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listopad 1918, 

demonstrace 8000 broumovských Němců

Informace NĚMČINA:  
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969,  
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA:  
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784, 
pavel_hrabec@centrum.cz

Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz                   FB: Jazyková škola Gate

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné a úřední překlady

 

slevy nA oknA 
AŽ 50% 

oknA A dveře
PlAstová oknA
PlAstové dveře

eURooknA

tAnAx
záRUkA 10 let!!

tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

V kulturním domě v obci Suchý 
Důl  proběhne 30. listopadu oblí-
bený Hasičský ples. Pořadatelem je 
tamní SDH Suchý Důl. Ples začne 
ve 20 hodin, k tanci i poslechu za-
hraje hudební těleso Návštěvníci. 

Jiřinkový sál českoskalického mu-
zea je místem výstavy, která připo-
míná nostalgii Vánoc našich předků. 
Prezentuje vánoční dekorace, advent-
ní vazby či dárky. Součástí výstavy je 
i  projekt Květinové kavárny. Výstava 
potrvá do 8. prosince 2020. 

hasičský
ples

nostalgické 
vánoce

náchodská Medvíďata
Oddíl nejmladších skautů - benja-

mínků v  Náchodě si říká Medvíďata. 
Předškolní děti se snaží zaujmout již 
pátým rokem, ve  kterém zažijí určitě 
spoustu dalších dobrodružství. Našimi 
řadami prošlo již několik dětí, kterým 
skautský život učaroval a přešly do od-
dílů světlušek a vlčat.  Scházíme se ka-
ždý týden ve čtvrtek od 16 do 17 hodin 
v  klubovně Na  Hamrech (ul. Českých 
Bratří). Program schůzek je pestrý - 
hrajeme různé hry venku i  v  klubov-
ně podle počasí, tvoříme a  učíme se 
skautským dovednostem a  znalostem, 
často chodíme do přírody v okolí Ná-
choda nebo za kulturou v našem městě 

i v okolí. Líbí se nám třeba nově vzniklá 
naučná stezka v  Montaci, oblíbená je 
také cesta na zámek za „našimi“ med-
vědy. Občas oganizujeme spolu s rodiči 
výpravy do okolí, které jsou plné zába-
vy, poznání a her. Vydali jsme se třeba 
do  Hronova do  interaktivní expozice 
Pod čepicí, do Police n. M. do Muzea 
papírových modelů a  stavebnice Mer-
kur, v Jaroměři jsme navštívili záchran-
nou stanici pro hendikepovaná zvířata 
a v Josefově nově otevřenou historickou 
kovárnu, kde jsme si vyzkoušeli ková-
ní hřebíku. V temných chodbách jsme 
překvapivě potkali i  tajemného neto-
pýra. Zapojujeme se také do  různých 

soutěží, naší odměnou v  jedné z  nich 
za  namalované obrázky byla knížka. 
V souteži s Albi, kde nás podpořili přá-
telé a další příznivci, jsme získali peníze 
na  vybavení klubovny. Tímto bychom 
jim chtěli moc poděkovat, protože díky 
nim máme hezčí klubovnu s  novým 
nábytkem a  kobercem.  Při loňském 
stoletém výročí naší republiky jsme si 
povídali o životě v minulosti, o našem 
prvním prezidentovi T.G. Masarykovi, 
který má novou bustu na radnici, a také 
jsme společně zasadili naši „lípu svobo-
dy“ u klubovny.

Za středisko Náchod Jana Čížová  
(vedoucí náchodských benjamínků) 

Kč

Galaxy
A40  5199,-  6499,-

Kč Kč

A50  7199,-  8999,-
Kč Kč

A70  8399,-  10499,-
Kč Kč

S10  18799,-  23499,-
Kč Kč

Tab S5e  9199,-  11499,-
Kč

Slevy i na vybrané chytré hodinky.
Akce platí do 30.listopadu 2019 nebo do vyprodání zásob.

ECHO nově také 
na FACEBOOKU!

Dobrá paměť – základ úspěchu
Kurz paměťových technik a technik učení

Informace a přihlášky: 
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz 

nebo tel. 603 440 969 (nejlépe SMS)

pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu 2019
jazyková škola Gate Náchod 

– Dr. Lada Petránková

PRONÁJEM / PRODEJ
komerční nemovitosti 

v Hronově Zbečníku

KONTAKT:
724 284 224

dílenské, skladovací
a kancelářské prostory 

o celkové ploše cca 1000m2

část lze přebudovat na bydlení

Kožená
galanterie
Přijďte se Přesvědčit,

 že v Kamenném obchodě
je levněji, než na internetu

nová KoleKce
ŠKolních batohů a aKtoveK

toPgal, bagmaster, looP
daKine, burton, oxy

emiPo, belmil, Karton P+P

Kamenice 139, náchod

Po - Pá 9 - 17 hod
so 9 - 11.30 hod



Český zahrádkářský svaz Ma-
chov vás zve na  Vánoční výstavu, 
která bude probíhat ve dnech 22.11. 
– 24.11. v  penzionu U  Lidmanů 
v Machovské Lhotě. Výstava je ote-
vřena v pátek a sobotu od 10 do 18 
hodin a v neděli od 10 do 15 hod. 

Na  ryzí přírodní bruslení na  za-
mrzlé vodní ploše můžete v období  
do 30. listopadu potrénovat na zim-
ním stadionu v  Jaroměři. V  tomto 
termínu je  zde každou sobotu a ne-
děli veřejné bruslení, které začíná 
úderem druhé hodiny odpolední. 
Bruslí se vždy do 16 hodin.

Už jste se někdy vydali na plav-
bu korábem po  mlžném vřesovišti 
hradu Skály? Či jste stopovali vlčí 
mláďata v  Javořích horách, tančili 
tango pod příhraniční lípou nebo 
provázeli odvážné bratrstvo klouz-
ků na  dračí výpravu k  pískovcové 
Koruně? To všechno jsou pohádky 
z  Broumova.  Máme dobrou zprá-
vu pro malé čtenáře a jejich rodiče 
a prarodiče - Pohádky z broumov-
ského dolíku jsou opět v  prodeji 
v  Informačním centru Broumov-
ska na centrálním náměstí v Brou-
mově. Autorkou knihy (tvořenou 
14-ti pohádkami) je Eva Kroupová. 
Publikaci ilustracemi vybavila Jitka 
Matěnová. 

Vánoční 
výstava

Víkendové 
bruslení

Pohádky 
z broumovského 
dolíku 
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 59,-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

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2019 r.

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

ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

VZPOMÍNÁME
Dne 22.11.2019 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustila

paní Wladyslawa Bartošová 
z Kramolny.

