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OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

 O  víkendu 11. a  12. července si 
na  Pevnosti Dobrošov u  Nácho-
da  připomeneme 70 let od  konce 
druhé světové války. K vidění bude 
bojová technika, modely RC tan-
ků s  tankodromem, ukázky zbraní 
a  uniforem, unikátní druhováleč-
ný sovětský lazaret a  mnohé další. 

Návštěvníci kromě prohlídek před-
válečných bunkrů budou moci na-
vštívit i bunkr zvaný Jeřáb s unikát-
ními malbami z  roku 1938. Od  19 
hod. (11. 7.) budou probíhat noč-
ní prohlídky v  podzemí pevnosti. 
Akce začíná v 10 hod.  
 Richard Švanda

Nenechte si ujít

V  sobotu 4. července se konal Na  Ostrovech u  Náchoda festival  country 
a  folkových skupin s  příznačným názvem Na  Ostrovech. Za  hojné účasti 
návštěvníků proběhl křest prvního CD skupiny Bohadloband (na snímku).  
 Foto: Laďka Škodová

 Studenti francouzštiny se na  Jirás-
kově gymnáziu v  Náchodě Gymná-
ziu obvykle nenudí. Během školního 
roku připravujeme francouzská jídla 
podle tradičních receptů, pořádáme 
degustace sýrů, a během dne otevře-
ných dveří provozujeme Café français 
– francouzskou kavárnu...Letos jsme 
úspěšný školní rok zakončili zájez-

dem do  snové Provence na  Azurové 
pobřeží (Côte d'Azur) Jedno z  prv-
ních míst, které jsme navštívili, bylo 
četnické městečko Saint-Tropez plné 
luxusních jachet, kaváren a  maleb-
ných uliček. „Grand kaňon“ Verdon se 
stal dalším velkým lákadlem. Navští-
vili jsme i  město Nice, někteří z nás 
se šli porozhlédnout na obrovský ble-

Francouzštináři na Côte d'Azur 

ší trh, jiní si vyšlápli cestu na krásný 
zelený vrch Chateau  k  vodopádu, 
odkud je rozhled na celé město a pří-
stav. Další zastávkou bylo festivalové 
město Cannes.  Závěr pobytu jsme 

strávili  v knížectví Monako.  Návště-
va zdejšího Oceánogra� ckého muzea 
byla velkým zážitkem. Nachází se zde 
spousta obrovských akvárií s mořský-
mi živočichy i  prastaré vybavení po-

tápěčů a  ti statečnější z  nás si mohli 
pohladit i obávané žraloky.  Na  výlet 
na  Azurové pobřeží budeme dlouho 
vzpomínat. Mgr. Zuzana Felklová, Ju-
lie Prokopová 4.V (redakčně kráceno)

 aneb co nás bavilo v dětství, je ná-
zev výstavy, která je otevřena do  31. 
srpna 2015 v  zámecké Galerii Pod 
Žebrovkou v Novém Městě nad Me-
tují. K vidění jsou hračky z období let 
1940 – 1990, a  to jak pro kluky, tak 
pro holky. Na  výstavu jsou srdečně 
zváni všichni návštěvníci bez ohledu 
na  to, zdali dětmi už byli nebo jimi 
stále jsou. Každý si tu totiž najde tu 
svoji hračku!

Hračky 
našeho mládí

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- zastavíme exekuce (dražby nemovitostí, 
   srážky ze mzdy,  blokace účtů atd.)

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod 

tel.: 725 280 848

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
 pro pobočku v Náchodě

má nový propagační materiál. Jed-
ná se o  inovovanou ilustrační mapu 
k cestovatelské hře „S toulavým baťo-
hem do Kladského pomezí“. O vydání 
materiálu se postarala destinační spo-
lečnost Branka, o.p.s. 

Kladské pomezí 

S FREE tarify můžete 
mít 4G LTE Huawei 
s bonusem 1000 Kč

Huawei Y635 jen za 2400
Cena s bonusem 1 000 Kč 
pro zákazníky s FREE tarify

Běžná cena 3400 Kč

Pro více informací navštivte naši O2 Prodejnu Palackého 20, Náchod. Prodejnu Palackého 20, Náchod.

