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V únoru proběhla dvojice populárně naučných přednášek našeho 
redakčního  kolegy Mirka Bráta pro děti ve školní družině při ZŠ Ko-
menského v Náchodě. Tématem byl život pod hladinou  moří, řek, 
jezer i obřích akvárií. Mirek se pochlubil, že jako honorář od dětí ob-
držel i dvojici velkých kreseb (viz. naše foto) s tématikou života pod 
vodní hladinou, což mu prý udělalo velkou radost.     Laďka Škodová

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  Městském divadle v  Jaro-
měři se 19.března od  17.30 ho-
din uskuteční přednáška zamě-
řená na pomník Babičky s dětmi 
v  Ratibořicích. Přednáší Viktor 
Blažek. Jedná se o další přednáš-
ku z cyklu Mezi řádky (vstup je 
volný). 

V Galerie Luxfer v České Ska-
lici v březnu představí tvorbu Jiří-
ho Černického, jednu z nejvýraz-
nějších postav soudobé umělecké 
scény. Černický se s lehkostí po-
hybuje mezi médiem malby, per-
formance, instalace a videa. Je pro 
něj charakteristická environmen-
tální a sociální tematika, do jeho 
tvorby se promítají osobní prožit-

ky i  popkulturní prvky, ale také 
humor a  ironie. Jiří Černický je 
vedoucím ateliéru malby na  Vy-
soké škole uměleckoprůmyslo-
vé. V  roce 2016 představil svou 
velkolepou exhibici Divoký sny 
v  pražském Rudolfinu. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v  pátek 13. 
března od 19 hodin. Výstava po-
trvá až do 10. května t.r. 

Příběh 
pomníku

Pozvánka do Galerie Luxfer

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

Novinky skladem
Galaxy A51
Filmový Infinty-O displej, 48MPX fotoaparát, 

celodenní výdrž baterie, 8mi jádrový procesor

Galaxy A71
Filmový Infinty-O displej, 64MPX fotoaparát, 

4x fotoaparát pro detailní, ultraširokoúhlý nebo noční záběr

březen 1959, 

zvony pro kostel v Č. Kostelci

KURZY DOBRÁ PAMĚŤ
– paměťové techniky a techniky učení –

Další info: www.gatenachod.cz,
sekce PRO STUDENTY, rubrika KURZY DOBRÁ PAMĚŤ

Přihlášky: lada.petrankova@gatenachod.cz 
nebo 603440969 (do 14. hod. nebo SMS)

- Základní kurz
- dvoudenní: 28. a 29. března
- Kurz pro pokročilé
- jednodenní: 14. března
   v prostorách jazykové školy GATE Náchod

Přijmeme SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA 
do hotelu VEBA v Broumově

NABÍZÍME:
nástupní plat 20  000 Kč plus osobní ohod-
nocení 5 000 Kč, 25 dnů dovolené, příspěvky 
na obědy, možnost osobního růstu a zvýšení 
kvalifikace v oboru, nástup možný hned

POŽADUJEME:
odbornou znalost profese 

znalost cizího jazyka 

KONTAKT:
Gabriela Špůrová - provozní, 

telefon 724 603 816

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

KDYKOLI PIJI VÍNO, 
STAROSTI USÍNAJÍ.
                                                                     Anakreon (5. st.p.n.l)

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)
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Severní Korea je tématem cesto-
vatelské besedy Milana Bureše, kte-
rá proběhne v Teplicích nad Metují. 
Místem konání besedy je tamní zá-
kladní škola dne 11. března od  18 
hodin.   

Božena Němcová inspirací pro umění III.

Náchodská nemocnice nabízí nejmodernější léčbu migrény

Aby Vaše paměť nebyla děravá…

„Na viděnou
v KLDR“

Motto: „Kdybych měla volit – tedy 
bych si přála narodit se znovu as 
za dvě stě let – anebo ještě později- ne-
boť nevím, bude-li do té doby takový 
svět, v  jakém bych já chtěla žít s roz-
koší.“  (Božena Němcová v listu ze dne  
17.12 1851  MUDr. Janu Helceletovi)

V  letošním roce 2020 si celý kul-
turní svět připomíná 200 let od na-
rození (4.2.1820 ve Vídni) této po-
zoruhodné osobnosti, jejíž krása, 
literární aktivity, dramatický život 
i  podnětné dílo okouzlovaly sou-
časníky již za  jejího života.  Budila 
úctu i  obdiv  a  již za  svého života 
inspirovala básníky, malíře i hudeb-
níky. Tato inspirace  je už 178 let 
nepřetržitá…

