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BRIGÁDA – PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivého distributora novin ECHO 

pro Červený Kostelec – centrum.
Více informací na tel. 602 103 775 

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY 
(1. – 4. ROČNÍK + KONVERZACE)

Cena za pololetí (36 vyučovacích hodin): 1.890 Kč
Kontakt:     NJ:   Dr. Lada Petránková 
                               603 440 969; lada.petrankova@gatenachod.cz
        AJ:   Mgr. Pavel Hrabec 
                               774 374 784; pavel_hrabec@centrum.cz

Gate
LADA PETRÁNKOVÁ
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, 
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Jazyková škola Gate Náchod nabízí

Jarmila Zemánková, 

Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

Kde není vína, není lásky
Euripides

Krásného
Valentýna

 

Jsme česká fi rma náležící do nadnárodní skupiny Savio Group, Italy, 
která je vedoucím hráčem v textilním strojírenství, působící po celém světě. 

Saviotechnics se zaměřuje na vývoj produktů, výrobu dílů, komponentů 
a kompletaci strojních celků pro textilní strojírenství.
Pro středně velkou pobočku nadnárodní společnosti 

hledáme kandidáta na pozici

fi nanční ředitel
Náplň práce:

• Vedení oddělení fi nanční 
a mzdové účtárny, controlingu a IT
• Plánování, reporting
• Vypracování fi remní roční závěrky
• Spolupráce s daňovými poradci 

a auditory
• Zajištění kontaktu s bankami 

a úřady
• Spolupráce na úrovni koncernu
• Zodpovědnost za audity 

a daňová přiznání

Požadujeme:

• VŠ ekonomického zaměření  
podmínkou
• Minimálně 5 let praxe 
    ve výrobní společnosti 
• Praxe s vedením týmu
• ŘP sk. B
• Aktivní znalost AJ
• MS Offi  ce – důraz na Excel
• Praktická znalost účetních, 

daňových a mzdových  zákonů  
a  předpisů

Kontakt: Jarmila Křivdová
telefon 775 069 325 e-mailová adresa:  jarmila.krivdova@saviotechnics.com

Nabízíme: zajímavou práci v rámci mezinárodní  společnosti

Slovinsko
 V českoskalické Vile Čerych bude 
18. února v 17 hodin přednášet Ka-
teřina Voňková na  téma Slovinsko. 
Součástí vyprávění bude i  tamní 
pohoří Karavanky – 120 kilometrů 

dlouhé pohoří na hranici Slovinska 
a  Rakouska (jedno z nejdelších po-
hoří v Evropě). 

Foto jednoho z vrcholů 
Karavanky – Mirek Brát.

ZIMNÍ
VÝPRODEJ

- 50%
Náchod, Plhovská 695 

(naproti Itálii)
Náchod, Kamenice 113

Nové Město n. M., Nádražní 80

Trutnov, Havlíčkova 6

www.kramjeans.cz

Putování do Santiaga 

de Compostela
 Klub českoskalických seniorů zve 
na  přednášku Mgr.  Aleny Naima-
nové, která bude vyprávět o  svém 
putování do  Santiaga de Compos-
tela (španělského poutního místa 
– pozn. red.). Místem konání před-
nášky je modlitebna Církve bratr-
ské v Tyršově  ulici v České Skalici. 
Datum a hodina konání:   12. února 
od 9.30 hodin.

Kybernetika 

v Ulitě
 Dům dětí a  mládeže Ulita 
v Broumově reaguje pružně na do-
bové trendy. Výsledkem je napří-
klad zřízení nového Klubu kyber-
netiky a mechaniky. Děti se v něm 
prostřednictvím práce se staveb-
nicemi, motory a  senzory seznámí 
s principy nejmodernějších vědních 
disciplín. 
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VZPOMÍNKA
Dne 13. 2. 2019 uplyne 30 let, 

kdy nás opustil tatínek a děda,

pan Jaroslav Macháček
– kostelník z Malých Svatoňovic. 

Letos by se dožil 100 let.
Věnujte mu s námi tichou modlitbu.  

Vzpomíná rodina 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým ko-
merčním prostorem sloužícím  jako ob-
chod a sklady. Obchodní prostory jsou se 
zázemím, kanceláří a kotelnou. Obchod 
má 2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty se 
samostatným vchodem a garsonka.