S FREE tarify můžete 
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VZPOMÍNÁME
Dne 17. 7. 2015 uplynou 2 smutné roky, kdy nás 

navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, 
pradědeček a bratr, 

pan Evžen Pilarčík ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Helena,  dcera Jana s rodinou, 
vnučka Lucie s rodinou  a sestra Míla s rodinou 

VZPOMÍNKA
Dne 11. července 2015 uběhlo 5 smutných let 

od úmrtí mého manžela,

pana Oldřicha Štrofa,
dlouholetého zaměstnance Úřadu práce v Náchodě

Prosím, kdo jste ho znali, zavzpomínejte 
na okamžik s námi.

Manželka Zdena a dcera Sylva s rodinou

VZPOMÍNÁME
Dne 22. července 2015 uplyne pět smutných let, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, děde-

ček, pradědeček, strýc a švagr 

pan Václav Kareš z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 12. 7. 2015 uplyne  jeden rok, 

kdy nás navždy opustil
 pan Bohumil Diviš z Adršpachu.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

 Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 22. července uplyne 10 let od úmrtí

 pana Jana Voborníka z Náchoda.
Letos by se dožil 80 let.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Za všechny vzpomíná Bohuslava.

VZPOMÍNKA
Tento rok  14.7.  by se Marie Polcová – Frintová dožila ve společné domácnosti a mé 

skromné péči  93 roků.  Na doporučení lékařů, na léčení chr.zánětu moč. cest,  jí byl do-
poručen silný lék ATB, který již nepřežila. Zemřela a dodýchala 22.11.2012. Velmi trpěla 

a bojovala. Nedá se zapomenout.
 Přítel a pečovatel Václav

Když teď žiji sám a sám, na Marii často vzpomínám.
Žili jsme spolu dlouhý čas, zlá nemoc rozdělila nás.

Mnoho roků jak sirotek sama žila, 
nikdy nikoho nezklamala.

Mateřskou lásku nepoznala, 
rodinu i synka by ráda měla.

Zlé síly – nemoc – tomu chtěly, o život jí připravily.
S Kristem zde Kalvárii prožila,

 v jeho náruč svůj život složila.

VZPOMÍNÁME
Dne 7.  července 2015 uplynul jeden smutný rok, kdy 

nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 

a dědeček, pan Miroslav Gennert 
z Maršova nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem přátelům 
a kamarádům pana Stanislava Macháně, který zemřel 
22. 6. 2015, za projevenou soustrast jak písemnou, tak 
květinovou. Zároveň také velké poděkování Hospici 
v Červeném Kostelci.
Za celou rodinu Věra Macháňová

 V  horkých letních dnech se můžete 
osvěžit na koupališti v Polici nad Metují. 
K dispozici je bazén 25 metrů doplněný 
o bazén pro neplavce a brouzdaliště. Pro 
hosty jsou připraveny i  kuželky, servis 
půjčení plaveckých pomůcek a  knih, 
na nejmenší čeká pískoviště). Koupališ-
tě je otevřeno každý den od 9 do 19 ho-
din. Ale pozor! Pokud teplota vzduchu 
poklesne trvaleji pod 20 stupňů Celsia, 
je koupaliště uzavřeno. 

Pod taktovkou pana 
Celsia

 Blíží se již 85. ročník festivalu ama-
térského divadla Jiráskův Hronov. 
Přiomeňme, že pořadateli této tradič-
ní přehlídky ctitelů múzy � alie jsou 
Město Hronov a  společnost NIPOS 
– ARTAMA Praha. Letošní ročník 
proběhne v termínu od 31. července 
do 8. srpna. 

Jiráskův Hronov

Kompletní údržby zahrad 
724 173 560

 Na webové prezentaci města Broumo-
va se můžete prostřednictvím elektronic-
ké ankety vyjádřit k realizované proměně 
(potažmo záchraně) sloupu se sochou 
Madony v  Broumově – Velké Vsi. Tuto 
drobnou, leč půvabnou  sakrální památku 
se podařilo obnovit díky iniciativě rodiny 
Sedláčkových z Velké Vsi za přispění spo-
lečnosti Omnium a nadace VIA.  

