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IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA Flexi

Implementujeme informační systém pro automatizaci účetních procesů. 
ABRA Flexi je pro malé a střední fi rmy pro WINDOWS, LINUX i APPLE.

Jste účetní? Spolupracujme, třeba i vzdáleně, na nových projektech.

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

www.billcom.cz

6. března 1645 se  v  Novém Městě nad Metují 

narodil hrabě Jan Petr Straka z  Nedabylic, 

zakladatel Strakovy akademie

Jarmila Zemánková, 

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

„Víno je možno považovat za nejhygieničtější
a nejzdravější nápoj.“ —  Louis Pasteur  

 Louis Pasteur (chemik a mikrobiolog 1822 – 1895)

MÁME OTEVŘENO!

PRONÁJEM/PRODEJ
komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku
dílenské, skladovací

a kancelářské prostory
o celkové ploše cca 1000 m2

část lze přebudovat
na bydlení

KONTAKT: 724 284 224

Knihovna broumovského kláštera živě na internetu
Rádi bychom vás pozvali ke sle-

dování živé komentované online 
prohlídky, zaměřené na vzácně do-
chovanou knihovnu broumovského 
kláštera. Dozvíte se řadu zajímavých 
informací z historie i současnosti, 
na které při běžných prohlídkách 
není dostatečný prostor. Detailně 
si prohlédneme nástropní fresky, 
podíváme se na jinak nepřístupný 

ochoz knihovny a prolistujeme i nej-
vzácnější poklady z knihovního fon-
du. Vstupné je 80 Kč, po jeho zakou-
pení vám přijde odkaz ke sledování.

TERMÍNY PROHLÍDEK jsou 
neděle 14. 3. 2021 v  16:00, vstu-
penky koupíte na http://bit.ly/3jX-
SLY5 a čtvrtek 25. 3. 2021 v 16:30, 
vstupenky koupíte na http://bit.ly
/2ZKVHOj              Jan Školník
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VZPOMÍNKA
Dne 30. 1. 2021 nás navždy opustil ve věku 85 let

pan Vratislav Zochr 
z Hronova,

zpěvák kapely Swing Sextet. 

Vzpomeňte s námi. 

Za projevenou účast

všem děkujeme. 

regionální pracoviště NÁCHOD, Harmonie 2 – Náchod,
ul. Rybářská č.p. 1819,  přízemí - číslo dveří 104

tel.: 491 426 027, 606 754 725,  e-mail: nachod@czphk.cz

CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Královéhradeckého kraje, o.p.s.

nabízíme: 
- služby sociálního poradenství pro 

osoby se zdravotním postižením, 
(např. příspěvky na péči, průkazy 
TP, ZTP, ZTP/P + mobilita, pora-
denství ohledně příspěvků úřadu 
práce, OSSZ apod.) 

- zapůjčení rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek,

- euroklíče pro držitele průkazů 
TP, ZTP, ZTP/P a pro ostatní 
zdravotně postižené osoby bez 
průkazu, které zajišťují rychlou 
dostupnost veřejných sociálních 
a technických kompenzačních 
zařízení (např. výtahů, schodiš-
ťových plošin, WC apod.)   

- karty I.C.E. - seniorské obálky, 

které slouží k informaci v situaci 
tísně a ohrožení zdraví a života 
pro lékaře RZP 

půjčovna kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek:

mechanické vozíky, sedačky do 
vany, chodítka (podkova, pod-
pažní, nákupní), klozetové vozíky, 
nájezdové rampy, antidekubitní 
matrace s  kompresorem, trojko-
lo, elektrické polohovací postele 
s matrací, rotoped, zvedák do vany, 
schodolez, koncentrátor kyslíku 
(CIOZP Hradec Králové) apod.  
    