Poezie, próza, ikonografie, divadlo  
či film si Boženu Němcovou rády 
přisvojily, jak dokládá náš výčet:  

FILM -   Filmografie děl BN vy-
kazuje z  let 1921 až do  roku 2016 
celkem 28 filmů, filmových adap-
tací děl BN. Existují  již tři filmové 

a televizní adaptace Babičky (1921, 
1940, 197 1). Jednou byla  zfilmo-
vaná Pohorská vesnice, kterou 
BN osobně cenila jako prózu výše 
než Babičku, považovala ji za  své 
nejlepší dílo; Divá Bára,V zámku 
a  v  podzámčí atd. Filmařům  pře-
devším učarovaly vděčné a  fabula-
cí oplývající pohádky a  v  poslední 
době i  adaptace opírající se o  ko-
respondenci BN. BN se stala po-
stavou v  celkem 13 životopisných 
filmech a  televizních inscenacích 
v letech 1925-2020. Z toho též v je-
diném filmu slovenském (Ako listy 
jedného stromu režiséra Vl. Kavči-
aka z r. 1979)  a v  jednom němec-
kém (2005). DIAFILMY -  v letech 
1937-1967 bylo vyrobeno celkem 
25 černobílých i barevných atd.  

IKONOGRAFII BN- tzn.  soupis 
vyobrazení, zobrazování, soupis 
portrétů BN, ilustrací v knižní tvor-
bě či v plastice, sochařství, a vůbec 
ve výtvarném umění - zatím pone-

cháváme stranou.  Řádově jde o ně-
kolik set portrétů-vyobrazení BN, 
o tisíce ilustrací děl BN atd. Ve své 
kartotéce však některé  registruji.

PhDr. Jiří UHLÍŘ, JAROMĚŘ
(pokračování příště)

Neurologické oddělení Oblastní 
nemocnice Náchod získalo statut cer-
tifikovaného centra pro diagnostiku 
a  léčbu bolestí hlavy. V  Královéhra-
deckém kraji jde o  jedno ze tří cer-
tifikovaných center. Náchodské ne-
mocnici to umožňuje léčit migrénu 
nejmodernější metodou biologické 
léčby.

Jedná se o preventivní léčbu takzva-
nými monoklonálními protilátkami, 
které se aplikují jednou měsíčně a  vý-
razně snižují frekvenci bolestí hlavy. 
Revoluční je tato léčba v tom, že působí 
přímo na konkrétní receptory na moz-
kové tkáni, které spouští migrénu, a to 
tak, že se záchvat vůbec nerozvine.“ 
Vysvětluje princip nové léčby migrén 
MUDr.  Miroslav Škoda, primář neu-

rologie Oblastní nemocnice Náchod. 
Novou metodou jsou léčeni pacien-

ti, kteří projdou přísnými kritérii zdra-
votních pojišťoven. Podmínkou jsou 
časté záchvaty migrény, které nereagu-
jí na běžnou léčbu. Pokud pak u nich 
není léčba monoklonálními proti-
látkami dostatečně účinná, musí se 
ukončit. Za účinnou léčbu se považuje 
taková, která sníží frekvenci záchvatů 
migrény alespoň na  polovinu. Důvo-
dem přísných podmínek je finanční 
náročnost léčby. 

„Léčbu monoklonálními protilát-
kami mohou provádět pouze certifi-
kovaná centra. Oddělení náchodské 
neurologie proto už oslovilo primáře 
sousedních okresů s  informací, že má 
možnost léčit komplikované projevy 

migrény,“ dodává ředitelka Oblastní 
nemocnice v  Náchodě Ivana Urešo-
vá. První zkušenosti s  novou meto-
dou, které má neurologické oddělení 
z testovací fáze nové léčby, jsou podle 
primáře Miroslava Škody dobré a léč-
ba prvních pacientů, kteří nereagovali 
na dosud užívané preventivní léky, se 
jeví jako úspěšná. 

Oblastní nemocnice Náchod inten-
zivně jedná se zdravotními pojišťov-
nami tak, aby ambulance nově vznik-
lého centra pro diagnostiku a  léčbu 
bolestí hlavy mohla začít fungovat 
od  1. 3. 2020. Pacienti z  Náchodska 
se budou moci objednávat na dopo-
ručení praktického lékaře, pacienti 
z jiných okresů přes ošetřujícího neu-
rologa.