Stále vzpomíná manžel a rodina

Je tomu 30 let od konce komunistické totality. Radost a naděje se střídala 
se smutkem a zklamáním. Vždycky, když už se mi to zdá špatné, utěšuji se 
tím, že jsem se dožila toho, že Gottwaldov je zase Zlín, Leningrad je Petro-
hrad a Náchod má Masarykovo náměstí. V listopadu 1989 to bylo náměstí 
VŘSR a odehrávala se tam slavná tak zvaná sametová revoluce. Organizační 
zázemí náchodského OF bylo v Tyršově ulici, v Rykrově domě, kde byl kdysi 
brašnářský obchod. Ten byl tenkrát nevím proč prázdný, a tam se scházeli 
OF dobrovolníci a diskutovali a organizovali pod ideovým vedením evan-
gelického pastora Zvonimíra Šorma a  pracovní organizací neúnavné Ivy 
Mikšovské. Po  20 letech jsme se sešli všichni, kdo mohli. Iva Mikšovská 
nemohla, zemřela v roce 2006. Stačila ještě v Náchodě založit Ligu proti ra-
kovině. Škoda, že nestačila založit také Ligu proti falešným zprávám a hlou-
posti a nenávisti. Jistě by to ráda odkázala mladým lidem dnes.               VT

Na svém posledním zasedání schválili náchodští zastupitelé opravu Špa-
nielovy pasáže, která není majetkem města, ve veřejném zájmu a souhlasí se 
zařazením nákladů na opravu do rozpočtu města na rok 2020. Část pasáže 
(dům čp. 118, Kamenice) patří podle informací z katastru nemovitostí fir-
mě HVPVD s.r.o. se sídlem v Poličce a část (dům čp. 862, Plhovská ulice) 
rodině Španielových.

Potkat v našem regionu filmaře není zase tak vzácná událost. Na sklon-
ku léta to mohl být například realizační štáb režisérky Lenky Wimmerové, 
který v České Skalici i Novém Městě nad Metují natáčel čtyřdílný film o Bo-
ženě Němcové. I  v minulosti se ovšem těšilo  Náchodsko zájmu filmařů. 
Jmenujme namátkou Červený Kostelec, kde objekt tamní Základní umělec-
ké školy posloužil jako působivá kulisa pro filmové převyprávění příběhu 
z pera Josefa Škvoreckého s názvem Eine Kleine Jazzmusik. Dobrošovská 
druhoválečná fortifikace se objevila v maďarském filmu Pevnost stejně jako 
v  československém opusu Dny zrady. Potom tu máme Broumov, který si 
za filmovou lokaci vybrali režiséři českého snímku Řád  i slovenského filmu 
Mladé léta , který byl natočen na motivy knihy Martina Kukučína. Natáčel 
zde i Tomáš Magnusek (Bastardi). V Náchodě se točila (pravda, již trochu 
pamětnická) detektivka Případ mrtvých spolužáků. Velkým lákadlem je pro 
filmaře genium loci Jaroměře – Josefova. Připomeňme za všechny film Mu-
síme si pomáhat. Tím však náš výčet ani zdaleka není úplný. Na Náchodsku 
se filmařům líbí. 

DAVID NOVOTNÝ za podpory jednotlivých měst 
a městských kulturních středisek Vás zvou na 

ADVENTNÍ KONCERTY
*BROUMOV – Konferenční sál - 2.12. od 19 hodin

Vystoupí Standa Hložek, Tomáš Savka, Dáša Zázvůrková
*POLICE NAD METUJÍ – Kolárovo divadlo - 3.12. od 19 hodin

Vystoupí Standa Hložek, Marián Vojtko, Nelly Řehořová, Peter Pecha
*NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – Kino 70 - 4.12. od 19 hodin

Vystoupí Světlana Nálepková, Anna Julie Slováčková, Marián Vojtko
*HRONOV – Jiráskovo divadlo – 6.12. od 19 hodin

Vystoupí Felix Slováček ml., Anna Julie Slováčková, 
Bohuš Matuš, Ivana Jirešová, Nelly Řehořová

*JAROMĚŘ – Divadlo – 7.12. od 19 hodin
Vystoupí Marcela Březinová, Marcela Holanová, Anna Julie Slováčková

*NÁCHOD – Městské divadlo Dr.Josefa Čížka – 8.12. od 19 hodin
Vystoupí Hana Křížková, Marián Vojtko, Yvetta Blanarovičová, 

Leona Gyöngyösi, Michaela Nosková

Předprodej vstupenek v informačních, turistických centrech
a městských klubech jednotlivých měst

Vzpomínka na listopad

Oprava Španielovy pasáže
Náchodsko jako filmová lokace 

POŘÍČSKÝ PODZIM

Městys Velké Poříčí
8. ročník Country – folkového fesťáčku

Předprodej vstupenek na podatelně úřadu
CHVÍLE Hronov
NAOPAK Dobříš
PEPA ŠTROSS a syn

Sobota 16.listopadu 2019 od 17.00 hodin
Obecní dům Velké Poříčí  vstupné 100,-Kč

FUKANEC Nové Město n.M.
ELIXÍR Pardubice

• 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

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

Drogerie Vít Pavel
Komenského ul., Náchod

Totální výprodej
Sleva 20% - 30%

TEL.: 602 145 222

NONSTOP ÚKLID
Až bude sněhu hromada, 

nestačí jen lopata
Odvezeme sníh pryč

ÚKLID SNĚHU LEVNĚ
Pro firmy i soukromníky

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním 
prostorem sloužícím  jako obchod a skla-
dy. Obchodní prostory jsou se zázemím, 
kanceláří a kotelnou. Obchod má 2 vstu-
py. V 2NP jsou dva větší byty se samo-
statným vchodem a garsonka.

Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč         
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Novostavba rodinného domu s pozemkem 5 364 m2 v Havlovicích ...................................6 896 000,- Kč 
Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčnici .............................................................2 900 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč



Dáme Vám hádanku, která bude 
pro sportovní fandy jednoho z nejpo-
pulárnějších sportů v České republice, 
velmi jednoduchá….Má obvykle tvar 
disku s rozměry 76 x 25 mm, hmot-
nost 165 gramů. Většinou je černý 
a dovede létat rychlostí až 160 kilo-
metrů za hodinu. Svůj svátek slaví 7. 
2., kdy byl vůbec poprvé v roce 1876 
jeho název oficiálně zaznamenán. 
Co je to? Z angličtiny se k nám dostal 
výraz puk. Z terminologie národního 
sportovního propagátora Miroslava 
Tyrše pochází název touš. Existu-
je též výraz kotouč, hojně užívaný 
sportovními komentátory. Všechna 
tři pojmenování vedou k té jedné, ale 
zásadní věci, bez které se lední hokej 
neobejde.  Již více než dvacet let se 
hokejové puky vyrábí v Náchodě pod 
značkou Rubena. I  tuto tradici gu-
márenské výroby nyní převzala spo-
lečnost Trelleborg, v  jejímž náchod-
ském závodě kvalitní hokejové puky 
vznikají, čímž tradice pokračuje.