NÁVŠTĚVNÍ HODINY:PO, ÚT, 
ČT, PÁ 8-12 hod. a ST 12-16 hod.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Prvorepubliková vila po původním zaklada-
teli lesní oblasti Kersko. Dispozice: 1.NP vstupní 
hala se zimní zahradou, jednací sál, jednací 
salón, jídelna, šatna, pracovna. 2.NP otevřená 
terasa nad zimní zahradou 5 apartmánů se 
soc. zázemím a tech. prostory, 3NP vestavné 
podkroví, prostor pro samostatnou bytovou 
jednotku.

Rodinný dům s pozemky v obci Borová, sklep, hospodářská budova ................................1 990 000,- Kč
Pronájem  obchodních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny .............................6 000,- Kč/měs.
Prodej venkovské usedlosti s pozemky, hosp. zázemí v Úpohlavech ................................3 990 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě ..............................................1 690 000,- Kč
Prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v Rychnově nad Kněžnou ............................4 000 000,- Kč

Cena: info v RK

Dne 14. 3. vzpomeneme  třicáté výročí úmrtí

paní  Zdeny Koliskové 
z Náchoda – Bělovse.

S láskou a úctou vzpomínají manžel,

dcera s vnučkou a syn.

Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.

ČAS PLYNE, VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ

Družstvo vlastníků
Police nad Metují
přijme pracovníka na pozici

stájník – stájnice
na středisko ŽV v obci Suchý Důl.

Požadujeme:
praxi v oboru dojnic
spolehlivost
schopnost pracovat v kolektivu
vykonávat těžkou fyzickou práci. 

Mzda po zapracování 
20 000 – 30 000 Kč.
Po kvalitním zapracování
možnost přidělení
služebního bytu.
Nástup ihned.

Kontakt: Ing. Doležal
tel.: 724 543 525

e-mail: ludvik@agriteam.cz

Servis a seřízení plastových, 
hlinikových oken a dveří
a dřevěnných euro oken

Poskytujeme pro koncov
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,
výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133
E-mail:

servisokendveri@seznam.cz
https://servisokendveri.webnode.cz/
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, 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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

◆ ◆ 

VZPOMÍNKA
Dne 7. 3. 2021 uplyne první smutné výročí,

co nás navždy opustila

paní Květoslava GOCOVÁ 
z Nového Města nad Metují. 

Kdo jste ji znali i jako cvičitelku TJ Sokol,
vzpomeňte s námi.

Partner Miroslav, synové Martin a Kamil s rodinami

a sestry Anežka a Helena s rodinami

VZPOMÍNKA
Již je to rok, co nás 7. března navždy opustila

naše milovaná maminka a babička 

paní Marie Bělobrádková
z Nového Města nad Metují.

S bolem v srdci stále vzpomíná
syn Vlastík, dcera Majka

a bratr Jiří s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 19. února 2021 by se dožil 65 let 

pan MUDr. Bohumil KLEPRLÍK, 
rodák z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi vzpomínku.
Stále nám chybíš a nikdy na Tebe nezapomeneme.

S úctou sestra Mladena s rodinou a maminkou

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 9.3.2021 uplyne 20 smutných let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil

pan Stanislav Rydlo  
z Vrchovin.

Stále vzpomínají manželka, děti s rodinami,
sestra a bratr s rodinami a ostatní příbuzní.

VZPOMÍNKA
Jak těžko věřit tomu zvonu,
že nevrátíš se nikdy domů!

Proč víly jak v pohádce ti stály tak nešťastně.

Dne 26. února uplynul jeden rok,
co nás na vždy opustil 

pan Miroslav Simon 
z Velkého Dřevíče.

Stále vzpomínáme.

VZPOMÍNKA
V pátek 19. února 2021 přišel Náchod o věrného

fotbalového a hokejového fanouška, úžasného člověka
a hlavně pro spoustu z nás skvělého přítele

Ondru Nývlta.
Ve vzpomínkách nás bude svým úsměvem

a nezapomenutelnými historkami
provázet stále.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 12. 3. 2021 by oslavil 100. narozeniny

náš milovaný táta, děda a praděda

pan Miroslav Čejp,
celoživotní „Rubeňák“ a jeden ze zakladatelů

loutkového divadla „Dětem pro radost“
v Náchodě. 