Proměna sloupu

 Mikrosponzoring Saar Gummi 
Czech (SCG) je šancí zejména klu-
bů, spolků a  škol získat příspěvek 
na veřejně prospěšné aktivity. Vloni 
� rma tímto způsobem rozdělila při-
bližně čtvrt miliónu korun a  i  letos 
podpoří sponzorskými příspěvky 
akce a  veřejně prospěšné aktivity, 
které navrhnou zaměstnanci SGC 
a  které splní kritéria pro přidělení 
příspěvku.
 Obdarovaná organizace musí vy-
kazovat vlastní aktivní a  nezištnou 
činnost. Když ji pak některý z  pří-
znivců nebo členů, který je záro-
veň zaměstnancem SGC, navrhne 
na  udělení příspěvku, může získat 
maximálně 6 tisíc korun na  je-
den návrh. Při vícenásobné žádosti 

od  více zaměstnanců SGC se může 
částka až zdvojnásobit.
 Maximum bodů, které určují vý-
slednou částku, mohou dosáhnout 
aktivity v Červeném Kostelci a Vel-
kém Poříčí, se zvyšující vzdáleností 
počet bodů klesá. Dále mikrospon-
zoring preferuje zejména aktivity 
zaměřené na  děti a  mládež a  v  po-
řadí posledním kritériem je propa-
gace SGC. Maximum je například 
za dlouhodobé umístění loga na vi-
ditelném místě, na  druhou stranu 
nulová propagace udělení příspěvku 
vylučuje. -pl-

Zaměstnanci Saar Gummi pomáhají 
získat příspěvek spolkům v regionu

Teplická vařečka
aneb

 Gnocchi – to jsou vlastně malé nočky z bramborového těsta nebo krupice. Jsou 
oblíbenou přílohou často používanou v italské kuchyni.  Podávají se například s ku-
řecím masem, špenátovou omáčkou, fazolkami nebo třeba s rajčatovou omáčkou. 
My dnes uvaříme domácí gnocchi se sýrovo - smetanovou omáčkou.
 Připravíme si 700g uvařených brambor ve slupce, špetku soli, 2 vejce, 300g hlad-
ké mouky, 1 polévkovou lžíci solamylu, 2 dcl smetany 30%, 20 dkg libové anglické 
slaniny, 2 červené cibule, 100g  sýru (niva, hermelín, parmazán - dle chuti), 50g 
čerstvých bylinek (bazalka, petrželka, pažitka…).
 Uvařené, oloupané a nastrouhané brambory osolíme, přidáme vejce, mouku, so-
lamyl a uděláme hladké těsto, ze kterého tvarujeme kuličky. Do nich vidličkou vy-
tvoříme jemné rýžky a tím je vytvarujeme. Vzniklé gnocchi uvaříme v osolené vodě 
a hned vkládáme do omáčky. Tu si připravíme tak, že cibuli nakrájíme na měsíčky, 
orestujeme s  anglickou slaninou krájenou na  dlouhé nudličky, přidáme smetanu 
a nakonec sýr. Kdyby byla omáčka moc hustá, nic se neděje. Rozředíme ji jednoduše 
mlékem. Opatrně promícháme, přidáme bylinky a ihned podáváme. 

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

Domácí gnocchi se sýrovo - smetanovou omáčkou

 Po  dvou letech,  kdy byla velká věž 
Sátního zámku v Náchodě oděna do  le-
šení, je opět její vyhlídkový ochoz ote-
vřen veřejnosti. Znamená to, že tzv. Malý 
prohlídkový okruh (zahrnující věž, hla-
domornu, sklepení, terasu atd.) je kom-
pletně přístupný. Pro úplnost dodejme, že 
opravy velké věže zámku si vyžádaly in-
vestice ve výši 7,5 milionu korun českých.   

Malý okruh
s velkou věží

 Ivanitská poustevna s  poutním koste-
lem v  Teplicích nad Metují na  Kamenci 
je světovým unikátem – jedinou stavbou 
svého druhu. Zdejší rozlehlou poustevnu 
nechal v roce 1753 vybudovat pražský lé-
kař Jan Maxmilián, který se rozhodl, že se 
v 65 letech stane poustevníkem. V probí-
hající turistické sezóně si poustevnu mů-
žete prohlédnout za doprovodu erudova-
ného průvodce.   