Tradice a kvalita
Základní surovinou pro výro-

bu puku je vulkanizovaný kaučuk. 
Finální produkt musí odpovídat 
všem parametrům, které stanovila 
Mezinárodní federace ledního ho-
keje. Sleduje se tvrdost, hmotnost, 
tloušťka, odrazová pružnost a  další 
hodnoty, jež odpovídají nejpřísněj-
ším požadavkům a  normám IIHF 
a  kanadsko-americké NHL. Čím 
dál častěji je také poptávána varian-
ta puku nešpinícího, který nezane-
chává čmouhy na  mantinelech, což 
vítají i výrobci této komodity, a puky 
barevné pro dokonalejší trénink bu-
doucích hokejových hvězd.

2. NEJVĚTŠÍ 
SVĚTOVÍ VÝROBCI

Puky z Náchoda cestují do všech 
hokejových zemí světa jako je 
Amerika, Kanada, Skandinávie, 

Rusko, Německo, před několika 
lety byly též v  centru mediální-
ho zájmu v  rámci Olympijských 
her v  ruském Soči. Vysoká kvalita 
a tradice činí z náchodských puků 
vyhledávané sportovní zboží. 

Vzhledem k  tomu, že puk jako 
takový se v  dnešní době dostává 
na  veřejnost spíše jako reklamní  

předmět, jsme schopni tyto puky 
i potisknout rozličnými druhy po-
tisků, a  to přímo v  našem závodě 
či ve  spolupráci s  dodavateli ba-
revných potisků. Ceny jsou závislé 
na objemu a celkové složitosti loga 
pro potisk. 

V  rámci celkové produkce je 
samozřejmě výroba hokejových 
puků v  náchodském závodě spo-
lečnosti Trelleborg Bohemia, a.s. 

doplňkovou záležitostí. Puky však 
patří k  tradici a  jsou tak firemní 
pýchou kvalitně a precizně odvede-
né práce.  Jsou vytvořené tak, aby 
vám poskytly nejen radost ze hry, 
ale i  potěšení v  podobě suvenýru 
na poličce či pracovním stole. 

Puk z Náchoda bude vždy správná 
volba!                          Eva Hončíková,

Manažer prodeje hokejových puků
Kristýna Nováková,

Propagace a marketing

Ve výstavní síni Zelený domeček v 
Polici nad Metují bude 21. listopadu 
otevřena vernisáží výstava dětských 
prací ze soutěže Kvíčerovská sirka. 
Výstava je přístupná v otevírací době 
Muzea papírových modelů.  Tématem 
letošního ročníku soutěže byla „Polic-
ká pouť“. Soutěž je vyhlášena ve třech 
kategoriích a z každé z nich odborná 
porota vybrala tři nejlepší díla. Ta se 
potom objeví jako zápalkové nálepky 
na zápalkových krabičkách.

V přednáškovém sále Základní školy v Teplicích nad Metují pro-
běhne 20. listopadu přednáška, jejímž tématem je cestování po Svaté 
zemi. Netřeba dodávat, že vstupem do sálu v 18 hodin se dostanete 
do těsné blízkosti Státu Izrael a jeho přírodních a historických krás. 

Kvíčerovská  
sirka 2019

Na cestě po Svaté zemi

Puky, touše, kotouče z Náchoda do celého světa

Radost ze hry

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

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38Prodej stáčeného i lahvového vína 

- Parfémů
Riegrova ul.  196,  Náchod

Otevřeno:  PO-PÁ 9-12 13-17 
a SO 8-11 hod.

Tel.: 776 862 272

žaluzie

Založeno v roce 1994 Již 24 let na trhu

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu
LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY

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
www.j-e-s.cz

Vážení a milí čtenáři,

je s podivem, že se neustále setkávám s 2 základními mýty, se 
kterými k nám lidé chodí:

Mýtus 1) Já mám dobrého dodavatele
Protože všichni dodavatelé energií prodávají úplně totéž, tak 
nemůže z principu být dodavatel dobrý nebo špatný. Může 
prodávat totéž buď draze nebo levně. Takže jde pouze a jen o 
cenu za MWh  a tak správně  si musíte říct:

Správně 1) JÁ MÁM DOBROU CENU ZA MWh
                        U SVÉHO DODAVATELE

Mýtus 2) Stejně rozdíly mezi dodavateli téměř žádné nejsou.
Ano, rozdíly mezi dodavateli téměř žádné nejsou. Jsou pouze rozdíly v cenách za ener-
gie mezi dodavateli, ale i u stejného dodavatele. Někteří mají i více jak 10 produktů  
s různými cenami. Rozdíly v cenách mezi jednotlivými dodavateli a jejich jednotlivými 
produkty jsou i více jak 500,-Kč/MWh bez DPH. Takže správně:

Správně 2) ROZDÍLY V CENÁCH  JSOU MEZI DODAVATELI
                        A JEJICH JEDNOTLIVÝMI  PRODUKTY OBROVSKÉ

A co na to říká zákazník JES? 
JÁ MÁM DNES ŠPIČKOVOU CENU ZA MWh, rozdíl při mé roční spotřebě oproti 
minulému období je 10 000,- Kč, které ušetřím a použiji pro sebe a svou rodi-
nu, cena mi za MWh platí do konce smlouvy a služba JES mi včas zajistí  
nejnižší cenu MWh i pro další období… SUPER…PŘECE NEBUDU 
ZBYTEČNĚ VYHAZOVAT SVÉ PENÍZE KOMÍNEM… UŽ NIKDY…
NEJSEM BLÁZEN

S úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 196.
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Do České Skalice zavítá Mgr. Hasan Zahirovič PhD., pe-
dagog Slezské univerzity v Opavě a člen Společnosti bratří 
Čapků. Tématem jeho přednášky bude rod Čapků ze Žer-
nova a rod Novotných z Hronova. Netřeba asi prozrazovat, 
že všechny nitky se nakonec budou stejně sbíhat u slavné 
sourozenecké dvojice. Akce se koná v Městské knihovně 
v České Skalici 20. listopadu od 18 hodin. 