             
Vzpomínáme a děkujeme, že jsi tu byl pro nás.

Za celou rodinu syn Miroslav Čejp

Právní poradna Dity Vávrové
Milí čtenáři,
do dalšího ročníku právní poradny vstupujeme opět s novými 
vládními nařízeními. Možná se v nich těžko orientujete, přijměte 
tedy stručný návod k platným opatřením.

CESTY MIMO OKRES
LZE jet k lékaři, nezbytné cesty na úřad, do zaměstnání 
(doložíte pracovní smlouvou, potvrzením, čestným pro-
hlášením). Pomoc blízkým, péče o děti (čestné prohlášení, 
rozsudek o péči). 
NELZE: na nákupy, výlety do přírody

V RÁMCI OKRESU 
LZE jezdit bez omezení na nákupy, k lékaři, do zaměstnání. Na vycházky jen 
v době 5-21hod.
NELZE sportovat, to jen v rámci katastru obce. Neměly by se stýkat osoby, 
které nejsou z jedné domácnosti.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz
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TELEVIZNÍ DOTACE!
*  Montáž nového satelitu u Vás zdarma

*  Karta s Eurosportem do

 Vašeho satelitu za super cenu

*  Nechcete nebo nemůžete mít satelit? 

 Zprovozníme televizi přes internet

Tel.: 778  880  006

 

    POSILUJEME NÁŠ TÝM! 

a i ZDRAVOTNÍ SESTRY.

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

PŘEKLADY
DO NĚMČINY.

(I S KULATÝM RAZÍTKEM)

TEL. 603 440 969

Výroba kabelové konfekce
Kontaktních systému

CNC obrábění

Pravidelná a férová mzda, nadstandartní příplatky za směnnost, moderní a čisté prostředí, příspěvek na stravování formou stravenek,
podpora při zaškolení, docházkové bonusy a mnoho dalšího. Přijďte se přesvědčit!

Kontakt pro zaslání životopisu a sjednání schůzky: personal@hronovsky.cz, tel.: +420 727 814 795

Jako přední dodavatel evropského automobilového průmyslu působí naše společnost již 30 let. Výroba kabelové konfekce, obrábění 
na CNC strojích, lisování plastových součástek a kompletace mechatronických komponent – to vše patří do portfolia našich činností, při 

nichž dbáme zejména na vysokou kvalitu naší práce a maximální spokojenost našich zákazníků.

Do našich moderních a čistých provozů v Náchodě hledáme kolegy/kolegyně na pozice:

Operátor/ka výroby
Drobná výroba v čistém prostředí,

obsluha strojů ve třísměnném provozu

Seřizovači
montážních linek

Moderní a zajímavé technologie, seřizování a údržba 
strojů. Zaučení i pro absolventy a zájemce bez praxe

Seřizovači CNC strojů
Seřizování CNC strojů značky STAR

provoz Nové Město nad Metují

OLVAN PALIVA Náchod I  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail : paliva@olvan.cz   I  www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

PALIVA

AKCE  ŠTÍPANÉ 
           DŘEVO

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Sortiment:          dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