Budova hostince s  řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ...........................2 800 000,- Kč
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ......................880 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................5 900 000,- Kč 
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč
Činžovní dům v centru Broumova – dva  komerční prostory a byty ..................................4 490 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

„Sdílet osud země, kde jsme se narodili“
Obrazová publikace Tváře první re-
publiky představuje čtrnáct osobností 
– rodáků z našeho Královéhradeckého 
kraje zasloužilých o  budování první 
republiky. K  loňskému výročí 100 let 
založení samostatné Československé 
republiky ji vydal Královéhradecký 
kraj nákladem 1000 výtisků jako re-
prezentativní obrazovou publikaci. 
Jde o portréty slovem i kresbou, v níž 
představili autoři těchto čtrnáct slav-
ných osobností našeho regionu: uměl-
ci Karel Čapek a Josef Čapek, generál 
Rudolf Medek, politik Alois Rašín, 
malíř a  legionář František Kupka, so-
chař a medailér Oldřich Španiel; tvůr-
ce moderního města Hradec Králové 
František Ulrich, Josef Vanický, lékař 
– lidumil; Anna Macková, malířka 
a  grafi čka, životní partnerka Josefa 
Váchala; hudební skladatelka Sláva 
Vorlová, humorista Karel Poláček, 
olympionik Emerich Rath, František 
Hrabě Kinský, vynálezce František 
Karel Janeček. Iniciátorkou publikace 
byla Mgr. Lenka Jaklová. Kresbami po-
dle fotografi í brožuru obohatila Jana 
Bačová Kroft ová, akademická´sochař-
ka a výtvarnice. Na čtyřiceti stránkách 
se díky promyšlené grafi cké úpravě 
Pavla Hracha vešlo velké množství čer-
nobílých i barevných dokumentárních 
fotografi i, z  nichž některé jsou zde 
otištěny poprvé. Autoři textů jsou: Ly-
die Baštecká, Lenka Jaklová, Vladimír 
Just, Hana Klínková, Pavla Koritenská, 
Jiří Tomáš Kotalík, Ilona Krbcová, 

kteří většinou napsali medailonky. 
Tisk je dílem společnosti DUKASE 
s.r.o. Publikace úspěšně propaguje vý-
chodočeské slavné individuality, svým 
profi lem Evropany. Výstižným slovem 
a  názorným obrazem včetně detai-
lů připomíná jejich konkrétní podíl 
na  budování demokratického státu, 
často „se rozhodli jít nevyšlapanou 
cestou. A často nebyla právě snadná.“ 
Zajímavou, zdařilou,  hodnotnou  bro-
žuru uzavírá podnětný citát anglické-
ho křesťanského spisovatele a  mysli-
tele G. K. Chestertona: „Mít potěšení 
z toho, co nám bylo dáno, k čemu jsme 
povoláni, a v dobrém i zlém sdílet osud 
země, kde jsme se narodili.“ 

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř 
(redakčně kráceno) Kresba z knížky, 

autorkou je akademická sochařka 
a malířka Jana Bačová Kroft ová

Místo lázní skládka?
Městská policie v Náchodě se bude zabývat podnětem Davida Troutnara, 
správce Lázní Běloves a.s., který si na webových stránkách města Náchoda 
stěžuje na neoprávněné navážení stavební sutě od sousedky paní Matoulko-
vé do objektu bývalých lázní v Bělovsi. 
 „Prosím o zakročení v jejich jednání a zároveň zajištění, aby se věci vrátily 
do původního stavu. Já jsem se snažil již několikrát zakročit, ale bez výsledku“, 
uvádí ve své stížnosti Troutnar.

Podle soudu patří značka Prim 
fi rmě Elton hodinářská
 Výrobce náramkových hodinek 
Elton hodinářská z  Nového Města 
nad Metují vyhrál u Krajského sou-
du v Hradci Králové spor o autorství 
loga hodinek Prim. Soud zamítl ža-
lobu dědiců výtvarníka Jiřího Rat-
houského, kteří se domáhali uznání 
toho, že autorem loga je Rathouský 
a  ne Josef Žid z  Eltonu. Rozsudek 
Krajského soudu není pravomoc-
ný, účastníci se ještě mohou odvolat 
k pražskému vrchnímu soudu.
 Jako vedlejší účastník na  stra-
ně žalobců stála hodinářská fi rma 
MPM-Quality z  Frýdku-Místku, 
která vede s  Eltonem dlouholeté 
spory o značku Prim a její užívání.
 Elton hodinářská tvrdí, že auto-
rem loga Prim z roku 1969 je bývalý 

zaměstnanec novoměstského Eltonu 
Josef Žid. Naopak dědici Rathouské-
ho Hana Jareš Procházková a  Anto-
nín Jareš tvrdí, že autorem loga Prim 
z konce 60. let minulého století je vý-
tvarník a typograf Rathouský. Na uží-
vání loga dědici v roce 2014 uzavřeli 
licenční smlouvu s MPM-Quality.
 Mezi MPM-Quality a  Elton ho-
dinářskou běží u  různých soudů 
a  institucí přes 20 různých řízení. 
Obě fi rmy své hodinky logem Prim 
označují a prodávají. Elton hodinář-
ská je pokračovatelkou více než še-
desátileté výroby hodinek v Novém 
Městě. Společnost MPM-Quality 
vznikla v  roce 1993 a  své hodin-
ky Prim uvedla na trh v roce 2001. 
 Zdroj: ČTK