V Červeném Kostelci – tamním Divadle J.K.Tyla se 
19. listopadu (od 17 hodin) uskuteční beseda s Václa-
vem Malým a Milanem Hruškou. Tématem budou udá-
losti listopadu 1989. Nebude to však jen pouhá beseda. 
Se slovem mluveným se bude střídat  i vystoupení roc-
kové kapely. 

„Zaostřeno na  Čapky“ Beseda i koncert
ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Kontakt: personální oddělení     495 089 231, 603 568 571     E-mail: nabor@dpmhk.cz

Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme          SeřiZoVaČe

Požadujeme:
•  vyučen nebo vyučen 

s maturitou ve strojírenském 
oboru výhodou

•  pravidelný třísměnný provoz 
 pondělí - pátek

•  spolehlivost, zodpovědnost

Náplň práce:
•  seřizování a obsluha strojů

Nabízíme:
•  pracovní poměr na dobu
   neurčitou
•  týden dovolené navíc
•  příspěvek na stravování
•  věrnostní program
•  benefity za plnění
   pracovní doby
•  nástupní mzda 27 000,- Kč,
   mzda po zaučení 

 vč. benefitů 31 000,- Kč

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: +420 491 401 718
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Muzeum Náchodska za podpory 
města Hronov a tamního spolku 
Vyrobeno v Hronově pořádá ad-
ventní prodejní výstavu v prosto-
rách rodného domku Aloise Jiráska 
v Hronově. Výstava výrobků míst-
ních řemeslníků se zde uskuteční 
v termínu od 29. do 30. listopadu. 
Jste srdečně zváni! 

Královéhradecký kraj chce uspořit 
energetické náklady na provoz škol-
ních budov. Aktuálně žádá v rámci 
100. výzvy Operačního programu 
životního prostředí o dotace na za-
teplení a zřízení rekuperace. Hodnota 
projektů na stavební práce na sedmi 
budovách je přes 110 milionů korun. 
„V aktuální výzvě se kraj uchází o do-
taci na jedenáct projektů v hodnotě 
přes 110 milionů korun. V přípravě na 
následující výzvu jsou ale další projek-
ty za 200 milionů korun. Mezi nimi je 
i projekt na zateplení a výměnu oken 
na školní budově střední průmyslové 
školy v Novém Městě nad Metují za 45 
milionů korun. Podle návrhu by měly 
fasádu zdobit úryvky z děl Karla Čap-
ka,“ říká náměstkyně hejtmana Mar-
tina Berdychová odpovědná za oblast 
školství, kultury a sportu.

„Advent 
u Jirásků“

Fasáda s textem 
Karla Čapka

Prodej 
prostorného rodinného domu 

v obci Hejtmánkovice

tel.: 775 581 593

STŘEDNÍ ŠKOLA 
GASTRONOMIE 
A SLUŽEB
Volanovská 243, Trutnov

Obory vyučované v Teplicích nad Metují

Obory vyučované v Trutnově

VÝUČNÍ LIST – 3 ROKY

VÝUČNÍ LIST – 3 ROKY

MATURITNÍ ZKOUŠKA

• ČÍŠNÍK, BARMAN
• KUCHAŘ
• KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
• KUCHAŘ, CUKRÁŘ

• PERAŘ
• CUKRÁŘ
• INSTALATÉR

• HOTELNICTVÍ – 4 roky
• GASTRONOMIE – 2 roky

• TESAŘ
• TRUHLÁŘ
• ZEDNÍK

Den otevřených dveří „Gastroden“

29.11. 2019 od 8 do 16 hodin

22.11.2019 od 8 do 16 hodin

www.zajimavaskola.cz 

Den otevřených dveří „Den řemesel“

Po dohodě i mimo tuto dobu

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

TONAVA, a.s. Úpice
tradiční český výrobce vážících zařízení

rozšiřuje tým na pozicích:

• Technolog • Obchodní zástupce

Uvítáme i další kolegy – podrobnosti na www.tonava.cz

Nabízíme: 
l zázemí české společnosti rodinného typu
l HPP 
l odpovídající finanční ohodnocení
l nástup možný ihned

Dovedeme si vážit Vaší práce

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 
případné informace na tel. 499 802 170. 

Havlíčkova 437, 542 32 Úpice

   V jaroměřské lokalitě Na Valech se 17.11. (v 17.11 
hodin) uskuteční vzpomínka 30 let svobody – upomí-
nající na jeden z přelomových okamžiků českých dějin: 
listopad 1989. Vystoupí Jiří Dědeček, Radim a Barbora 
Žárští a  další hosté. Ve  stejný den proběhne v  měst-
ském kině promítání  snímku Něžná revoluce. 

V  Muzeu papírových modelů v  Polici nad Metují  
proběhne tradiční interaktivní dětská dílna.  Je zamě-
řena (jak jinak, vzhledem k místu konání) na  tvorbu 
z papíru, která u dětí rozvíjí kreativitu, trpělivost, ma-
nuální zručnost  i představivost. Projekt s názvem Mu-
zeum dětem letos proběhne v termínu 30.11. – 1.12.  

30 let svobody Muzeum dětem 
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Hasičský polygon ve Velkém Poříčí 
s titulem Stavba roku 2019 

Velké Poříčí na  Náchodsku se 
pyšní výjimečnou stavbou – vý-
cvikovým polygonem pro činnost 
ve  výšce a  nad volnou hloubkou. 
Projekt je dílem společnosti ATE-
LIER TSUNAMI s.r.o. Generálním 
dodavatelem stavby byla společnost 
Stylbau s.r.o. Hradec Králové. Le-
zecký polygon se nachází v bezpro-
střední blízkosti náchodské hasičské 
stanice se sídlem ve Velkém Poříčí. 
Polygon pro činnosti ve výšce a nad 
volnou hloubkou  je nositelem oce-
nění Stavba roku 2019, které  získal 
od  odborné poroty. Tímto oceně-
ním se může pyšnit pouze šest sta-

veb v  celé České republice. Výraz-
ná červeno-šedá stavba ve  Velkém 
Poříčí však zaujala také laiky, když 
ve  veřejném hlasování zvítězila 
s  převahou více než 45 tisíc hlasů.  
Příběh vedoucí ke vzniku unikátní-
ho tréninkového polygonu ve  Vel-
kém Poříčí započal před sedmi lety, 
kdy se čeští hasiči – lezci inspirovali 
výcvikovým zařízením firmy Pet-
zl ve  francouzském městě Crolles 
nedaleko Grenoblu. Dodejme, že 
Učiliště požární ochrany ve  Vel-
kém Poříčí je organizační složkou 
HZS Královéhradeckého kraje, a již 
v roce  2002 dostalo tento úkol: pro-