MV č.34/2016 Sb. 
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Vozidlo CAS 20 Scania náchod-
ských dobrovolných hasičů bylo 
doplněno o  výstražné zvukové za-
řízení Rumbler. Jedná se o  pulzní 
nízkofrekvenční sirénu, která pra-
cuje souběžně s  vysokým tónem. 
To způsobuje pocit vibrací a  vý-
razně tak zvyšuje šanci na  to, že si 
automobilu jedoucího k  zásahu 
všimnou ti, kteří mu mají uvolnit 
průjezd. Pocit vibrací z  nízkofre-
kvenčních tónů lépe proniká do vo-
zidel a  je znatelný i  při zapnutém 
rádiu, nebo pro chodce se sluchátky. 
Rumblerova siréna se používá pře-
devším ve  Spojených státech ame-
rických a byla vyvinuta v roce 2007 
společností Federal Signal Corpora-
tion. Na  území České republiky se 
u vozidel požární ochrany používá 
ojediněle a to od roku 2020 na vozi-
dlech Hasičského záchranného sbo-
ru Moravskoslezského kraje. (NA)

Cisterna má novou 
houkačku

Referent Oddělení správy nemovitostí

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání:
1. dubna nebo dle dohody

Přihlášky podávejte do 17. března 2021 do 16:00 hodin

Podrobné informace na
http://www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista/

Případné další dotazy o pracovní pozici podá Petr Tichý, 
vedoucí Oddělení správy nemovitostí, telefon: 491 419 689, 

mobil: 724 461 157, e-mail: tichy@novemestonm.cz

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY

KSK BONO s.r.o. - výrobce krmiv pro psy a kočky
přijme zaměstnance pro provoz v Heřmanicích a Brodě (u Jaroměře)

ELEKTRIKÁŘ, ELEKTROMECHANIK
Požadujeme: 

 vzdělání v oboru, vyhláška 50 §6  zkušenost se seřizováním provozních zařízení výhodou
 ochota pracovat ve směnném provozu

ÚDRŽBÁŘ, ZÁMEČNÍK
Požadujeme: 

 praxe v oboru a svářečský průkaz podmínkou

Nabízíme: 
 stabilní zaměstnání, příspěvek na obědy  dobré mzdové ohodnocení 

 nástup možný ihned nebo dle dohody

Kontaktní osoba: M. Jošt, tel.: 737 229 181, martin.jost@mispolgroup.eu

HRONOV 

hledá nové spolupracovníky 

Programátor 
CNC strojů, seřizovač 

Dělník kovovýroby 
Nabízíme: 

 hlavní pracovní poměr  práce ve stabilní fi rmě 
 dobré platové ohodnocení  stravenkový paušál 

 nástup možný ihned 

Kontakt: 
Ing. Radek JIRKA, tel.: 491 481 062 

mobil: 736 769 015, e-mail: info@jirkaspol.cz

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: Požadujeme: Nabízíme: 

Mezinárodní den žen jako příležitost 

k poděkování
 Jan Werich říkával: Jedna žen-
ská vidí dál, než pět mužských 
s dalekohledem. Ženy byly po sta-
letí inspirací umělců, pracovitými 
manželkami, laskavými matkami 
a  moudrými babičkami. Dnes je 
tento mezinárodní svátek oslavou 
obyčejných žen a  připomenutím, 
že žádné sociální, ekonomické ani 
politické problémy nemohou být 
řešeny bez rovného zapojení žen 
a mužů. Ženy sice již mají v České 
republice formálně zakotvena stej-
ná práva, ale ve skutečnosti berou 
v  průměru o  dvacet procent nižší 
plat za  stejnou práci a  následný 
rozdíl v důchodech činí 18 %.  Tak-
že hovoříme o feminizaci chudoby. 
Právě ženy jsou většinou obětí do-
mácího násilí, které vzrůstá zvlášť 
v dnešní koronavirové době. Ženy 
jsou sice velmi vzdělané, aktivně 
a  úspěšně se zapojují do  veřejné 
činnosti, ale v  politice, zvláště té 
vrcholové, jich nacházíme stále jen 
kolem dvaceti procent. Musí totiž 
překonávat nejen nedůvěru ve své 
vlastní schopnosti a  cítí větší od-
povědnost za  rodinu, ale tradičně 
mají také většinou více povinností 
i starostí s domácností, potýkají se 
s  nedostatkem školek, jeslí a  dal-
ších služeb pro rodiče. Politika je 
pak historicky vnímána jako spí-
še „mužská záležitost“ s  potřebou 
„ostrých loktů“ a někdy i „silného 