Zamkl jsem? Určitě? Hm, raději 
se vrátím, co kdyby… Odkud já jen 
toho člověka znám?? Je v  tom hes-
le 53 nebo 35? Mám vybitou baterii 
v mobilu, kde mám diář, to je kata-
strofa. Stojím v místnosti, kam jsem 
zrovna přišel - a  jejda, zapomněl 
jsem, co jsem tu vlastně chtěl. Sly-
šel jsem báječný vtip. Ale zaboha si 
nevzpomenu, jak to bylo. A  slovíč-
ka? Čtu si je už popáté, ale v hlavě 

jich moc neuvízlo. A  co teprve le-
topočty, narozeniny, číslo účtu nebo 
PIN…

Se špatnou pamětí se nežije ani 
nestuduje snadno. Pomoc přitom 
existuje. Vstupenkou do světa efek-
tivní, výkonné paměti jsou paměťo-
vé techniky. Jsou staré minimálně 
pět tisíc let, ale my, lidé počítačo-
vého věku, jsme na ně ke své škodě 
zapomněli.

Chcete-li si lépe pamatovat, zlep-
šit školní prospěch nebo potrénovat 
mozek či se prostě jen bavit, při-
hlaste se do  kurzů Dobrá paměť 
školy GATE Náchod.

Další informace:
www.gatenachod.cz, rubrika PRO 
STUDENTY, kurzy DOBRÁ PAMĚŤ.

Přihlášky:
E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz, 
mobil (do 14.00 hod.): 603 440 969

Drsná Korsika
GR 20 je název turistické stezky dlouhé 180 kilometrů, která vede vnitroze-

mím středomořského ostrova Korsika. Právě po ní vás provede Hana Jampíl-
ková, která tento – údajně nejtěžší trek Evropy – zdárně za 11 dní absolvovala.  
Vyprávění o přechodu Korsiky si můžete přijít poslechnout do Malého sálu 
Jiráskova divadla v Hronově 12. března v 19 hodin. 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se zahradou v Hrono-
vě na Příčnici. Vnitřní i venkovní krb, 
krytá terasa, garáž, dílna. Nemovi-
tost je podsklepena, větší technické 
zázemí. Dvě obytná patra.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí .............................2 690 000,- Kč 
Pronájem opravených prostorů, sloužící jako obchod v centru Náchoda ...........................9 500,- Kč/měs.               
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
Světlý, zděný byt 2 +1 v osobním vlastnictví v Náchodě.................................................1 590 000,- Kč

Cena: 2 900 000,- Kč

Odpady dokážeme recyklovat a  vy-
rábět z nich teplo nebo elektřinu. Mís-
to toho je ale v  České republice 178 
skládek. Musíme co nejvíce odpad 
vytřídit a zapojit využívání moderních 
technologií. Perspektivní je nakládání 
s vytříděným plastem, který díky depo-
lymerizaci může být přeměněn na plyn 
a následně energeticky využit. Důležitá 
je podpora pro moderní automatizova-
né třídící linky. Stát by měl co nejvíce 
podpořit výrobky, které budou vznikat 
využíváním odpadu. Musíme používat 
konkrétní nástroje na  podporu recy-

klace, například sníženou sazbu DPH 
na  výrobky z  recyklátů, zvýhodnění 
výrobků z recyklátů v rámci veřejných 
zakázek, motivace projektantů, staveb-
níků a  výrobců k  využívání recyklá-
tů. KDU-ČSL se staví na  stranu měst 
a obcí a chce dát obcím více možností 
v rámci svozu odpadu od právnických 
osob a firem. V současnosti totiž půso-
bí velké komplikace, že každá firma má 
pro svůj odpad nasmlouvanou vlastní 
společnost. Stává se tak, že ve městech 
projíždí popelářská auta různých firem 
v jednom místě i několikrát denně. Váš Pavel Bělobrádek

Začíná to přírodou

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 9.3.2020 si připomeneme 9 let od úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka a dědečka, 

pana Josefa Stieranda,  
hajného z trubějovské hájovny.

Milující rodina

VZPOMÍNKA

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 13.3.2020 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustil 

pan ZDENĚK HORNYCH 
z Velkého Poříčí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 26.2.2020 by se dožila 60 let naše dcera, 

sestra a družka, 

paní Irena Karníková,roz.Matoušková.