vádět základní a  pravidelnou od-
bornou přípravu hasičů – instruk-
torů pro práci ve výšce a nad volnou 
hloubkou. Tehdejší trenažéry však 
kapacitně neumožnily rozšíření od-
borné přípravy. Navíc byly všechny 
umístěné venku a  nebyly žádným 
způsobem kryté či chráněné. Proto 
bylo období, po které bylo  možné 
provádět praktický výcvik, omeze-
no. Firemní polygon firmy Petzl, 
který hasiči – lezci viděli ve  Fran-
cii nedaleko Grenoblu, byl jiný 
a  velmi inspirující. Kryté prostory 
pro výcvik  eliminovaly závislost 
tréninku na  rozmarech počasí. Jak 

však přenést myšlenku výcvikové-
ho areálu z  lokality francouzských  
Alp do  českého prostředí, kde by 
mělo podobné zařízení sloužit pro 
specifické účely našeho Hasičské-
ho záchranného sboru potažmo 
všech zainteresovaných složek IZS? 
Ke  konzultacím byli přizváni pro-
jektanti a  architekti z  ATELIRU 
TSUNAMI s.r.o. Čekal je nesnadný 
úkol, který spočíval v nalezení vlast-
ního originálního    řešení. Po celou 
dobu práce na projektu byly zapra-
covávány i  konkrétní požadavky 
hasičů. Vznikal tak objekt, který je 
v České republice samostatnou ka-

tegorií. „Měli jsme štěstí na výbornou  
spolupráci s hasiči a následně i s ge-
nerálním dodavatelem stavby společ-
ností Stylbau. Stavba, která vznikla 
v hasičském areálu ve Velkém Poříčí, 
je vysoce funkční i estetická. Je důka-
zem toho, že lze projektovat a stavět 
s  důrazem na  maximální účelnost, 
aniž by bylo nutné ztrácet architek-
tonické vize, které nás posunují dál,“ 
říká Ing. arch. Aleš Krtička ze spo-
lečnosti ATELIER TSUNAMI s.r.o.  
Vybudování polygonu si vyžádalo 
investici  téměř 54 milionů Kč včet-
ně DPH.  Dotace z  Integrovaného 
regionálního operačního programu 

pokryla 85 % nákladů, zbytek byl 
hrazen ze státního rozpočtu. V po-
lygonu je umístěna lezecká stěna, 
cvičná studniční šachta, trenažé-
ry stísněných prostor i  stromový 
kmen s  větvemi. K  výcviku slouží 
i  střecha objektu, která umožňuje 
simulaci zásahů při silném větru 
nebo v  přívalech sněhu. „Novým 
polygonem jsme docílili toho, že se 
zde budou moci vzdělávat nejen pří-
slušníci HZS ČR, ale také dobrovolní 
hasiči a zástupci dalších složek IZS. 
Kapacita střediska se totiž zvýšila 
z minulých asi 140 vyškolených osob 
ročně až na  500 osob,“ řekl ředi-

tel HZS Královéhradeckého kraje 
brig. gen. František Mencl. Oceně-
ní „Stavba roku 2019“ je pak podle 
něj odměnou pro všechny, kteří se 
na projektu podíleli, od projektan-
ta, přes zhotovitele až po  samotné 
hasiče – lezce, kteří vnesli do pro-
jektu své vlastní nápady. Velmi 
zajímavým prvkem a  originálním 
architektonickým podpisem poly-
gonu je „ubrání“ hmoty z  kvádru 
červené budovy. „Možná to z  dál-
ky vypadá, jakoby ostrý nůž ode-
bral pomocí krátkých i  dlouhých 
řezů z  kompaktní hmoty, řekněme 
kvalitního francouzského sýra, pár 
dobrých kousků na  ochutnávku,“ 
podotýká s nadsázkou a úsměvem 

Ing.arch.  Aleš Krtička, v  narážce 
na primární francouzskou inspiraci 
polygonu.  Pravdou je, že tyto vý-
razné a  vizuálně atraktivní železo-
betonové plochy jsou ryze funkční 
a jsou kompletně využity pro vnější 
lezeckou výcvikovou stěnu. „Stav-
bu polygonu ve  Velkém Poříčí jsme 
brali od počátku jako velkou výzvu. 

Projekt byl na první pohled ojedině-
lý, dokonce nad ním realizační tým 
zpočátku kroutil hlavou. Vše se ale 
podařilo a nyní mohu říct, že to byla 
skutečně stavba, která se staví jed-
nou za život. Titul Stavba roku 2019 
je pak pomyslnou třešničkou na dor-
tu a vážíme si toho, že výsledek naší 
práce ocenila jak laická, tak i odbor-
ná veřejnost,“ řekl Pavel Šrůtek, jed-
natel společnosti STYLBAU s.r.o., 
která byla zhotovitelem stavby. 
Získání titulu Stavba roku je, řeče-
no sportovní terminologií,  vysoko 
nastavená laťka. Na  jakých dalších 
aktuálních projektech pracují nyní 

architekti z  Atelieru Tsunami?  
„Máme to štěstí, že se na  nás zá-
kazníci obracejí s úžasnou pestrostí 
zadání. Kromě výrobních hal, kan-
celářských budov, bytových domů 
jsme letos měli možnost podílet se 
v  Pardubicích na  revitalizaci velké-
ho brownfieldu území bývalé Tesly 
na  rezidenční čtvrť a  revitalizaci 
dalšího rozvojového území poblíž 
centra, podle našich návrhů se za-
číná stavět rozsáhlá přístavba Tech-
nologického centra vývoje Škoda 
Auto v Mladé Boleslavi za tři čtvrtě 
miliardy korun, teď právě finišujeme 
na studii  konverze úžasného areálu 
elektrárny Poříčí u Trutnova ze za-
čátku 20. století na galerii moderní-

ho umění. Ale v  kontrastu k  těmto 
měřítkově velkým projektům jsme 
projektovali také hodně zajímavou 
rozhlednu v Benátkách nad Jizerou 
nebo rekonstrukci kaple ve Slavětíně 
a občas si uděláme radost návrhem 
pěkné vily. V  Náchodě se dokonču-
jí podle našeho projektu tzv. Malé 
lázně s kolonádou zastřešující pítka 

minerálních vod Běla a Jan, chystá se 
lázeňský park, v Jaroměři se dokon-
čuje autobusový terminál a  STYL-
BAU staví podle našeho projektu 
novou hasičskou zbrojnici. Rozhod-
ně si tak na  nějakou rutinu při 
práci nemůžeme stěžovat,“ uzavírá 
Ing. arch. Michal Ježek z náchodské 
kanceláře Atelieru   Tsunami. 