Milióny do krajské kultury
 Částkou 3,6 milionu korun pod-
pořil Královéhradecký kraj kulturní 
akce, kterým radní udělili trvalou 
záštitu. Mezi čtyřiadvaceti podpoře-
nými událostmi je i řada akcí z na-
šeho regionu.
 „V letošním roce podpoříme kul-
turní akce s  trvalou záštitou kraje 
podobnou částkou jako loni, tedy 
3,6 milionu korun. V  následujících 
letech budeme usilovat o  navýšení 
kapitoly rozpočtu dotací pro kul-
turní akce, protože zájem dalece 
převažuje naše aktuální možnosti. 
Letos jsme obdrželi žádosti o dotaci 
v hodnotě přes šest milionů korun,“ 

řekla náměstkyně hejtmana pro kul-
turu Martina Berdychová.
 Na  konci března se uskuteční 
už 54. ročník festivalu dechových 
orchestrů Koletova Rtyně, jehož 
program se soustředí na  propagaci 
klasické i  moderní dechové hudby. 
Ve Rtyni vystoupí řada známých tu-
zemských i zahraničních orchestrů.
 Také festival mladých umělců 
Náchodská prima sezona se může 
chlubit trvalou záštitou Rady Krá-
lovéhradeckého kraje. Letos se koná 
od 13. do 17. května. Hlavní myšlen-
kou festivalu je prezentace a podpo-
ra umělecké činnosti mladých lidí, 

rozvoj jejich talentu a  možnosti 
uplatnění se v uměleckých oborech 
jako jsou divadlo, literatura, fi lm, 
fotografi e, hudba a výtvarná tvorba.
Jiráskův Hronov je tradiční meziná-
rodní festival amatérského divadla. 
Od  2. do  10. srpna se v  Hronově 
představí amatérské divadelní sou-
bory různých druhů a žánrů. V hlav-
ním programu vystoupí vítězové 
národních přehlídek. Součástí festi-
valového programu budou také te-
matické semináře či divadelní dílny. 
Jiráskův Hronov se letos bude konat 
již po devětaosmdesáté.
 V  druhé polovině srpna se koná 
také Mezinárodní folklorní festival 
Červený Kostelec. V  překrásném 
prostředí přírodního areálu u  Di-
vadla J. K. Tyla. Během pěti dnů se 
v  patnácti pestrých programových 
blocích publiku představí takřka 
600 tanečníků, tanečnic a hudební-
ků ze zhruba 20 folklorních souborů 
z celého světa.
 Trvalou záštitu kraj udělil v našem 
regionu také dalším významným 
kulturním akcím, jako je Mezinárod-
ní horolezecký festival v  Teplicích 
nad Metují, Za  poklady Broumov-
ska, Jiráskův Hronov či Th eatrum 
Kuks. V celém kraji je to celkem 24 
kulturních událostí.  (red)

Od roku 1980 je Jiráskovo divadlo v Hronově zapsáno do státního seznamu 
památek. Stavba budovy probíhala v letech 1929 -1930.   Foto Mirek Brát

Univerzita 

třetího věku
 V únoru startuje v Teplicích nad 
Metují  Virtuální univerzita třetího 
věku při tamní městské knihovně. 
Úvodní kurz je věnován barokní-
mu sochařství v českých zemích. 
Teplická virtuální univerzita je 
otevřena nejen místním, ale i všem 
ostatním seniorům z blízkého či 
vzdáleného okolí. 

Pozvánka 

na Lidový ples
 MO KDU – ČSL v Náchodě vás 
srdečně zve na tradiční Lidový ples. 
Místem konání plesu je náchodská 
sokolovna dne 16. února 2019 od 
20 hodin. Vstupné je 120,-Kč. Cena 
místenky je 10,-Kč. Vstupenky za-
jišťuje paní Zelená, tel. 728 848 386. 
(volat po 18. hodině). K tanci a po-
slechu hraje TRIO VOSA BAND. 
Jste srdečně zváni!

Ateliér 
vystavuje
 V městské knihovně v České 
Skalici bude do konce března umís-
těna výstava prací českoskalického 
spolku Ateliér. Výstava je otevřena 
ve výpůjční době knihovny.  

Ples sportovců
 TJ Slovan Broumov je pořadate-
lem Plesu sportovců, který proběh-
ne v sobotu 23. února v KD Střelni-
ce v Broumově. K tanci a poslechu 
zahraje skupina MEDIUM. I aktivní 
nesportovci (avšak tanečníci) bu-
dou vítáni, protože i samotný tanec 
je sportovním výkonem. 

Cestopisná přednáška
 V Městské knihovně v Novém 
Městě nad Metují můžete 14. úno-
ra navštívit cestopisnou přednášku 
Lubora Hanuše. Jejím tématem je 
sousední Slovensko, konkrétně pak 
oblasti tzv. Slovenského ráje, Pienin 
a Spiše. Přednáška začíná v 17.30 
hodin. 