Prohlídka Ivanitské 
poustevny

Fotoklub Hronov
 Členové Fotoklubu KIS Hronov vy-
stavují – až do 10. července svoje práce 
ve foyer Sálu Josefa Čapka v Hronově . 
Výstava fotogra� í je přístupná v těchto 
časech: po-pá: 9 – 17 hod. so-  9 – 13 
hod. 

 Vzdělávací ústavy se vždy rády pochlu-
bí svými úspěšnými absolventy. Stejně je 
tomu i v případě Gymnázia v Broumově, 
jehož abslovent (z roku 1993) Petr Hejduk 
pokořil již řadu nejvyšších vrcholů na ví-
cero kontinentech. Vystoupil například 
na nejvyšší horu Afriky – Kilimandžáro, 
Evropy – Mont Blanc, Kavkazu – Elbrus. 
Posledním přírůstkem do jeho sbírky “vr-
cholů  je výstup na nejvyšší horu Bolívie 
– Nevado Sajama. 

Až na vrcholy

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se dvěma byty v klidné 
lokalitě Náchodě v blízkosti zámku, 
plastová okna, vytápění ústřední – dálko-
vý horkovod, ohřev vody el. bojlerem/dálko-
vě, obecní vodovod a kanalizace. Zahrada se 
skleníkem, zděná garáž, velká terasa.Cena: 2 590 000,- Kč

Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 890 000,- Kč
Dvougenerační rodinný dům, před dokončením rekonstrukce v Č. Kostelci ............................. 1 990 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 3 490 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 699 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 12. 7. 2015 uplyne smutných 10 let,

 kdy nás navždy opustil pan 

JUDr. Miroslav Mlejnek .

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina
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 Dne 18.7.2015 se bude konat 
v  Markoušovicích na  Trutnovsku 
v pořadí již 3. ročník dřevorubeckých 
závodů, kterých se mohou zúčastnit 

nejen profesionální dřevorubci, ale 
i amatéři, kteří mají chuť si zazávodit  
o  zajímavé ceny.  Letošní  ročník se 
bude konat na hřišti za bývalou ško-

lou. Stejně jako předchozí rok bude 
pro diváky připravený doprovodný 
program a samozřejmě dáme zájem-
cům z řad diváků možnost vyzkoušet 
si nějakou z  disciplín. Po  vyhlášení 
výsledků a  ukončení závodů bude 
následovat posezení u  táborového 
ohně s  živou hudbou. Občerstvení  
je zajištěno.  Prezentace závodníků 
bude probíhat od  9:00 do  10:00 h 
, zahájení samotného závodu pak 
bude v  10:15 h, max. počet závod-
níků 16.  Závodit se bude v pěti dis-
ciplínách: výměna řetězu na čas, na-
kládka, přesekávání napříč, štípání 
na přesnost a odvětvování. Startovné 
je 200 Kč, vstupné  dobrovolné. Zá-
vodníci se mohou přihlásit na telefon 
773  639  208. Za  všechny pořadatele 
Vás zve Mach Miroslav jako hlavní 
organizátor. V místě závodů je mož-
nost stanování.

AMATÉRSKÉ DŘEVORUBECKÉ ZÁVODY  2015

 Přípravný výbor pro konání referenda docílil další úspěch 
v přípravě jižního obchvatu Nového Města nad Metují. Poté, 
co se mu podařilo prosadit konání referenda při příštích 
komunálních volbách, nyní zastupitelé učinili prvý krok 
k řešení tranzitní dopravy ve městě a uložili starostovi jed-
nat s  krajským úřadem, Ředitelstvím silnic a  dálnic (ŘSD) 
a dalšími subjekty.     
 K jednání, k vypracování a posouzení různých variantních 
řešení tranzitní dopravy vybízejí členové výboru radnici již 
několik let.  Zatím bezvýsledně poukazovali na předpokláda-
ný nárůst dopravy z automobilky v Kvásinách či její směro-
vání do Polska nikoliv k Náchodu, ale na dálnici od Hradce 
Králové k Jaroměři a rychlostní silnici na Královec. Na pod-
poru obchvatu vedeného mimo město a uspořádání referen-
da získali dokonce podpisy více než 2 tisíc občanů.  