Připravil Mirek Brát 
(echo – pi), foto: petrkostal.cz

www.atsunami.cz

www.stylbau.cz

Účelnost bez ztráty architektonických vizí

  Dispozičně  byl  objekt polygonu skládán ze vzájemně propojených prostorů 
horizontální a vertikální haly.  

  Na  nižší budově polygonu je umístěna tzv. cvičná střecha s  variantami 
střešních materiálů i obnaženou konstrukcí krovu. 



*Svobodný 34 roků, vyšší postavy, 
bez závazků hledá přítelkyni. Tel. 
732 983 240
*Rozvedený 48/177/77 podnikatel 
s  6 letou dcerkou hledají štíhlou 
ženu, která chce žít v přírodě v ro-
dinném domě, dítě ve stejném věku 
vítáno. Nejdřív SMS 733 215 791
*Ráda poznám pohodového SŠ, VŠ 
nekuřáka. Jsem vdova 66 let, štíhlá, 
společenská. Mé zájmy jsou rekre-
ační sport, kultura, vaření, výlety. 
Ozvi se, ve dvou se žije lépe. TEL.: 
797 639 117

*Nabízíme k prodeji panelový byt 
3+1 (71 m2) v Náchodě - ul. Kos-
telecká. Je v původním stavu, cena 
1.790.000,-Kč. Tel. 602 204 002
*Pronajmu dlouh. byt 1+kk 29m2 
+ balkon+ nová kolna v 1.NP zrek.
byt. domu v Dolní Radechové. Ná-
jemné 4.500,-Kč + záloha voda-
,plyn1.500,-+ el.+ kauce.-Kč, tel. 
608 90 30 50
*Prodám zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v Náchodě  v ulici Neru-
dova. Nová plastová okna. Rekon-
strukce koupelny. Upravený spo-
lečný dvorek. Výměra bytu 75 m². 
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:  
2 190 000,- Kč

*Prodám zděný byt 2+kk v  osob-
ním vlastnictví v  Náchodě  v  ulici 
Pražská. Interiér je připraven k re-
konstrukci. Parkování na dvoře. Vý-
měra bytu 42 m².
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:  
899 000,- Kč
* Pronajmu malou garsonku v za-
hradě v  Náchodě Bělovsi (pouze  
pro jednu osobu), nájem 3500,- Kč, 
záloha na  energie 1700,-Kč, kauce 
5000,- Kč. TEL.: 777 737 127
* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v  Náchodě a  okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
*Pronajmu menší garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v  Náchodě v  nízkoener-
getickém domě s vlastním parkova-
cím stáním. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709
*Nabízíme k  prodeji nové luxusní 
družstevní byty 1+kk, 2+kk a 3+kk 
v  Náchodě. Byty jsou částečně za-
řízené a  připravené k  okamžité-
mu nastěhování. Členský vklad je 

možné rozdělit do splátek. Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709.
www.sbdnachod.cz
*Pronajmu vybavený byt 3 + 
kk 64m2 v  Hronově (Palackého 
ul.) v  klidném bytovém domě. 
Kuchyně a  koupelna po  rekon-
strukci, 2 balkony, sklep. Ihned 
k  nastěhování, nájem 5500 Kč + 
energie + 15000 Kč kauce. Tel. 
602 243 347
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v  Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073
*Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 
v OV s balkonem v centru Nového 
Města nad Metují, 5.patro v panelo-
vém domě s výtahem. Součástí bytu 
je komora na  patře a  sklep. Volný 
od 1.12.2019. TEL.: 777 112 773
*Pronajmu pěkný byt 1+1, 34 m2, 
2.n.p.v Novém Městě nad Metu-
jí-Malecí, novější výstavba Nad 
stadionem. Zděné jádro, plastová 
okna, venkovní žaluzie, nová linka, 
JZ orientace. Vratná kauce. Tel.:739 
073 696
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Ná-
chodě, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630

*Koupím garáž v  Polici nad Me-
tují, Velké Ledhuji (na sídlišti). Tel. 
722 556 128
*Prodám zahradu v Polici nad/Met 
v zahrádkářské kolonii pod Havlat-
kou, výměra 511 m2, je oplocená, 
možnost připojení vody a  el., je 
zde chatka, sklep a altán na nářadí. 
Za odhadní cenu. Tel. 722 425 429
* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v okolí Náchoda do 20 km na 
všechny směry, nabídněte na  tel. 
774 777 072

PRONÁJEM / PRODEJ ko-
merční nemovitosti v  Hrono-
vě Zbečníku - dílenské, skla-
dovací a kancelářské prostory 
o  celkové ploše cca 1000m2. 
Část možno případně předě-
lat na  bydlení. KONTAKT: 
724 284 224

*Prodám hodiny kukačky, dva ob-
razy hodící se do chalupy – příro-
da, dvě staré motocyklové přilby. 
Tel.732 983 240
*Prodám traktor ZETOR 4011 
v  rozebraném stavu bez kabiny 
a SPZ, postřikovač SLÉZA, kovář-
skou vrtačku, prodám 7 ks plechů 
na  bazén (z  vítkovických věží), 

průměr 6 m, jednoválcový stabilní 
motor, kombinátor za menší trak-
tor. Tel. 732 269 219
*Prodám pianino PETROF. Nala-
dím, odvezu. Tel. 775 328 366
*Prodám plynová kamna POHO-
DA + 10 kg PB lahev. Cena 1500,-
Kč. TEL.: 604 233 900
*Prodám nové nepoužité inte-
riérové dveře šíře 70cm, pravé, 
v  bílé barvě. Cena 500,- Kč. Tel.: 
773 581 041
*Prodám pšenici 400 Kč/g, pytle 
výměnou, nebo za 10Kč, možno 
našrotovat plus 50Kč, černou řed-
kev 10,-Kč/kg. V.Kocourek, Sla-
větín nad Metují email: vl.kocou-
rek@seznam.cz. Tel. 732 381 524
*Prodám suché palivové dřevo 
uskladněné pod střechou, 500,-Kč/
m3. Tel.: 602 428 288

*Koupím historické rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Nabídněte modré bedýnky 
na  ovoce a  zeleninu,označené H 
nebo M. Dále robot ETA,nebo ná-
hradní díly,kovové jesle, nebo žeb-
řiny pro krávy.TEL.: 774 407 168
* Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, sta-
ré fotografie, reklamní fotografické 
materiály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM - pláště, 
sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky 
a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i z období so-
cialismu v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 
907 510
* Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a známky. 
TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, 
mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na  ruku. Přije-
du kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřebné 
i poškozené věci, veškeré hračky 
KDN aj.., různé vláčky MER-
KUR aj.., starožitný a  chromo-
vaný nábytek a  jiné zajímavosti 
do  r.1975, hodiny, hodinky, hu-
dební nástroje, fotoaparáty, rá-
die, sklo, porcelán, obrazy, kni-
hy, časopisy, plakáty, voj.výzbroj 
a  výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683
* Koupím vše s  hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodi-
ny, budíky, propagační ma-
teriály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např.od fy 
PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