TICHÁ VZPOMÍNKA
10. února 2019 uplyne 9 let, kdy nás 

v jednadvaceti letech po tragické nehodě, 
kterou sám nezavinil, navždy opustil náš drahý 

syn, bratr a dobrý kamarád 

Pavel Barka

Všichni vzpomínáme

 
VZPOMÍNKA

Již je to 13  a 8 let, 
kdy nás opustili rodiče,

pan Vladimír
Semerák

a  paní Zdeňka 
Semeráková

z Náchoda, Bělovse.

Stále nám chybí.    

Vzpomíná rodina
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Mgr. Bors Michal 

obchodní ředitel
tel. 731 508 654

mail: bors.michal@j-e-s.cz

provozovna: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
otevřeno  PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12. 

Kuba Šípků, 

ředitel obchodní sítě
tel. 602 300 282, 

mail: sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 

541 01 Trutnov

ENERGETICKÉ 
OKÉNKO 168.

S úctou Váš 

Ceny silové elektřiny pro domácnosti na rok 2019

Vážení a milí čtenáři ,
Pro osvěžení a k Vaší laické kontrole Vašich 
cen silové elektřiny v roce 2019 Vám dnes 
předkládám jednoduchou hodnotící tabulku:

V domě seniorů 
v Hronově nabízíme 

pronájem 
prostor

Kadeřnictví
Pedikúra
Manikúra
Kosmetika
Masáže
730 578 292

·
·

·
Na Chocholouši, Hronov | www.alkalisrezidence.cz

BEZBARIÉROVÉ 

BYDLENÍ VHODNÉ 

PRO SENIORY

V NABÍDCE 1+KK, 2+KK, 3+KK

Nebojte se zeptat, rádi všechny 

vaše dotazy zodpovíme

    730 578 292

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

Hotovostní půjčky 

 do  Kč70.000,-

BEZ 

RUČITELE

www.expresscash.cz

peníze na cokoliv     

vyplacení do 24 hodin

Nejrychlejší 
půjčka

 

XXX XXX XXX725 317 668

Mikrosvět Broumovska
 V  Galerii Ulita Klubu ROK 
v Broumově je až do 23. února  pro-
dloužena výstava s názvem Nezná-
mé Broumovsko a  jeho mikrosvět 
ve  fotografi ích. Autorem působi-
vých makrofotografi í je Jiří Flegr. 

Bach trochu jinak
 Na  originální představení díla 
skladatele Johanna Sebastiana 
Bacha se můžete přijít podívat do  
Městského muzea v Jaroměři dne 
13. února od 19. hodin. Mluvené 
slovo bude patřit Taťjáně Med-
vecké, na  housle zahraje Halina 
Františáková, na klavír Eliška No-
votná. 

Opožděné samolepky
 V  Červeném Kostelci plánují 
(ve  spolupráci s  fi rmou EKO – 
KOM, a.s.) označení odpadových 
nádob speciálními samolepkami, 
které budou motivovat k většímu 
třídění odpadu. Dodávka samole-
pek se však opozdila, budou k dis-
pozici až nyní, v  první polovině 
února.  

Na hlavní pracovní poměr přijmeme:

Montážní dělnice/íky
 (drobná ruční výroba kabelové 
     konfekce, 3-směnný provoz)

Seřizovače 
výrobních linek
 (Elektrotechnické vzdělání výhodou,  
     3-směnný nebo nepřetržitý provoz)

Samostatnou 
mzdovou účetní
 (nutná praxe na obdobné pozici)

Nabízíme Vám zajímavé fi nanční ohodnocení, nadstandardní 
příplatky ve směnných provozech, docházkový bonus 

a mnoho dalších benefi tů

Více informací a kontakt: personal@hronovsky.cz 
Tel: +420 727 814 795  www.hronovsky.cz

Výroba kabelové konfekce 

Kontaktních systémů • CNC obrábění

 SEŘIZOVAČE  STROJŮ, ÚDRŽBÁŘE

 hledá pro svoji  provozovnu  kosmetiky

chemické výrobní družstvo

 tradiční výrobce a distributor kosmetiky 

a nátěrových hmot

 se sídlem v Novém Městě nad Metují

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu:

lambertova@detecha.cz,  tel.  491 477 133

adresa provozovny: Kpt. Jaroše 471, Nové Město nad Metují-Krčín

Požadujeme:

· SPŠ nebo SOU technického směru
· znalost kovoobrábění vítána
· znalost výrobních zařízení 

v kosmetické výrobě výhodou
· řidičský průkaz B
· spolehlivost, samostatnost, vstřícnost 

Náplň práce:

· údržba a seřizování  výrobních zařízení
· opravy el. rozvodů strojů a zařízení
· preventivní údržba, 

vedení dokumentace

Nabízíme: 
• práci ve společnosti 

s mnohaletou  tradicí   
• příjemné pracovní 

prostředí
• jednosměnný provoz
• týden dovolené navíc, 

příspěvky na stravenky 
a další fi remní výhody

Nástup: 
dle dohody 
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 

Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: 

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

SQUASH CENTRUM Náchod se 
stalo v  uplynulých dvou desítkách 
let synonymem pro sportoviště, kde 
se můžete po celý rok věnovat atrak-
tivním raketovým sportům – squa-
shi a  ricochetu. První jmenovaný 
– squash – je sportem vzniklým již 
okolo roku 1830. Squashový kurt 
byste nalezli již na  palubě legendár-
ního Titanicu. Druhý – ricochet - je 
sportem, který byl vytvořen v Kanadě 
na konci 80. let 20. století jako kombi-
nace squashe a racketballu – populár-
ní hry v USA. Od roku 1997 funguje 
i v ČR ricochetová asociace. Ricochet 
je populární v  celé Evropě, hodně 
příznivců má například v Holandsku, 
Německu a Maďarsku. Oba  sporty – 
squash i  ricochet - jsou vyhledávány 
přes zimu též hráči tenisu. V házen-
kářské hale na Hamrech v Náchodě se 

podařilo pro oba sporty vytvořit vý-
borné zázemí – značkovými kurty 
počínaje, sportovní infrastrukturou 
včetně prodeje specializovaného vy-
bavení konče. Samozřejmostí je na-
bídka občerstvení. Aktuálně došlo 
i  k  významnému zlepšení parkova-
cích možností v lokalitě. Ve SQUASH 
CENTRU Náchod se konala i  řada 
turnajů v  ricochetu, od  amatérských 
(sloužících k  další popularizaci ri-
cochetu) až po  vrcholové turnaje 
se špičkovými hráči. Pod střechou 
SQUASH CENTRA Náchod nalezl 
domov i  stolní tenis, který netřeba 
v našich podmínkách obšírněji před-
stavovat. Díky umístění SQUASH 
CENTRA v Náchodě si na zdejší kur-
ty a herní stoly nalezlo cestu i množ-
ství sportovců ze sousedního Polska, 
a jejich počet dále narůstá. Po dvaceti 

letech by rád dosa-
vadní provozovatel 
SQUASH CENT-
RA předal štafetu 
někomu, kdo by 
chtěl tradici těchto 
sportů v  Náchodě 
dále rozvíjet. K dis-
pozici bude mít kvalitní sportoviš-
tě, stále rostoucí počet návštěvníků, 
propracovaný systém permanentek, 
kontakty navázané při dvacetileté 
spolupráci. Cítíte – li se takovou na-
bídkou osloveni, máte – li ambice pro 
podnikání ve  sportovním odvětví, 
kontaktujte pro bližší informace paní 
M.Fiedlerovou na  tel. 725  084  400 
nebo na e-mailu mariafi edlerova@se-
znam.cz Pokud máte ještě rádi stolní 
tenis, ricochet a squash, volejte raději 
HNED.  Foto echo

Dvacet let sportovní tradice hledá pokračovatele

Interiér SQUASH CENTRA disponuje kvalitním záze-
mím pro hráče i další návštěvníky

SQUASH CENTRUM Náchod naleznete v tzv. házen-
kářské hale Na Hamrech v Náchodě v blízkosti tranzit-
ní Pražské ulice. 

Hyundai Tucson – kombinovaná spotřeba: 4,7–7,9 l/100 km, emise CO
2
: 123–180 g/km; Hyundai KONA – kombinovaná spotřeba 5,2–6,7 l/100 km, emise CO

2
: 

117–153 g/km; Hyundai i30 fastback – kombinovaná spotřeba: 5,2–5,7 l/100km, emise CO
2
: 120–134 g/km; Hyundai ix20 – kombinovaná spotřeba: 6,5–6,9 l/100 

km, CO
2
: 149–159 g/km; Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba: 4,8–5,7 l/100 km, CO

2
: 109–136 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní. 

VŠESTRANNĚ LEPŠÍ volba.

Využijte to jediné opravdové zvýhodnění v záplavě ostatních únorových nabídek. 

A to díky nepřekonatelnému 
Hyundai TURBO zvýhodnění.

A je tu únor!
Ani v nejkratším měsíci roku není obtížné se
rychle a správně rozhodnout! 