 Přípravný výbor má ale určité pochybnosti o upřímnos-
ti kroku radnice. Ta podle Michala Besedy v současné době 
neví, jak řešit tranzitní dopravu a chce se zeptat odborníků.  
Podklady by měly být k  dispozici k  referendu za  tři roky. 
K jednání zmocněný starosta Petr Hable přitom odmítá ře-
šení jižního obchvatu z dopravní studie Brána k sousedům 
i z ní vycházející upřesnění v trase Spy-Vladivostok-Osma-
-Nahořany určenou soudem pro referendum.
 Rozdílný názor má vedení radnice a výbor také na postup 
zapracování obchvatu do  územního plánu. Starosta Hable 
prosazuje územní plán bezodkladně schválit se stavebními 
pozemky v části pravděpodobné trasy u Černčické ulice ješ-
tě před vyřešením trasy odborníky a  následně obchvat za-
členit do změny územního plánu. Advokát Ludvík Novotný 
na zastupitelstvu upozornil na trestněprávní důsledky tako-
vých kroků a vyjádřil představu výboru. „V územním plánu 
nebude zakreslen obchvat, ale pouze volná plocha, kudy by 
obchvat mohl vést, a dále stávající koridor pro přeložku. Poté 
městské zastupitelstvo schválí územní plán a počká na refe-
rendum, kterým směrem má ve výsledku jít.“  Další varianty 
řešení tranzitu obchvatem jsou podle zástupců výboru méně 
reálné, neboť zasahují do katastru sousedních obcí, do ko-
ridorů republikového významu či do  přírodně chráněných 
lokalit řeky Metuje. Výbor je proto přesvědčen, že pokud 
vedení radnice upřednostní komerční zájmy majitelů par-
cel a  nepodaří se ji odbourat problémy jiných variant, do-
jde k zablokování obchvatu. Je potom otázkou, o čem budou 
v referendu občané rozhodovat, když bude schválen územní 
plán před výsledkem jednání, před vyhodnocením variant 
odborníky a bez územní rezervy pro obchvat.  
 V  souvislosti s  pro� tem za  prodej pozemků či spekulací 
na  zvýšení výkupní ceny pozemků pro obchvat na  jednání 
zastupitelstva padly i výroky o prokorupční pachuti.   
 (pi)

O obchvatu se bude jednat

 Vážení přátelé dobré hudby, koupání a příjemného poseze-
ní. Zveme Vás na skvělé hudební akce, pořádané v areálu pří-
rodního koupaliště ve Starkoči. Přijďte posedět, poslechnout 
si živou hudbu, vypít pár drinků a nebo se i vykoupat. Kaž-
dou neděli od 15:00 hrají tyto oblíbené kapely:  12.7. coun-
try a  folková kapela Splav, 19.7. unplugged koncert kapely 
Proradost, 26.7. housle, kytara, zpěv kapela Čech. Vstupné 
dobrovolné. Celý program na www.koupalistestarkoc.wz.cz.
 Dále se zde v sobotu 18.7. od 20:30 koná první letní zába-
va, kde zahraje kapela Jana Staňka z Nového Města n. Met. 
hudební žánry, které máte rádi. Těšíme se na Vás.

Červencová posezení ve Starkoči

Farní charita Náchod
hledá pro svá zařízení, která poskytují sociální služby
PRACOVNÍKA / PRACOVNICI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
NEBO SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / PRACOVNICI   

Požadavky: SŠ s maturitou, VOŠ, VŠ, (výhodou je odborné vzdělání 
dle zák. 108/2006 Sb.).  Bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativ-
nost, časová � exibilita, spolehlivost, schopnost týmové i samostatné 
práce, znalost obsluhy PC, příp. ŘP sk. B.
Práce na plný pracovní úvazek v nepřetržitém provozu.

Místo pracoviště: sociální zařízení v Náchodě.
Máte-li zájem o výše uvedené pracovní místo, dostavte se na jedno
z informačních setkání dne 22. 7. 2015 v 10:00 nebo v 15:00 hod.
ve 4. patře budovy Úřadu práce – Kontaktní pracoviště Náchod (Klad-
ská 1092, Náchod), vstup od autobusového nádraží. S sebou přineste 
strukturovaný životopis a fotogra� i.
Další informace o organizaci: www.charitanachod.cz, 
http://nachod.charita.cz

Obyvatelé celého města krátce poznali život bez kamionů 
při rekonstrukci ulice Náchodské. Chtějí obchvat, aby byl 
klid trvalý.      