žaludku“. Jenže právě zde je nanej-
výš žádoucí naslouchat ostatním, 
hledat kompromisy a umět vyjed-
návat. Toto bývá vlastní právě že-
nám. Díky KSČM zůstal 8. březen 
i po  roce 1989 významným dnem 
v kalendáři i v životě České repub-
liky stejně jako tomu je i ve světě. 
Tak jako každý rok je třeba vyu-
žít tento den nejen k  poděkování 
všem dívkám, matkám, babičkám, 
ale také k dalšímu úsilí za skuteč-
né – nikoliv jen na papíře – rovno-
právné postavení žen.

Mgr. Soňa Marková,
předsedkyně OV KSČM,

expertka na zdravotnictví

Královéhradecký kraj spustil nový web 
určený cestujícím ve veřejné dopravě. Za-
jistí lepší informovanost a dostupnost po-
skytovaných dopravních služeb v regionu. 
Lidé web naleznou na adrese www.dopra-
vakhk.cz. Cestující zde mohou rychle vy-
hledávat své spoje, najdou zde informace 
o aktuální poloze autobusů a vlaků, výlu-
kách či uzavírkách nebo všeobecné aktua-
lity z oblasti veřejné dopravy.

Nový web pro veřejnou 

dopravu v kraji
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*Vdovec 173/70/70 štíhlý, pohledný, neag-
resivní, nepije al., nekouří, vyrovnaný, uč. 
Vzdělání, hledá ženu štíhlou, hodnou, po-
hlednou, cit. založenou, nezatíženou minu-
lostí, s volným časem i na milování se zájmy 
– plavání, tanec, s  rozumem kolo, zahrada. 
Tel. 607 554 771
*Vdovec 64 nekonfliktní hledá ženu, která 
je sama a chtěla by to změnit. Hodnou, ne-
hádavou. Samota je zlá. Náchod a okolí. Tel. 
739 735 052

*Pronájem vybaveného panelového bytu 
2+1, od 01.04.2021 v Nové Městě nad Metují.
Nájem +energie 13000,-Kč. Tel.: 603 385 466
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Náchodě 
na Plhově. Poslední patro s výtahem. Ná-
jemné 5.000 Kč + služby. Kauce 15.000 Kč. 
Upřednostňuji nájemníka nekuřáka bez zví-
řat se stálým příjmem, bez exekucí a insol-
vencí. Tel. 603891369.
*Pronajmu 2+1 ve Studnici od 1.2., povinná 
kauce. Tel. 608 86 98 85
*Koupím byt 3+1 v Polici nad Metují či 
blízkém okolí. Tel. 728770449
*Prodám byt 3+1 po rekonstrukci v OV 
ve zděném domě 94m2 Lokalita Náchod 
-Plhov. K bytu náleží garáž. Více info na tel. 
čísle 607 174 938

*Prodám luxusní bezbariérový byt 3kk 
76m2 v přízemí se zahradou 189 m2 vše v 
OV. Jižní strana. Výhled do přírody. 500m 
od centra Náchoda. Postaveno rok 2006. 
Největší devízou je přenádherná oploce-
ná zahrada s pergolou 16m2 a skleníkem 
11m2, ovocné stromy, keře aj. Vhodné pro 
rodinu s dětmi, lidé, kteří si chtějí v klidu 
užít důchod, pro tělesně postižené, nebo 
podnikatelé pracující z domova. Cena 3 
799 000,-Kč. Vážné zájemce nejprve prosím 
o sms na tel.604 505 605, pošlu foto a více 
informací.
*Koupím byt v  osobním vlastnictví  v  Ná-
chodě, 2+kk nebo 2+1 i před rekonstrukcí. 
Tel. 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstevní byt 
3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém domě 
s vlastním parkovacím stáním, nebo mož-
nost pronájmu. Kontakt 730 517 357, 733 
735 709.