* Nabízím stavební práce, prá-
ce elektro, drobné opravy do-
mácích elektrospotřebičů. TEL.: 
775 510 341
*Důchodce hledá práci (na  HPP 
i  VPP), řiď.průkaz Sk. B plus 
oprávnění na  vysokozdvižný vo-

zík, nástup možný ihned. Tel. 
603 87 23 20
*Výuka hry na  kytaru. Mob 
736 419 240
*Zdarma zemina v  objemu 400 
m3 v České Skalici. Zemina je
ideální pro srovnání terénu. Od-
voz zeminy hradí zájemce. TEL.: 
725 648 090

*Koupím JAWA kývačka, pa-
nelka nebo pérák, nejlépe 
s  platnými českými doklady.
TEL.: 777 222 232

*Najde se milovník psů, kte-
rý by se postaral o Brazilskou 
filu? Je 4 roky stará, s PP, či-
povaná, má pas. Jmenuje se 
Ebigeil. V  současné době se 
úspěšně zotavuje po  napade-
ní psy. TEL.: 604 415 689

Přijmu 

Pracovnici na 
výPomoc Při úklidu. 

jen vytírání ploch a schodů. 
jedná se o cca 20 hodin měsíčně.

nejlépe důchodkyni.

Tel. 734 485 588
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Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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ozůstalostveteš
nábytek

koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům

Vyklidím Vaši pozůstalost
a věci zaplatím.
TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

KOUPÍM staré rybářské potřeby,
staré hračky a starožitnosti
všeho druhu  + VYKLÍZENÍ 

TEL.: 721 600 856

Restaurace v Náchodě přijme
na občasnou brigádnickou výpomoc

SERVÍRKU – ČÍŠNÍKA
Finanční podmínky Vám sdělíme osobně.

TEL.: 602 402 085
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508,  732 257 957
* 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

N.Město n/M-Hrubá stavba RD u náměstí,UP 330 m2,pozemek 354 m2..........2,19 mil.Kč
Náchod-Byt 1+1 s lodžií,OV, 37 m2, plast.okna, dům zateplen, ENB:D..............1,1 mil.Kč
Č. Kostelec-Atrakt. slunné pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami .............990,-Kč/m2

Police n/M-Čtyřpodl. řadový RD, klidná část, užit. pl. 180 m2, ENB:G.................2,1 mil.Kč
Náchod-Komenského-Pronájem prodejny se skladem+zázemí,67 m2........8.500,-Kč/měs
N.Město n/M-Komens.-Pronájem nadst.bytu 1+kk s lux.linkou+spotřeb......7.000,-Kč/měs
Č.Skalice-Pronájem pěkné kanceláře (24 m2) se zázemím na náměstí.......4.200,-Kč/měs
Úpice-Pronájem obchodních prostor se zavedenou vinotékou,45 m2..........3.000,-Kč/měs
Úpice-Pronájem komer.prostor,43 m2,pro kadeřnictví,kosmetiku.aj.............4.000,-Kč/měs

MARTIN A MARTINA XII.  
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

Potřebujete rychlou radu – spojte se s námi  – konzultace zdarma! 
- zavolejte nebo napište: 776 622 777, martin@realitytichy.cz, 

                                                 776 622 776, martina@realitytichy.cz
Kancelář: Weyrova 3, Náchod – pravý horní roh náměstí

RoZDíl meZI oSoBNím A DRuŽSTeVNím VlASTNICTVím BYTu
oSoBNí

+ koupit byt může fyzická osoba, právnická osoba (firma) i cizinec
+ byt můžete financovat hypotékou - lze jej zastavit bance
- zaplatíte 4% daně z nabytí + poplatek na katastru nemovitostí
- na byt může být uvalena exekuce a tím o něj můžete přijít

DRuŽSTeVNí 
+ převod družstevního podílu je okamžitý (podpisem smlouvy)
+ družstevní byty bez možnosti převodu do OV jsou levnější
- byt může koupit jen fyzická osoba, ne firma a cizinci s omezením
- byt můžete pouze podnajímat a jen se souhlasem družstva a za poplatek
Rozdílů je mnohem více. pokud budete chtít poradit, stačí nás kontaktovat, rádi pomůžeme. 

celý článek na www.realitytichy.cz

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

RŮZNÉ

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

ÚKLIDOVÁ FIRMA
hledá 

SPOLEHLIVOU PANÍ
na pravidelný úklid v Náchodě
po – pá 3 hodiny denně
vhodné pro důchodce, MD

tel. 777 65 59 75
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Zpěvačka Blanka Šrůmová a rockový básník Jan Sahara Hedl zahrají  v Hronově.

Skončil třetí ročník PRIMÁTOR 
CUPu, seriálu sedmi běžeckých 
závodů na  Náchodsku, který vzni-
kl spojením kultovních silničních 
běhů s  dalšími mnohem mladšími 
závody. Seriál je určený nejen pro 
zkušené běžce, ale i pro začátečníky. 
Co do počtu zúčastněných závodní-
ků je ten letošní opět rekordní. Ab-
solutním vítězem seriálu 7 závodů 
náchodského regionu se stal Kamil 
Krunka z Nového Města nad Metují

„Oproti minulým letům byl tento 
3. ročník opět úspěšnější. Podařilo se 
posunout jak jeho sportovní, tak spo-
lečenskou úroveň a  účast závodníků 
v  jednotlivých závodech i v celém se-
riálu byla opět vyšší. Prvního ročníku 
PRIMÁTOR CUPu se v roce 2017 zú-
častnilo 2082 závodníků, o rok později 
jich už bylo o  sedm stovek víc. Letos 
do  cíle všech sedmi běhů seriálu do-
běhlo 3140 běžců, z toho bylo 994 dětí. 
V roce 2018 jich bylo 775,“ vyjmeno-
val za organizátory trenér Aleš Žďár-
ský z  atletického oddílu SK Nové 
Město nad Metují.

Pozitivně hodnotí i  některé mo-
menty seriálu, včetně návratu histo-
rické trasy závodu Hronov - Náchod 

do původní podoby. Po letech, kdy trať 
kopírovala tok Metuje a končila na ná-
břeží u náchodské stavebky, letos běželi 
závodníci stejně jako jejich předchůdci 
od roku 1928 - z hronovského náměstí 
po silnici na náměstí v Náchodě. Závod 
nyní měří 8850 metrů.