BOS auto Trutnov, Na Besedě 97
+420 499 819 054 / www.bosauto.cz

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Hledám přítele (50 – 65), který už také 
nechce být o  příštích Vánocích sám. 
TEL.: 776 218 196
*Rozvedený 46 let 175/85 hledá 
ženu na  seznámení z  Náchoda. TEL.: 
721 655 611

*Prodám 1+kk 30 m v  osobním vlast-
nictví po  kompletní rekonstrukci 
v  centru Náchoda. Dům je zateplený, 
nové rozvody, elektřina i  stoupačky.  
Cena 1.030.000,- Kč. Cena zahrnuje veš-
kerý servis a poplatky, dohoda ohl. Daně 
z  převodu nemovitosti možná. Balkon, 
sklep, vlastní parkovací místo. Přímo 
od majitele. TEL.: 603 869 469
*Pronajmu druž.byt 1+kk ul.Pražská 
u  Slavie Náchod. Volný od 1.4.2019 
Nájem 4000,- + 3000,- služby, ener-
gie. Kauce 12000,-. Volat po  15hod. 
605 837 673
*Pronajmeme garzonku u Masarykova 
náměstí v  Náchodě pro 1 osobu, vol-
né od  1.4.2019. Nájem 4.000 Kč kauce 
4.000 Kč, záloha na energie 1.500 Kč. Tel. 
777 737 127
*Pronajmeme přízemní apartment – 
garzonku (30 m2) s  venkovní terasou 
do  zahrady v  Náchodě Bělovsi. Nájem 
4.000 Kč kauce 4.000 Kč, záloha na ener-
gie 1.500 Kč. Tel. 777 737 127

*Prodám druž.byt 3+1 v  Nácho-
dě (Staré Město), 55m2, nová plast. 
okna, celkově dobrý stav. Cena 
1 490000 Kč. TEL.: 776 117 198 nebo 
608 909 563

*Prodám kompletně zrekonstruova-
ný byt 2+1 v  OV v  panelovém domě 
na  Pražské ulici v  Náchodě. Cena 
2 100 000. TEL.: 737 448 732
*Prodám zděný byt 3+1 – 107 m2, 
v Náchodě. Tel.737 403 103
*Prodám vybavený byt 1+1 v  OV Ná-
chod – Běloves, 4.patro bez výtahu, 
velká lodžie. Cena 1 030 000,-Kč. . TEL.: 
606 946 178

*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v  OV 
v  panelákovém domě v  Náchodě. 
Upřednostňuji lokalitu sídliště Pl-
hov, ulice Běloveská. Rychlé, sluš-
né jednání. Platba hotově. TEL.: 
604 437 128

* Prodám RD v Bělým u Police nad Me-
tují. Cena dohodou. TEL.: 606 56 49 30
*Koupím les s pozemkem. Stáří ani vý-
měra nerozhoduje. Platba hotově. Horší 
stav nevadí.773 585 290
*SHÁNÍM GARÁŽ K  PRONÁJ-
MU v  Náchodě. (BĚLOVES) Tel.: 
606 474 982
*KOUPÍM rodinný dům v  Náchodě 
nebo blízkém okolí. Tel: 602 604 576

* Pronajmu nebytové prostory v  cen-
tru Náchoda, (v  přízemí, 56 m2). Info 
na tel. 777 207 753

PRODÁM: starší rybářské potřeby, 
star. náhr.auto díly na  Škoda (SPAR-
TAK), motor 3kW, 30 m ¾“ polyet. 
Trubek, 20 ks st.plynových hořáků, sta-
ré žehličky, mincíř, psací stroj (ZITA), 2 
páry bot (půllitráky) č.7 ½, sběratelské 
podnikové odznaky, staré pohlednice, 
knihy, časopisy. Ceny dohodou. Nové 
Město n.M.. TEL.: 732 456 095

*Prodám trenažér Orbitrec. Levně. Tel. 
704 713 019

*Prodám palivové dřevo v metrech, 
půlmetrech – jasan, olše. 900,-Kč 
za rovnaný metr. TEL.: 776 327 208

*Prodám regálový systém do obchodu. 
Tel. 608 143 903 
*Prodám dubové fošny + prkna. Mob. 
774 308 086 
*Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg, 
krmené bez směsi. Volat po  20..hod. 
773 914 858   
*Prodám dřevěné brikety. Mob. 
774 308 086     
*Prodám traktor Zetor 4011 v  roze-
braném stavu bez SPZ a kabiny, šrotov-
ník kladívkový větší, kovářskou vrtačku, 
kombinátor, stabilní dieselový motor, 
postřikovač Sléza. TEL.: 732 269 219
*Prodám palivové dřevo suché 550,-.
Kč/m3. TEL.: 702 611 187

*Koupím válcový šrotovník na mačka-
ní obilí.Nabízím 5.000-7.000Kč. Podle 
stavu a velikosti. Mob: 603 487 428
* Koupím použitou vyřazenou auto-
plachtu. TEL.: 604 437 128    

*HODINKY PRIM koupím ciferní-
ky, pouzdra, krabičky, záruční listy, 
ručky, korunky. Platba v  hotovosti. 
Tel. 704 414 756

* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké materiály. 
TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a  náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a  další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

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

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, znám-
ky, plakáty, aj. papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

*Pronajmu garáž v  Náchodě – „Ry-
bárna“. Výjezd na hlavní, bez elektřiny. 
A dále prodám volně ložené seno – Ná-
chod – Kramolna. Tel. 777 213 229
*Nabídněte robot eta dva vývody, 
brusle šlajfk y pro děti, lyže do 1M,dále 
vybavení pro malý chov jalovic kovové 
jesle ad.Tel.774 407 168
*Zdravotní sestra nabízí dle doho-
dy úklid v  domácnosti, žehlení, ná-
kupy. Pouze Červený Kostelec. TEL.: 
705 101 961

* Ofi ciální IQOS partner. Tel. 
733  663  186. Vyzkoušení, zápůjčka, 
prodej - přijedu kamkoliv.