*Nabízím do pronájmu zavedenou sto-
matologickou ordinaci v  České Skalici na 
náměstí. Ordinace je kompletně vybavená, 
bližší info na tel. 604 437 128

* Projmu nebytový prostor - kancelář 
kolaudovaný v roce 2012 o velikosti 130 
m2. Jedná se o bývalou pobočku banky, 
prostory jsou klimatizované a zasíťované 
včetně kuchyňky a sociálního zařízení. 
Nemovitost se nachází v Hronově, ulice 
Husova. Tel. 732 180 081

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový 
prostor) v blízkosti centra Nového Města nad 
Metují (cca 250 m od autobusového nádra-
ží). Lze využít jako kancelář či poskytování 
služeb. Po kompletní rekonstrukci. Součástí 
je WC, umyvadlo a další místnost. Prostor se 
skládá ze dvou místností. Nájem 6.000 Kč za 
40 m2 + energie.  Tel. 733 735 709

*Posilte imunitu proti kovidu! Černá řed-
kev 20 Kč/kg Kocourek, Slavětín, tel. 732 381 
524 e-mail: vl.kocourek@seznam.cz. 
*Koupím JAWA kývačka, panelka, pérák, 
pařez, stadion, i ve špatném stavu, s doklady 
i bez. Tel. 777 222 232
*Prodám doma vykrmené prase, šrotem, 
mlékem a brambory. Váha 160kg 43,-Kč za 
kg ž.v. Tel:605 073 764 Teplice nad Metují
*Koupím řády a vyznamenání. Též socialis-
tické. Tel. 608420808

* Hodinář, sběratel koupi hodinky 
Prim, díly na Prim, ciferníky, strojky, 
pouzdra, ručičky a jiné. Seriózně zapla-
tím. Tel: 777311101

*Prodám palivové odřezky (smrkové). Více 
informací na tel.776 322 705.

* Prodám suchá smrková polínka 25cm, 
cena 600,-Kč/sypaný prostorový metr. 
Nakládka v ceně. Hronov tel. 602 428 288

*Koupím 10 kg láhve na propan-butan, tel: 
777222232
*Koupím doklady na JAWA 632, 634, 638 
nebo 640. Tel. 777 222 232
*Koupím veškeré starožitnosti např. ob-

raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
*Koupím historické Rybářské věci. Mobil 
730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, sta-
ré fotografie, reklamní fotografic-
ké materiály. TEL.: 777  559  451 
*Koupím jakékoli staré, poškozené hrač-
ky, kočárky, panenky, autíčka, hry apod. 
TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhrad-
ní díly na hodinky PRIM - pláště, sklíč-
ka, řemínky, ciferníky, strojky a další 
díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451 
*Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialis-
mu v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451 
*Koupím staré filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510 
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510 
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vy-

znamenání, mince a bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poškoze-
né věci, veškeré hračky KDN aj., různé 
vláčky MERKUR aj., starožitný a chro-
movaný nábytek a jiné zajímavosti do r. 
1975, hodiny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, obrazy, 
knihy, časopisy, plakáty, voj. výzbroj a vý-
stroj, veterány atd. TEL.: 608 811 683

*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. 
TEL.:722 907 510

*Koupím vše s hodinářskou tématikou: 
hodinky, hodiny, budíky, propagační ma-
teriály, knihy, plakáty, různé součástky i 
díly, např. od fy PRIM a dalších značek. 
TEL.: 777 579 920

*Digitalizace VHS a 8mm filmu, kvalitně. 
Tel. 606 629 767
*Poradím s řešením paranormálních akti-
vit v domech (bytech). Diskrétně. Vyhledám 

geopatogenní zóny. Tel. 774 814 111
*Převedu záznamy z videokazet na DVD 
nebo flešku, levně. Tel.  777 554 484