S láskou a modlitbou vzpomínáme.

Rodina a přátelé.

VZPOMÍNKA
Dne 6. února 2020 uplynulo 20 let, 
kdy nás navždy opustila maminka, 

paní Běla Rajlová 
z Kramolny.

Stále vzpomíná 
dcera Běla s manželem

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. 2. 2020 jsme vzpomenuli

šesté výročí odchodu našeho 
drahého tatínka, dědečka 

a pradědečka, 
 pana Josefa Poláčka. 

Dne 4. 3. 2020 jsme vzpomenuli 
páté smutné výročí od úmrtí  

naší milované maminky, babičky 
a prababičky,

paní Jiřiny Poláčkové.
 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera Jiřina s rodinou, 

vnoučata s rodinami a pravnoučata

VZPOMÍNKA
Dne 8. 3.2020 uplyne 5 smutných let, 

kdy nás navždy opustil

pan Karol Pristač ze Starkoče.

Zůstane v našich srdcích.

Stále vzpomíná 
manželka s rodinou



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
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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:

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

Staré
dobré časy

Muzeum Náchodska vás zve 
na  výstavu s  názvem Staré dobré 
časy aneb krása první republiky. 
Navštívit ji můžete až do 15. břez-
na 2020 ve  výstavní síni muzea 
v Náchodě (roh Tyršovy a Zámec-
ké ulice). Obsahem výstavy jsou 
hračky, móda, módní doplňky 
a další exponáty  z časového obdo-
bí 1918 – 1938. 

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   14:10:38

www.bazenymachov.cz

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ 
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž • servis

VYŘEŠTE DVBT-2!

Televize přes satelit 
nebo internet ZDARMA! 

Tel. 778 880 006

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,

mílovými kroky se blížíme k reali-
zaci poptávky na ceny energií pro 
rok 2021. Pokud máte zájem se jí 
zúčastnit, tak je nejvyšší čas stát se 
našimi zákazníky. Jakmile tuto 
poptávku spustíme, tak po jejím skončení bude 
pouze omezená volná kapacita na  dočerpání 
poptaného objemu. 

NEJNIŽŠÍ CENY ENERGIÍ,     
S NÁMI V KAŽDÉM

OBDOBÍ
S úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 205.

Nachod_105x55.pdf   1   20/02/20   15:49



V  Knihovně Barunky Panklo-
vé v  České Skalici proběhne 25. 
března od  18 hodin přednáš-
ka s  názvem  J.B.Santini-Aicherl 
a  Východní Čechy. Přednáší Jiří 
Balský, ředitel Národního památ-
kového ústavu, územního odbor-
ného pracoviště v  Josefově. Bě-
hem přednášky si přiblížíte stavby 
na  území Královéhradeckého 
kraje, o  kterých je známo, že je-
jich architektonický návrh vyšel 
z  pera Santiniho-Aicherla, geniál-
ního českého architekta s  italský-
mi kořeny. Vzhledem k  omezené 
kapacitě doporučujeme rezervaci 
míst na tel. čísle 734 155 855.

Zaostřeno 
na Santiniho 
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Město Broumov se přidalo k mo-
dernímu způsobu komunikace 
s  občany a  zavedlo komunikační 
platformu Mobilní rozhlas. Pro-
střednictvím této platformy bu-
dou lidé – zájemci o  tuto službu 
- dostávat do mobilních telefonů či 
formou e-mailu upozornění na blí-
žící se nebezpečí, informace např. 
o plánovaném čistění ulic, havári-
ích vody, poruchách a  výpadcích 
energií, ankety či pozvánky na kul-
turní a sportovní akce.

Sbor dobrovolných hasičů Česká 
Skalice zve srdečně  na  Hasičský 
ples, který se koná dne 21. března 
2020 od 20:00 v klubovně zahrád-
kářů. Lístek v  ceně 100,- Kč bude 
možné si zakoupit přímo na plese. 
Tradičně bude pro návštěvníky při-
pravena bohatá soutěž o ceny.

Mobilní rozhlas

Hasičský ples
Od 21. 3. do 4. 4. se v Klášteře Broumov bude konat druhý ročník akce 

Sympozium ilustrace. Pět významných českých ilustrátorů a jeden zahra-
niční host přijedou na 14 dní tvořit do Broumova. O víkendu 27. - 29. 3. 
je veřejnost zvána na speciální program: promítání nejnovějších animova-
ných filmů, dílna pro děti plná písmenek, vystřihování a kreslení s Patrikem 
Antzakem, workshop relaxační koláže pro rodiny s  Myokard, přednášku 
o  ilustraci jednoho z  nejlepších komiksových tvůrců současnosti Jiřího 
Gruse či unikátní uvedení nového animovaného seriálu pro děti Kosmix.