*Daruji zeminu za  odvoz zdarma 
v  obci Česká Skalice v celkovém obje-
mu až 600m3. Zemina bude k dispozici 
na  jaře tohoto roku (až začne stavba 
rodinného domu). Ideální odebrání ze-
miny je při provádění terénních úprav. 
V případě zájmu mne prosím kontaktuj-
te na tel.: 725 648 090
*micheila 604 726 325
*Vyklízení půd, odvoz a likvidace po-
zůstalostí. TEL.: 776 327 208
*Výprodej plet. a háčk. příze. Středa 
18-20 hod, sobota 9-12 hod. Náchod, 
Janáčkova 803 (vchod z  ulice Raiso-
vy, 1.patro). Prodej bude ukončen 
13.2.2019!
*Převedu záznamy z  videokazet 
na DVD. Levně. 777 554 484

*Koupím JAWA 90 nebo jinou starou 
motorku. Mob: 739 711 628

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777

www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Přijmeme 

OBSLUHU PARKOVIŠTĚ 
v Náchodě

Nejlépe důchodce, 
na 4 – 5 hodin denně

Tel.: 602 145 222

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 

KOUPÍM 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
TEL. 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 
 

             
     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2019 r.

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

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

TEL.: 722 907 510 

PROVIDENT
Náchod, Červený Kostelec

TEL.: 725 725 816

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

Zavedená daňová a účetní 
společnost hledá 

Spolupracovníka/ci na pozici

ÚČETNÍ
Pracoviště v centru Náchoda

Nástup možný ihned

Životopis zasílejte na e-mail: 
kralovska@somad.cz 

Tel.: 491 433 029 
pí. Karásková

PRONAJMEME 

RESTAURACI V HOTELU 

HRON V NÁCHODĚ, 
moderně zařízená a vybavená, 

nízké provozní náklady, 
kapacita restaurace 80 osob, 
venkovní zahrádka 44 osob, 

společenský sál 65 osob, 
kavárna/vinárna 28 osob. 

Informace na 

tel.602 240 336.

BEZPEČNÁ PŮJČKA 

DOMŮ
3 000 až 9000 bez úroků 

pro nového klienta

OSVČ, zaměstnance, 

důchodce, ženy na MD

Tel. 722 732 992

Městské středisko sociálních služeb
MARIE, Náchod

Přijmeme pracovníka na pozici
VRCHNÍ SESTRA 

– VEDOUCÍ STŘEDISKA
- odpovídající platové ohodnocení

- příspěvek na stravu, penzijní připoj.
- nástup dle dohody

Kontakt: 491 423 478
stredisko.marie@messs-na.cz 

Úklidová fi rma v Náchodě 
HLEDÁ SPOLEHLIVOU PANÍ 

NA PRAVIDELNÝ ÚKLID 
PO-PÁ, 3 hod. denně. 

Vhodné pro důchodce 
nebo ženy na MD. 

Informace na tel. 777 655 975

SEZNÁMENÍ
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STAVEBNÍ 

BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 

NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172 

www.sbdnachod.cz

kalkulace a tvorby rozpočtů

vytváření plánu oprav

pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky

rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 

SPRÁVA SVJ

Lyžaři z Babí
 Po  vánočních svátcích se děti ze 
ZŠ Babí do školy ještě nevrátily, ale 

zajely si protáhnout těla na  čtyř-
denní lyžařský výcvik do Orlických 

hor na  chatu Jurášku. Již tradičně 
si i  spolek rodičů udělal čas, odjel 
na hory také a věnoval se především 
začínajícím prvňáčkům, kteří se zde 
lyžovat jako vždy naučí.
 Zdatným lyžařům jsme zpestřili 
sjezd slalomem a skokánkem. 
 Pobyt na  horách dětem obohatil 
zajímavým vyprávěním místní ho-
rolezec.
 Přes celodenní únavu se děti vy-
řádily na  barevné diskotéce, jindy 
zkoušely odvahu hrou Pevnost Boy-
ard.
 Plni sportovních zážitků se žáci 
s  úsměvem vrátili do  školních la-
vic. Všem rodičům  za pomoc dě-
kujeme.
 kolektiv ZŠ Babí - Pavlišovská

Domácí chléb 
– krok za krokem
 V Městské knihovně v Broumo-
vě se 13. února uskuteční beseda, 
ve  které to zavoní čerstvě upeče-
ným chlebem. Protagonistkou be-
sedy bude Klára Hadašová, která 
zde představí svoji knihu Domácí 
pekař. Beseda začíná v 17 hodin.  