* Pronajmu nový velký obytný 
vůz Fiat Luano camp, model 2021 
pro 6 osob na jízdu i spánek. Vlast-
ní solární systém, wc, sprcha, sporák  
3 plotny, velká garáž i na skůtr. Kem-
pingové a gril. vybavení v ceně. Ne-
omezené kilometry, žádné další po-
platky. Termíny od května 2021. Cena 
3790/den s DPH, od 8 dnů sleva 5%. Stačí 
ŘP sk.B. Jediná dovolená, kterou vám ni-
kdo nezruší. Tel. 608 222 586

BYTY

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

SEZNÁMENÍ

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

   776 622 777
www.realitytichy.cz

Vyklízení a likvidace 
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Temná strana pivní duše: STOUT
Dnes se spolu podíváme na  to, 

jak černé hutné pivo přišlo ke svému 
jménu. Na počátku bylo slovo, praví 
se v jedné populární knize, a to slovo 
původně znamenalo hrdý a neohro-
žený a  postupně silný nebo mocný. 
Tak se na  Britských ostrovech za-
čala označovat silnější varianta po-
pulárního černého piva porter jako 
Stout Porter. Dokonce i  světozná-
mý Guinness původně vyráběl piva 
označená jako Porter X a Porter XX 
a  teprve exportní verze nesla název 
Extra Stout. Arthur Guinness pode-
psal roku 1759 smlouvu o pronájmu 
části pivovaru St. James‘s Gate za 45 
liber ročně na 9000 let! Od té doby 
uplynulo 260 let a Guinness se stal 6 
největším pivovarem na světě a den-
ně prodá okolo deseti milionů skle-
nic piva. Nejvíc však pivovar prosla-
vil stout reklamní kampaní vedenou 
v  20. letech 20. století, zaměřenou 
na  zdravotní a  blahodárné účinky 

pití piva. Lékařské studie prokázaly 
vysoký obsah antioxidantů, příznivý 
vliv na snižování cholesterolu v krvi 
a činnost srdce. 

Nejznámější kategorií je zřejmě 
Irish Stout nebo také Dry Stout. 
Jedná se o  svrchně kvašené pivo, 
vyráběné z  praženého ječného sla-
du, temně černý s krémovou hustou 
pěnou. Na  chuti převládají kávové 
tóny, lehkou kyselost doplňuje hořká 
čokoláda. Velmi známý je také Im-
perial Russian Stout, oblíbený nápoj 
na  dvoře carevny Kateřiny Veliké. 
Tento vývozní staut se pochopitelně 
vařil v Anglii. Aby však pivo přeži-
lo dlouhou cestu přes moře, přidá-
valy se do  sudů kvasinky a  cestou 
proběhla sekundární fermentace. 
Výsledkem bylo velmi hutné černé 
pivo s  vysokým obsahem alkoholu, 
nezřídka až 10 %. Na  chuti je patr-
ná vyšší sladovost s  ovocnými tóny 
švestek a  višní v  čokoládě. Výbor-

ně se hodí ke  staření v  dubových  
sudech. Méně známé varianty jsou 
Milk Stout s obsahem laktózy, který 
chutná trochu jako mléčná čokolá-
da, nebo Oatmeal Stout vařený s po-
dílem ovesného sladu.

U  nás v  1. náchodské pivotéce 
prodáváme irish stout od  Agenta 
Black Gun 15°, dry stout Morrigan 
od  Ravena a  Blackout 16° z  jablo-
neckého Voltu. Na  závěr bych se 
chtěl omluvit pivovaru Zlatá kráva 
z Nepomuku za nesprávné umístění 
a zmínit jejich vynikající ChocoCow, 
vařenou s  přídavkem kakaových 
bobů.