Do Náchoda zavítá protidrogový vlak „Revolution train“, který 
bude na tamním nádraží stát 3. dubna – po celý den.   Návštěva 
vlaku je určená hlavně rodičům s dospívajícími dětmi od 10 do 
17 let a zájemcům o protidrogovou tematiku. Jedná se o zajištění 
základní protidrogové prevence. Doporučujeme zájemcům prostu-
dování webových stránek www.revolutiontrain.cz. Vstup do vlaku 
je zdarma.

Sympozium ilustrace Protidrogový vlak 

Premiér Andrej Babiš, ministryně 
pro místní rozvoj Klára Dostálová 
a ministr obchodu a průmyslu a do-
pravy Karel Havlíček přijeli do  Ná-
choda na setkání se starosty Králové-
hradeckého kraje. Vlakem absolvovali 
část cesty z Jaroměře na nádraží v Ná-
chodě, odkud se přesunuli elektro-
busem CDSky do  náchodského Be-
ránku, kde se jednání uskutečnilo. 
Na  příjezd premiéra čekalo na  ná-
chodském vlakovém nádraží několik 
desítek jeho odpůrců, kteří hlasitě dá-
vali najevo nevoli s jednáním a chová-
ním Andreje Babiše. 

Premiér Babiš 
v Náchodě

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 4. 2020

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

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

• 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

Hotel Holzbecher
ve Zlíči u České Skalice

vás zve na
ZVĚŘINOVÉ 
HODY 
21. a 22. 3.
Tel. 777 225 812

Stabilní zaměstnavatel

Benefity: 

pro více info: volejte 724 671 203
www.pracecomasmysl.cz

Staňte se součástí týmu,
který usnadňuje práci zdravotníků
a pomáhá zachraňovat lidské životy.

…

Osobní a lidský přístup k zaměstnancům
Dodržování zákoníku práce

Svozová doprava: zastávka v Náchodě (Atas, Slávie)

Výrobní závod ve Chvalkovicích,
3 směnný provoz, VOLNÉ VÍKENDY,
nástupní mzda 21.000,- (včetně příplatků)
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*Pronajmu byt 2+kk 
po  kompletní rekonstruk-
ci včetně kuchyně a  spo-
třebičů v  Náchodě ulice 
Běloveská. Okna bytu jsou 
k  řece. Nájem 8900,-Kč 
+ energie. Požaduji 3mě-
síční vratnou kauci. TEL.: 
774 224 446
*Pronajmu garsoni-
éru v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
*Pronajmu byty ve Velkém 
Poříčí 2+1, nájem 8500,-Kč 
vč. služeb, 1+1 6500,-Kč vč. 
služeb. Kauce nutná. Info 
na tel. 603 49 54 79
*Vyměním byt v  Náchodě 
o výměře 83m2 s pěkným
výhledem za rodinný dům 
v  náchodské lokalitě. Tel.: 
724 121 415

*Prodám DB 2+1 s balko-
nem a sklepem v Běloveské 
ulici v Náchodě. Cena 1.500 
000,-Kč. Ihned k  nastěho-
vání. TEL. 605 441 323
*Prodám byt 1+1 43 m2 
po  celkové rekonstrukci 
s lodžií Náchod. Družstev-
ní ul. RK NEVOLAT. TEL.: 
728 620 081
*Prodám nový luxusní 
družstevní byt 3+kk v Ná-
chodě v  nízkoenergetic-
kém domě s vlastním par-
kovacím stáním. Kontakt 
730  517  357, 733  735  709. 
www.sbdnachod.cz
*Prodám byt v  OV 3+1 
v  družstevním šestibyto-
vém domě na  Kramolně. 
Podlahová plocha 71,3 
m2 s příslušenstvím. Cena 
1.600.600 Kč. Volat po  15. 
hod na tel. 605 475 830

*Sháním stavební po-
zemek v  Náchodě nebo 
okolí... Do 1500m² za na-
bídky děkuji.
Tel773 189 909
geforce9600@seznam.cz