„Pivovar PRIMÁTOR je v regionu 
zavedenou a úspěšnou firmou, a i pro-
to chce podporovat místní rozvoj, včet-
ně podpory sportovních aktivit. Navíc 

aktivit, které nesměřují výhradně k vr-
cholovému sportu, ale takových, jež 
podporují zapojení široké veřejnosti, 
směřují ke zdravému životnímu stylu, 
aktivnímu vyplnění volného času, a to 
zejména u dětí. Mám proto radost, že 
se podařilo docílit u organizátorů jed-
notlivých závodů, aby nikde nechyběly 
tratě pro účastníky v dětských katego-
riích,“ uvedl ředitel a sládek pivovaru 
Petr Kaluža.

3. ročník PRIMÁtOR CUPu byl rekordní

mobil 608524973 • email: utuleklukavice@seznam.cz
č.ú. 1240671369/0800  • www.psidomovlukavice.cz 

HledAJÍ domov

ARON - krásný 4letý žíhaný vlčák.   Aron 
je hodný, přátelský, bohužel jeho původ-
ní páníček se o něj dál nemohl starat, tak 
hledá nový domov. Bude skvělým kama-
rádem a hlídačem.

FIDO - z  vážných rodinných důvodů 
vrácen z  adopce. Je to 5 letý kříženec. 
Hodný. Naučený bydlet venku na zahra-
dě. V  bytě by si však určitě také zvykl. 
Nevhodný k jiným domácím zvířatům.

V  Jiráskově divadle v  Hrono-
vě, vystoupí 26. listopadu od  19 
hodin dvě české rockové legen-
dy Blanka Šrůmová a  Jan Sahara 
Hedl. Zpěvačka, známá přede-
vším z  legendární Tiché dohody 
a rockový básník, zakládající člen 
DG 307 a spoluzakladatel skupiny 
Precedens, se potkali ve společné 
formaci „Něžná noc“. Jejich první 
album Neměj strach, které vyšlo 
na  podzim 2016, bylo oceněno 
časopisem Rock and Pop jako 
Album roku 2016. Skupina byla 
také nominována na  Žánrové 
ceny Anděl 2016. V březnu 2018 
vyšla nová deska s  názvem Tak 
se věci mají. Jan Sahara Hedl sám 
natočil  několik velmi ceněných 
sólových alb, jako (Tajnej svatej, 
Šílený pondělí, Matka Zebra). 
Dlouhodobě autorsky spolupra-
cuje s Michalem Pavlíčkem a Bá-
rou Basikovou. Loni i  letos byl 
nominován Radiem Beat na titul 
Osobnost roku. 

Jak jste se potkali?
Blanka Šrůmová:  Bylo to v  roce 

2014  a  během dalšího roku jsme už 
přemýšleli nejen, jak dál mezi sebou, ale 
taky s muzikou. A to už se začali scházet 
muzikanti, které vybíral Honza. Byly to 
začátky kapely „Něžná noc“.  A nako-
nec se ta sestava vyvinula, jak je dneska. 
Jediná změna je na postu kytaristy.   

Muzika, kterou společně vy-
tváříte, není běžně zařaditelná. 
Trochu rocku, trochu country, 
ale taky třeba šanson. Jak by jste 
ji popsali? 

Jan Sahara Hedl: My tomu říkáme 
big beat. Ale on to zase takový big 
beat není. Řekl bych spíš, že civili-
zovaná pop music. 

Kapela „Něžná noc“ existuje  
zhruba 4 roky a  na  svém kontě 
má již dvě původní CD. Kdo 
píše texty, kdo  muziku? 

Blanka Šrůmová: Asi výhradně 
Honza

Jan Sahara Hedl: Až na  výjimky. 
Blanka rozhodně spolupracuje. 
A i když většinu muziky píšu třeba 
já, tak zase s Blančinou spoluprací.  
A některý pecky jsou vyloženě její. 
Já si tam neusurpuju žádný mono-
pol. A hlavně, ono to ani není  účel-
ný. 

Pracujete v tuto chvíli na ně-
čem novém? Ať už jsou to nové 
písně, nebo třeba videoklipy?

Blanka Šrůmová: Rádi bychom 
natočili klip, ještě se rozmýšlíme 
mezi dvěma písničkami. Měli by-
chom na tom začít pracovat už teď 
v  zimě a  do  Vánoc by se měl klip 
objevit.  

Jan Sahara Hedl: A  rádi bychom 
příští rok natočili zase další desku.  

Od  rockových legend jako 
jste vy, požadují lidé na koncer-

tech staré osvědčené písně. Co 
budete hrát na koncertě v Hro-
nově, který se už blíží?

Jan Sahara Hedl: Jo, je to logické. 
Od Blanky chtějí slyšet věci z doby 
Tiché dohody: Marionetu, Malou 
Jane, Kotvu a kříž... Ode mě třeba 
z  doby hraní  v  kapele Precedens 
- Tisíc jmen, nebo Šílený pondělí, 
Tajnej svatej ... A tak zazní pár těch 
reminiscencí. Ale hlavně naše ak-
tuální společné skladby s  kapelou 
„Něžná noc“.  Věci z našich posled-
ních dvou CD. 

SOUTĚŽ:  Vstupenky za-
koupené v  době od  11. do  25. 
listopadu 2019 půjdou do  sou-
těže o  4 CD. V  nabídce je pro 
nejrychlejší  zájemce celkem 42 
VIP lístků do  prvních tří řad, 
které dosud nebyly ve  veřejném 
prodeji. Tak neváhejte a  objed-
nejte si  svoje VIP sedadlo na 
( www.kulturahronov.cz ) už dnes, 
a to za cenu obyčejné vstupenky.

Foto: Archiv skupiny 
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Národní  institut rozvoje N.I.R.  

TIBET očima Jardy Faltyse

Úterý 26. listopadu 2019 v 18:00 hod
Jaroslav Faltys - badatel

Krámská 29, Náchod , 1. patro, Tel.: 773 220 773
v KLUBU NIRON proběhne BESEDA s filmovou projekcí

Láká vás poznat blíže „Srdce Asie“? Rozsáhlá náhorní 
plošina, v níž najdeme mongolské stepi i indické nížiny, je 
zároveň úžasnou křižovatkou ras, kultur, etnik, nábožen-
ství a civilizací.

  Již tradičně u příležitosti Staročeského posvícení proběhlo v Přibyslavi u Nového Města nad Metují Stínání kohoutů. 
Letos se návštěvníkům představil řezbář pan Pavel Tryzna s ukázkou řezby motorovou pilou.      Foto Eva Jonešová

Roznos letáků do schránek v okrese Náchod již od 30 hal./kus.

Více informací na tel. 602 103 775