Nedávné zmatené restrikce 
vlády se nás netýkají. V  našem 
obchodě dodržujeme hygienická 
opatření a  díky tomu máme stále 
otevřeno každý den od  10 do  20 
hodin a v sobotu od 16 do 20. 

A jak říká Guinness „One is good 
for you“. Tak na zdraví.
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elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

přijme pro provoz v Náchodě:

STROJÍRENSKÉHO DĚLNÍKA

KONTAKT:
Ing. Tereza Ilšnerová tel.: 491 446 494, 604 527 636

Ing. Michaela Eimannová tel.: 491 446 490, 604 211 467
personalistika@atas.cz

• požadujeme vyučení
• dvousměnný režim

LISAŘE
• požadujeme vyučení ve strojním oboru
• dvousměnný režim

SOUSTRUŽNÍKA KOVŮ
• požadujeme vyučení ve strojním oboru, znalost obrábění, praxe vítána
• dvousměnný režim

SEŘIZOVAČE
PRO STŘEDISKO NAVIJÁRNA
• požadujeme vyučení ve strojním oboru
• dvousměnný režim

ELEKTROMECHANIKA
• požadujeme vyučení, manuální zručnost
• dvousměnný režim

FRÉZAŘE A BRUSIČE NA KULATO
NA DÍLNU PROTOTYPŮ
• požadujeme vyučení ve strojním oboru, manuální zručnost, pečlivost,

samostatnost
• jednosměnný režim

STROJNÍHO MECHANIKA
PRO STŘEDISKO ÚDRŽBY
• požadujeme vyučení ve strojním oboru, manuální zručnost, samostatnost, 

zkušenosti s opravami strojů, popř. obsluhou obráběcích strojů
• dvousměnný režim

• 5 týdnu dovolené
• příspěvek na stravovaní
• zvýhodněné mobilní tarify
• rekreace na chatě v Krkonoších

• odměny za dárcovství krve
• příspěvek na dětské tábory

a další benefi ty

Nabízíme:

elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

PŘIJME OKAMŽITĚ
pro provoz ve VELKÉM POŘÍČÍ

REFERENT PERSONALISTIKY A MEZD
Požadujeme:
� SŠ vzdělání s maturitou
� uživatelská znalost pc
� řidičský průkaz sk.B

Náplň práce:
� zpracování podkladů pro mzdy
� příjem a evidence nových zaměst-

nanců
� administrativní práce

Znalosti a dovednosti výhodou:
� komunikativní

a příjemné vystupování
� základní znalost ZP 
� fl exibilita, ochota učit se novým 

věcem

REFERENT JAKOSTI
Požadujeme:
� min. SŠ vzdělání technického zaměření
� německý jazyk – alespoň

komunikativní úroveň (důležité)

Znalosti a dovednosti výhodou:
� znalost anglického jazyka 
� praxe v jakékoliv oblasti kvality 
� fl exibilita, ochota učit se novým věcem
� komunikace a prezenční dovednosti

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
Požadujeme:
� manuální zručnost
� jemná ruční práce vhodná pro ženy

� montážní práce vhodná pro muže
� třísměnný provoz

Pro všechny pracovní pozice nabízíme:
� moderní klimatizované prostředí
� 5 týdnů dovolené

� fi remní stravování, příspěvky na stravování   
� zvýhodněné mobilní tarify
� příspěvek na dětské tábory a další benefi ty   

Náplň práce:
� zpracování, řešení a přehled interní/externích reklamací
� provádění analýz reklamací zákazníků, dokumentace
� příprava interních a zákaznických auditů
� příprava podkladů k analýzám
� podpora zkušebních procesů při zavádění nové výroby
� samostatné vedení interních schůzek v oblasti kvality
� zpracování reklamačních reportů v NJ a stanovení nápravných opatření
� práce s měřící technikou

KONTAKT:
Ivana Kinclová

tel.: 491 405 022, 777 609 797, e-mail: kinclova@atas.cz