*Pronájem rodinného 
domku s bytem 3+kk u N. 
Města n/Met., cena se služ-
bami 12.000 Kč/měs..  Tel. 
797 628 595
*Pronajmu garáž v  Ná-
chodě – Úvoze u  nemoc-
nice v  1.řadě. Pouze sol-
ventnímu zájemci. TEL.: 
491 420 544
*Koupím garáž  v Nácho-
dě, nejlépe Běloves s elek-
třinou. TEL.: 602 24 38 38

*Přenechám zavedenou 
provozovnu čistírny peří 
v  Červeném Kostelci. 
Včetně strojního zaříze-
ní.TEL.: 702 461 362

*Pronajmeme kancelář 
40m2 (nebytový prostor) 
v  blízkosti centra Nové-
ho Města nad Metují (cca 
250m od autobusového ná-
draží). Lze využít jako kan-
celář či poskytování služeb. 
Po  kompletní rekonstruk-
ci. Na  podlaze koberec, 
součástí je WC, umyvadlo 
a další místnost. Prostor se 
skládá ze dvou místností. 
Cena: 6000 za  40m2+e-
nergie. TEL.: 733  735  709, 
733 131 189

*PRONÁJEM / PRODEJ 
komerční nemovitosti 
v Hronově Zbečníku - dí-
lenské, skladovací a kan-
celářské prostory o  cel-
kové ploše ca 1000m2. 
Část možno případně 
předělat na  bydlení. 
KONTAKT: 724 284 224

*Prodám seno, cena doho-
dou. Tel.: 776 049 577
*Prodám kotel na ohřev 
vody. TEL.: 739 969 117

*Sběratel koupí známky 
ČSR nebo celou filatelistic-
kou pozůstalost – známky, 
obálky, pohledy atd.. TEL.: 
604 452 789
* Koupím veškeré staro-
žitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  ce-
lou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. 
Tel. 606 56 49 30

*Koupím historické Rybář-
ské věci. Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a  příslušenství 
- objektivy, staré fotografie, 
reklamní fotografické ma-
teriály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodin-
ky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. Platba v  hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bo-
dáky, uniformy, vyzname-
nání i z období socialismu 
v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré filmo-
vé plakáty a  jiné. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý betlém, 
vánoční ozdoby a vše o Vá-
nocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý náby-
tek i  celou pozůstalost. 
TEL.:722 907 510
 * Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamená-
ní, mince a bankovky, po-
hlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858

* Koupím staré, nepo-
třebné i  poškozené věci, 
veškeré hračky KDN aj.., 
různé vláčky MERKUR 
aj.., starožitný a  chromo-
vaný nábytek a  jiné zají-
mavosti do r.1975, hodiny, 
hodinky, hudební nástro-
je, fotoaparáty, rádie, sklo, 
porcelán, obrazy, knihy, 
časopisy, plakáty, voj.vý-
zbroj a  výstroj, veterány 
atd. TEL.: 608 811 683
* Koupím vše s hodinář-
skou tématikou: hodin-
ky, hodiny, budíky, pro-
pagační materiály, knihy, 
plakáty, různé součástky 
i  díly, např.od fy PRIM 
a  dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Nabízím zemní práce 
traktorbagrem a  mini-
bagrem (vrtání děr, ře-
zání asfaltu, katrování 
hlíny, atd…) Cena doho-
dou. TEL.: 774 224 446

*Přijmu práci na  HPP 
nebo VPP. Jsem z  Nácho-
da, žena 45 let. Mám in-

validitu stupně č.3. Tel. 
735 229 228
*Převedu záznamy 
z  videokazet na  DVD 
nebo Flešku, levně. Tel. 
777 554 484

 

*Prodám Citroën c1 1.0 
i, velmi nízká spotřeba 
od  4,5 l/100 km, Al kola, 
5ti.dveř, r.v. 2006, imobili-
sér, cd rádio, airbagy, na-
jeto 121000km, stříbrná 
metalíza, sada letních kol, 
cena 49  000Kč. Tel.777 
104 584 Náchod
*Koupím motorku JAWA, 
STADION, DNĚPR, CZ 
– pojízdné i  nepojízdné. 
TEL.: 776 327 208
* Koupím platné doklady 
(tech. průkaz) na  tříkolku 
Velorex. TEL.: 604 437 128

BYTY

NEMOVITOSTI

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

NEBYTOVÉ PROSTORY

RŮZNÉ

SOUKROMĚ                            ROZUMNĚ                             ŠIKOVNĚ                                  RYCHLE

KOUPÍM


HYPOTÉKY – ÚVĚRY
DŮM, BYT, CHATA
Info: 604 505 605
www.pojistenicohla.cz 

zdarmainf
o

PRODÁM

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

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Restaurace 
U Slovana v Náchodě

PŘIJME 
kuchaře/ servírku

TEL.: 608 416 617

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

TEL.: 722 907 510 

KUŘICE
Hnědé, černé

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
PRODEJ 13.3.2020 

mob. 736 763 929

nutno

objednat

Na letní brigádu 
do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice 

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY 
na kasu, do provozu a na točení zmrzliny. 