HLEDAJÍ DOMOV
LEONTÝNKA - 
6letá fenečka, která 
měla v  životě až 
moc smůly. Byla 
nalezena u  sil-
nice ve  vysokém 
stupni březosti, 
v  útulku odrodi-
la, štěňátka našla 
nový domov a Leontýnka musela na operaci mléč-
ných žláz. Poté se na ni usmálo štěstí a našla nový 
domov. Štěstí netrvalo věčně a páníček Leontýnku 
přivezl zpět do útulku s tím, že utíká, a odjel. Le-
ontýnka je nyní smutná, takže jí hledáme ten nej 
domov, nejlépe u starších lidí, kteří by s ní trávili 
čas. Je moc milá, hodná, mazlivá, vděčná. 

BENNY - asi roční pejsek, který 
byl vysvobozen z velmi špatných 
podmínek. Byl neustále napadám 
jinými psy, od  toho má na  jizvy 
na čumáku. Na  lidi je hodný, ale 
psí kamarády si vybírá.

 Rok s  rokem se sešel a  na  konci sezó-
ny 2014-15 a  naše Volejbalové centrum 
(VoCe)v Novém Městě nad Metují se opět 
probojovalo až do republikového semi� ná-
le BMV (barevného minivolejbalu). Tento-
krát jsme nemuseli jezdit daleko, protože 
semi� nále se odehrálo v  areálu TJ Slavia 
v Hradci Králové. Protože jsme se již celo-
republikových turnajů několikrát za  svoji 
krátkou historii zúčastnili, těšili jsme se, 
jaké to bude tentokrát v našem kraji. 
   Během soboty se odehrály zápasy v zá-
kladních tabulkách, ze kterých se vytvořily 
v  neděli � nálové. Po  oba dva dny se děti 
se snažily získat každičký bod, který mohl 
rozhodnout o výsledku. Bylo vidět, že děti 
hrály s nadšením, občas se však dostavila 
i  nervozita, která pak ovlivnila výsledek. 
Přesto je třetí místo pro naše malé hráče 
obrovským úspěchem.  (R) 

Máme bronz

 Studenti cestovního ruchu na Aca-
demia Mercurii mají každoročně po-
vinnou odbornou praxi v délce dvou 
týdnů. Poslední týden v květnu a první 
v červnu vyjíždí studenti do lokalit, s 
kterými naše škola spolupracuje. Mají 
možnost si vybrat z takřka 30ti lokalit 
po celé České republice. Praxe studen-
tů je převážně vykonávána na hradech, 
zámcích, v přírodních lokalitách, také 

ale v informačních centrech, cestov-
ních kancelářích či muzeích. Na vy-
braných lokalitách studenti vykonávají 
funkce průvodců či administrativních 
pracovníků cestovního ruchu a z větší 
části se jedná o praxe placené! Není 
výjimkou, že lokality, které jsou se stu-
denty spokojené, si je najímají i jako 
brigádníky na víkendy či školní prázd-
niny.  (AM)

Kam jezdíme na praxi?

Městský útulek Broumov, tel: 721 543 498
V  sobotu 18.7.2015 se pejsci z Broumova zúčastní v Hořičkách přehlídky 

dřevořezbářských prací, kde bude panem Zdeňkem Srstkou moderováno malé
 "Chcete mě"  s nabídkou útulkáčků. 

(pi)
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Užijte si dovolenou – s politikou i bez…

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Na  léto se těší zástupci všech genera-
cí. Děti a  mládež na  čas bez školních 
lavic a učebnic. Dospělí na dovolenou 
po práci. Babičky i dědečkové na to, že 
si užijí vnoučat. A  politici? Navzdory 
tomu, že jeden ironický citát říká: Užij-
te si dovolenou – nemyslete na politi-
ky, tak na léto se těší i lidé aktivní v po-
litice, od  komunální až po  tu velkou 
parlamentní. Proč? Protože i  politika, 

když ji děláte správně  a poctivě, je prá-
ce. A  odpočinek je nutný, prospěšný 
tělu i duši. Jako starosta Náchoda jsem 
například zaznamenal značné potěšení 
ve  tvářích svých radních, když jsem 
jim oznámil, že počet zasedání městské 
rady bude přeci jen  v  létě nižší, než 
v  jiných měsících. I  vrcholná politika, 
když se dělá řádně a  odpovědně, je 
komplikovaná a náročná práce. A když 
to někdo v politice � áká? Ten ať si tento 
přístup uvede do souladu nejen s vlast-

Sice jsem úplně neodhadl „dress code“, správné oblečení, ale ten srnčí guláš byl 
vážně výborný! 

