kamenných a betonových plotů
q plotových podezdívek a fasád

cena od 35 Kč za 1m2

www.cistenidlazby.eu
tel: 732 274 746

Kadeřnictví NATÁČKA
přijme  
KADEŘNICI S PRAXÍ
Náchod
Tel. 776 00 13 23
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Borsovo 
energetické
okénko 130.

Vážení a milí čtenáři,
každý  rok by jste měli být u své-
ho dodavatele energií „servisová-
ni“. Správný a pravidelný servis by 
měl být prováděn prostřednictvím 
zaměstnanců Vašeho dodavatele 
nejlépe z nejbližších „kamenných“ 
poboček .
Takový pravidelný každoroční 
servis z  poboček by měl obsaho-
vat:
1/ zhodnocení stávající spolupráce 
za minulé období
2/ informace o změnách v energe-
tické legislativě
3/ informace o  případných změ-
nách v oblasti distribuce /rozhod-
nutí ERÚ /
4/ informace o  případných změ-
nách ve  VOP a  dalších právních 
dokumentech Vašeho dodavatele
5/  návrh nových cen za  odebra-
ný zemní plyn či silovou elektři-
nu na další rok a to se srovnáním 
s největšími / dominantními / do-
davateli
6/ návrh cen tzv. měsíčních platů 
jak za odebraný zemní plyn, tak ta 
silovou elektřinu na další rok
7/ návrh dodatku ke  smlouvě 
na další rok, který bude obsahovat 
přímo v textu ceny z bodu 5/ a 6/
8/ informace o  dalších službách 
poskytovaných dodavatelem / 
např. snížení spotřeby elektřiny 
za využití LED žárovek a LED sví-
tidel /
Pokud chce jakýkoliv zákazník 
zůstat v režimu smlouvy na dobu 
neurčitou / mírně dražší varian-
ta /, i  tak by měl být informován 
o všech výše uvedených bodech.

Možná, že Vám připadá, že těch 
informací pro Vás je nějak hod-
ně, ale je potřeba si uvědomit, že 
se jedná o oblast v životě lidském, 
kterou potřebuje každý a bez které 
se neobejde.
S úctou Váš

Mgr. BORS Michal: poradce ředi-
tele společnost Armex Energy a.s. , 
kancelář Husovo náměstí 22, 
Česká SkaliceTel: 731 508 654, 
e-mail: michal.bors@armexenergy.cz, 
vedoucí kanceláře 
D. Nováková, 
dana.novakova@armexenergy.cz, 
tel. 730 897 101
Pobočka Armex Energy, a.s.,
Tyršova  61,  NÁCHOD,
tel. 491 204 001 : 
Regionální vedoucí: 
I.Tomanová 702 173 037, 
J.Kumprechtová  601 354 385,
M. Hofmanová  607 007 927, 
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 727 853 365,
e-mail: 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)

• 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

 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

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 

VÝROBA 
NEREZOVÉHO

ZÁBRADLÍ

telefonTELEFON
777 590 755

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.

MĚSTYS VELKÉ POŘÍČÍ
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici

EKONOM OBCE
Podrobné informace

obdržíte na tel. 
č. 491 482 732 

a na www.velkeporici.cz.

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem
BOBCAT.

Nakládání a rovnání 
zeminy a jiných 
sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.
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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

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

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2016 r.

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

 
 
 
 
 
 

AUTOŠKOLA 
NA 

PRÁZDNINY 
zahajujeme prázdninové kurzy řidičů na automobil a motocykl 

 

informace v kanceláři Autoškoly Náchod s.r.o., Mlýnská 189, Náchod 
 mobil: 775 995 995,  www.autoskolanachod.cz 

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 

Tel: 776227724, 8 let zkušeností
Zainvestujte 

a prodlužte svému vozu životnost...

Ochranné nástřiky podvozků a dutin 
vozidel antikorozními vosky, 

nebo i jinými materiály 
dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu
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Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů 

a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

Potřebujete
půjčit peníze?

Telefon 774 061 137

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

Rico II

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

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 Hotel Elko v Náchodě
* Polední menu 11-15h, Po-So*

* Speciály stále na čepu*
* OTEVŘENA ZAHRÁDKA *

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Když počasí dovolí,
 sejdeme se v údolí.
Ve dvoře Rudrova mlýna 

v Ratibořicích Vám zahrají
Sobota 25.6. od 11.00 
hodin folklorní hudba 

ŠMIKURANDA
Neděle 26. 6. od 13.00 hodin 

country skupina 
TOMY z Opočna 

Gondellla CZ s.r.o., výrobce regálového systému pro vybavení
hypermarketů, supermarketů a obchodů přijme

Telefon: 491 401 223
Své životopisy zasílejte elektronicky na e-mail: info@gondella.cz nebo poštou na Říkov 266, Česká Skalice, 552 03.

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Sekání a následný odvoz trávy prošly za poslední roky velkým technologickým vý-
vojem.I když ani zde zcela nevymizela  ruční práce, zejména transport posečené 
travní hmoty značně usnadňuje mechanizace. Ve svých garážích ji mají i Technické 
služby Náchod s.r.o. (náš snímek pochází ze sídliště SUN v Náchodě)  foto echo 