Vhodné pro studenty i pracující 
důchodce.!!!! Mladý kolektiv, výhodné 

platové podmínky. 
Volejte na tel.: 731 457 620.

Jezdecká stáj Slavíkov 
hledá ošetřovatele koní 

na plný úvazek, nebo výpomoc na čás-
tečný úvazek.

Tel. 777 116 654

KOUPÍM
▪ křesla

▪ květinové stěny

▪ školní pomůcky

▪ koně na přeskok

▪ gymnastické

  nářadí 

▪ žíněnky

TEL. 777 24 86 24 
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Třetí lednová sobota opět patřila 
v  hostinci „U  Antošů“ v  Náchodě 
na  Rybárně amatérským šipkařům. 
Manželé Šárka a  Milan Beláko-
vi uspořádali pro příznivce tohoto 
sportu už 15. ročník turnaje. Záro-
veň ale oznámili, že pod jejich tak-
tovkou se jednalo o  poslední klání 
a  s  pořadatelstvím se rozloučili. 
Tomu ale předcházel napínavý boj 
o  tradiční poháry v  podání celkem 
34 závodníků. 

Statistika nakonec uvádí, že půlju-
bilejního ročníku se zúčastnilo 
26 hráčů a  8 hráček, z  nichž si  11 
na turnaji odbylo svou premiéru. To 
ale nebyl případ tří nejlepších borců. 
Bronzový pohár si v mužské katego-
rii odnesl Vojta Mach, který nestačil 
na  stříbrného Libora Vacha a  zla-
to opět po  roce obhájil Josef Habr. 
Hned za nimi pak už kralovaly ženy  
- celkově čtvrtá a mezi ženami první 
Renata Hodanová, celkově devátá 
a mezi ženami druhá byla Šárka Be-
láková. Ženskou kategorii uzavřela 
Ivana Říhová, která v celkovém hod-
nocení skončila třináctá. 

Také letos byl udělen už tradiční 
titul „Čulibrk turnaje“, který připad-
ne hráči s nejhorším výsledkem, tím 
je tedy pro letošek Regina Munzaro-

vá a „Skokanem roku“ se stal bron-
zový Vojta Mach, který se vyšplhal 
z  loňské 27. příčky. Kromě toho byl 
vyhlášen i nejvyšší „nához na tři šip-
ky“ a s hodnotou 140 bodů potvrdil 
své absolutní turnajové vítězství Jo-
sef „Pepíno“ Habr.

Letošní 15. ročník byl napínavý 
a  dramatický a  v  závěru i  dojemný. 
To když se organizátoři Šárka a Mi-
lan Belákovi rozloučili s  pořadatel-
stvím. Zároveň ale slíbili, že případ-

ným následovníkům rádi pomůžou. 
Ale zatím není zcela jisté, zda se bude 
o poháry bojovat i za rok. To teprve 
uvidíme!

Naposledy tedy na  tomto místě 
zakladatelé turnaje děkují Jindřichu 
Antošovi za  poskytnuté zázemí, ale 
také všem sponzorům a donátorům, 
kteří pro hráče věnovali věcné ceny. 
A v neposlední řadě patří dík všem, 
kteří si v  průběhu těch patnácti let 
přišli zahrát.                                Beláci

Nezávislá společnost Luštinec Nové Město nad Me-
tují, pořádá v  letošním roce jubilejní 30.ročník Novo-
městské ligy v  malé kopané. Mužstva, která mají zájem 
o  tento sport se mohou přihlásit na  této e-mail adrese: 
nsl.karel@email.cz, tel: 608 760 902.

Zahájení ligy plánují pořadatelé na 15.května 2020, hra-
je se vždy v pátek od 17.hodin.