PRÁCE VERSUS ODPOČINEK

Jan Birke s manželkou a dcerou při procházce po náchodském náměstí.

PŘÍJEMNÉ LÉTO A PĚKNÉ PRÁZDNINY

ním  svědomím, ale hlavně s  názory 
voličů, které zastupuje. Všem, kterým 
představa léta zavoní zaslouženými 
dny volna po splněné práci, těm všem 
bych chtěl popřát, aby si to užili měrou 
vrchovatou, přálo jim počasí,  nalezli 
čas na  to, aby byli se svými blízkými.  
Prázdninami a  dovolenými svět ne-
končí a točí se dál. Politika nemá však 

nikdy úplně prázdniny, s  tím jsem už 
dávno smířil sebe i  moji rodinu. Ale 
vy?  Vy si užijte dovolenou! A je pouze  
na vás, jestli to bude s politikou, nebo 
bez… Váš Jan Birke 

ČAS PRO RODINU

Otevřeno po až pá 8,30 -  12,00, 12,30 – 16,30 hod. 
E-shop nonstop. Možnost nákupu na splátky.

www.alfanm.cz
www.prodej-nabytku.com

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – Náchodská ul. 206

NÁBYTEK ALFA
Nabízíme hezký, kvalitní, moderní a ne drahý nábytek

tel. 491 472 320, 721 067 754

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50tis. Kč. 
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

 Společnost Mesa Parts je výrobcem přesných rotačních 
dílců a montážních podskupin. Její výrobky jsou určeny pře-
devším pro automobilový průmysl. Jsou používány ve vstři-
kovacích systémech benzinových i dieselových motorů, jsou 
součástí řídících modulů automatických převodovek nebo 
brzdových a  zabezpečovacích prvků osobních automobilů 
značek Volkswagen, Audi, Škoda či Mercedes Benz. Část vý-
robků je určena také pro průmyslové použití nebo pro zdra-
votnictví.  
 Mesa Parts je rodinnou � rmou s dlouholetou tradicí. Ma-
teřský závod na  jihu Německa byl založen již v  roce 1896 
a  v  současné době zaměstnává přes 510 zaměstnanců. Čes-

Mesa Parts rozšiřuje svůj závod

ká část koncernu byla založena v roce 1993 a v jejím závodě 
ve Vysokově u Náchoda pracuje přes 330 zaměstnanců. Výro-
ba je v obou částech � rmy umístěna v moderních výrobních 
prostorách s vyspělou infrastrukturou a s příjemným pracov-
ním prostředím. Výrobky jsou vyráběny na přesných nume-
ricky a mechanicky řízených strojích. Strojový park zahrnuje 
řadu technologií. Dlouhotočných a vícevřetenové automaty, 
CNC soustruhy, taktovací stroje apod. Nedílnou součástí 
jsou taktéž bezhroté brusky a kontrolní a balící automaty.
 Mesa Parts se rozhodla během následujícího období svůj 
závod ve Vysokově dále rozšířit téměř o 3.000m2.  Výstavba 
byla zahájena dne 10.6.2015. Součástí projektu je rozšíření 

výrobní haly a  expedice, nové prosto-
ry pro kontrolu kvality i  navýšení ka-
pacity nezbytného sociálního zázemí 
a  šaten. Stavba přinese i  kanceláře, 
jednací místnosti a  velmi očekávané 
školicí středisko určené především pro 
nové zaměstnance a praktikanty z okol-
ních středních  škol.  Rok připravovaný 
projekt bude realizován do konce roku 