Martínkovický 
košt
 Spolek Hraběnek a  přátel pořá-
dá již 13. ročník Martinkovického 
koštu pěstitelských destilátů. Mís-
tem konání je KD v Martínkovicích 
v sobotu 16. února. Sběr vzorků pro 
košt zde proběhne od 13 – do  14 
hodin.  

FELIX - asi 6letý 
pejsek, který ni-
komu nechybí. Je 
to úžasný, poho-
dový, přátelský, 
hodný pejsek. 
Na  vodítku cho-
dí pěkně, miluje 
procházky a  sa-
mozřejmě spo-
lečnost lidí.

KAČENKA A KÁJÍK koťata se našla na zahradě jednoho domku. Ni-
kdo je nepostrádá, nikdo je nehledá, takže jim hledáme nový domov. 
Oba jsou asi roční sourozenci. Jsou z počátku bázliví, ale na mazlení si 
umí velmi rychle zvyknout

HLEDAJÍ DOMOV Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková  721 543 498

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval 
oddělení ORL Oblastní nemocnice 
Náchod a.s., jmenovitě 
MUDr. Evě Kostyšinové 
a zdravotní sestře 
Markétě Vojnarové 
za vzornou péči 
a pomoc při mém 
akutním zdravotním 
problému.
Imrich Kakara, Náchod

VÝZVA
V noci z 26. na 27. ledna 2019 došlo k vloupání do rodinného domu 
v Náchodě - Babí,  ulice od Korunky ke škole. Za diskrétní informace 

o pachateli nabízím odměnu 10000,-Kč. Tel. 602 272 440

V neděli 27. 1. 2019 se konal v Praze ve Stromovce Krajský přebor v atletice 
od mladšího žactva až po dospělé. Z tréninkové skupiny z Náchoda odjelo 
hned 16 závodníků. Skupina atletů přivezla  celkem 9 medailí -  4 zlaté, 
4 stříbrné, 1 bronzovou. Před Mistrovstvím ČR v jednotlivých kategoriích 
jsme velice spokojeni.  Jiří Vondřejc + Ing. Jiří Vondřejc - trenéři

Foto ze zápasu II Náchodští mladí basketbalisté se v dalším kole krajského 
přeboru utkali na domácí palubovce stavebky s týmem Týniště nad Orlicí, 
v obou utkáních byli proti poslednímu celku tabulky lepší a vyhráli 70:48 
a  68:43, tímto udělali radost trenérům, rodičům a  hlavně sobě do  další 
tréninkové práce, která je vidět na zlepšené výkonnosti mladých hráčů. 
 Dále probíhá nábor mladých basketbalistů každé pondělí a pátek vždy 
od 16h.
 V  dalším kole východočeské ligy basketbalistů hráli náchodští muži 
na palubovce Královských sokolů v Hradci Králové, papírové předpoklady 
byly jasně pro hosty, kteří v kompletní sestavě i přes místy špatný výkon 
vyhráli 64:47, když ve III. čtvrtině vedli až o 27 bodů.
         předseda oddílu

Netradiční setkání 

v MŠ Vítkova v Náchodě
 Děti ze třídy Sluníček přivítaly 
kamarády z  polské mateřské školy 
z  nedaleké Kudovy Zdroje. Čeka-
lo je pohádkové představení „Čert 
a  Káča.“ Herna byla proměněna 
v  peklo, zámek, hospodu, domek 
Káči a samozřejmě děti byly převle-
čeny za pohádkové bytosti. Po zda-
řilém představení všechny čekalo 
pohoštění, hraní si v  centrech ak-
tivit a  příjemné vánoční tvoření. 

Polským kamarádům se v  běloves-
ké mateřské škole moc líbilo a  ani 
nevadila řečová bariéra. Velice za-
jímavé pro nás učitele bylo pozoro-
vat, jak děti bez velkých problémů 
komunikují. Ale čas byl neúprosný 
a přišla doba odjezdu zpět do Pol-
ska. Již nyní se těšíme na další spo-
lečné setkání se zajímavým progra-
mem.
 Kolektiv MŠ Vítkova, Náchod

V

tě 
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Národní institut rozvoje 
uvádí v KLUBU NIRON, 

Krámská 29 (1.patro) Náchod 
v pořadu MOJE TÉMA BESEDU 

„Povídání nejen 
o šamanismu“.

Úterý 19.února 2019 
v 18.00 hodin. 

Besedou Vás provede Petr Kohl, 
žák předních českých mystiků, 
jogínů, fi lozofů a spisovatelů, 

manželů Tomášových. 
Pro rezervaci volejte 773 220 773
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