Hrajeme pod heslem: U nás se sportuje zdarma!!!
Za NSL  Zelený Karel

Foto vítězného družstva z loňského ročníku

V restauraci U Antošů se už po patnácté střílelo (do terče)

Psí domov Lukavice pořádá 

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ.
V sobotu 21.3.2020 

v čase od 10 do 12 hodin 
proběhne venčení pejsků 

a od 12 hodin si návštěvníci 
mohou prohlédnout útulek.

Nabízet budeme občerstvení, 
prodej reklamních předmětů 

a zábavu i pro nejmenší.

utuleklukavice@seznam.cz 
mobil 608 524 973 

www.psidomovlukavice.cz                                                     

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

HLEDAJÍ DOMOV
Lukas a Qentin byli zachráněni ze špatných 
podmínek. Start do života nic moc, takže teď 
už ten život musí být nej! Jsou jim 2 měsíce, 
budou středního vzrůstu. Vhodní do  bytu, 
pouze k zájemcům, kterým je jasné, co péče 
o štěně obnáší.
Lilinka (chlupatější, s  béžovýma ušima) 

a  Bily (celý bílý krátkosrstý) jsou 5měsíční 
štěnda. Neznali pohlazení ani pomazlení, 
natož obojek a vodítko. Do útulku přišli vel-
mi bázliví, ale je vidět, že potřebují jen trpě-
livý přístup a  změní se v  mazlíčky, kteří si 
kontakt s  člověkem začnou užívat. Hodí se 
nejlépe ke zkušeným a trpělivým lidem. 

Lukas a Qentin Lilinka a Bily

Nově otevřeno!
Náchod, Kamenice 118

Nabízíme např.  modeláž nehtů, 
úpravu obočí, prodlužování řas, 

pedikúru, manikúru…

608 359 818 IRIS BEAUTY 
NÁCHOD irisbeautynachod@gmail.com  

IRISBEAUTY 
SALON

@

Otevřeno: po-pá: 8.30 – 19.00
so: 9.00 – 17.00, ne: NA OBJEDNÁNÍ

Do exotického Bhútánu vás zave-
de cestopisná přednáška MUDr.M.
Fajmanové, která proběhne v Měst-
ské knihovně v Novém Městě nad 
Metují dne 12. března od 17 hodin. 
Dodejme, že asijský Bhútán  (na-
zývaný též Země draka) byl ještě 
do  nedávných dob velmi izolova-
nou zemí: první cizinci mohli jeho 
hranice překročit až v  roce 1974, 
televize a  internet byly v  Bhútá-
nu legalizovány až v  roce 1999. 

Pozvání 
do Země draka

D Í V K A E C H A

ŽANETA Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf   

   

* 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

28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Pronájem kanceláře v České Skalici
Pěkná kancelář (24 m2) 
v 1. patře zatepleného 
domu na náměstí, 
spol. kuchyňka a WC, 
služby 1.000,-kč + el.
PENB:G 

180834   cena: 4.200,-Kč/měs.

Zděný byt 3+1, N.Město n/M,ul.Rašínova
Byt ve 2 NP po rekon-
str. koupelny a WC, 
z části nové elektro, 
celk.pl.79 m2, lodžie, 
pěkný výhled.
PENB: G 

180851 cena: 2.259.000,-Kč

Řadový RD, Police n/Met.,ul. Smetanova
Čtyřpodlažní dům 5+1 
+ sklepy už. pl.180 m2, 
klidná část, pozemek 
247 m2, veškeré inž. 
sítě.
PENB: G

180768 cena: 2.100.000,- Kč

Pronájem obchodních prostor v Úpici
Prodejna se skladem 
a zázemím (45 m2), býv. 
vinotéka, možnost šir-
šího využití (internet.
obchod..).
PENB:G  

180841 cena: 3.000,-Kč/měs. 

Byt 2+1 v OV ve zděném domě, N.Město n/M
Směna bytu (64 m2) 
za větší nebo RD s do-
platkem, prodej možný 
pouze v případě nabíd-
ky většího bydlení.
PENB: G

180855 cena: 1.590.000,-Kč

Zděná chata s poz. 752 m2, N.Město n/M
Chata 2+1 (38 m2) 
s WC a sprchou, 
v zahr. kolonii Na Bo-
bečku, pitná+už. voda 
- na zimu se zavírá, el. 
celoročně.

180857         cena: 890.000,-Kč

>

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

PRODEJ PŘÍRODNÍHO 
KAMENE RŮZNÝCH BAREV