2015. Zajištění výroby v nových prosto-
rech a splnění stále se zvyšujících poža-
davků zákazníků bude spojeno s inves-
ticí téměř 100 mil. korun do výrobních 
strojů a zařízení.
 Současné i plánované investice Mesa 
Parts jsou nejen důkazem úspěšnosti 
a stability, ale i zdrojem nových pracov-
ních příležitostí v našem regionu.   (pi)

 Náš redakční kolega Mirek Brát nově 
zařadil do  připravované knihy Pon-
tos – Zápisky z  vodní říše i  kapitolu 
věnovanou Sicílii, největšímu ostrovu 
ve  Středozemním moři. „Čím je Sicílie 
zajímavá? Například  tím,  že se zde 
nachází největší  evropská sopka Etna. 
Vůbec celá Itálie je z  hlediska vulka-
nické činnosti velmi aktivní.  Do před-
cházející knihy Odyssea se mi podařilo 
připravit kapitolu, která byla věnována 
„podmořským Pompejím“ - lokalitě 
potopeného starověkého přístavu Bai-
ae v Neapolském zálivu. V této oblasti 
Itálie je seismická aktivita spojena se 
sopkou Vesuv. Posunete se jižněji na Si-
cílii a na pozdrav vám “zadýmá“ Etna. 
A to nemluvím o Liparských ostrovech 
s vulkánem Stromboli. Sopky na Sicílii 
však nejsou jen na souši, ale i pod mo-
řem. Tak například před necelými dese-

Sicílie – sopky na souši i pod mořem

Větší nepříjemností, než podmořské 
sopky, jsou na Sicílii pro turisty ža-
havé  medúzy talířovky

ti lety byla u jižního sicilského pobřeží 
objevena obří podmořská sopka nazva-
ná Empedoklés. Její vrchol je sedm me-
trů pod hladinou moře. Základna této 
sopky je v hloubce  400 metrů a její prů-
měr činí neuvěřitelných 30 kilometrů“, 
vysvětluje Mirek, který sbíral témata 
pro svoji reportáž na  moři i  na  souši 
na jihu Sicílie v lokalitách měst Taormi-
na, Giardini Naxos a  S.Alessio Siculo. 
Text Laďka Škodová, foto archiv Mirka 
Bráta, www.marenostrum.cz (snímek 
vlevo: rybář opravující sítě v  přístavu 
Giardini Naxos, na  horizontu sopka 
Etna dosahující nadmořské výšky přes 
tři tisíce metrů)  
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Autobusové nádraží v Náchodě je Českou dopravní stavbou roku 2014

BRÁNA DO NÁCHODA

 Velkým úspěchem pro Náchod skončil 12. ročník celostátní soutěže Česká 
dopravní stavba/technologie/inovace roku, která vyvrcholila 16. června pře-
dáním titulů a dalších ocenění v pražské Betlémské kapli. Do soutěže mohly 
být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, technologie a ino-
vace, samostatné objekty, které se v této soutěži zatím neprezentovaly a byly 
zkolaudovány nebo uvedeny do  provozu v  roce 2014. Porota jmenovaná 
na návrh odborných garantů soutěže hodnotila rekordní počet 46 přihlášek 
splňujících podmínky soutěže. Mezi nimi i autobusový terminál v Náchodě, 
kterou do klání přihlásil zhotovitel stavby M-Silnice a.s.

 Hlavní zásluhu na  tom, že se Ná-
chod může pyšnit Stavbou roku 2014, 
má domácí Atelier Tsunami s.r.o., jme-
novitě  čtveřice architektů Ing.  arch. 
Ivo Balcar, Ing.  arch. Michal Ježek, 
Ing.  arch. Aleš Krtička a  Ing.  Martin 
Tomek,  kteří navrhli architektonické 
řešení a  zpracovali projektovou do-
kumentaci. „Když čekáte na  autobus 
a  prší vám listopadový déšť za  krk 
nebo praží srpnové polední slunce 
na orosené čelo, není to nic moc. De-

sítky let takto cestující na  náchodské 
nádraží přesto trpělivě čekali. A nako-
nec se dočkali. Náš tým měl tu příleži-
tost a čest, základní nápad - požadavky 
města a  dopravců - přetavit nejprve 
do  podoby studie a  poté do  podrob-
né projektové dokumentace nového 
autobusového terminálu v  Náchodě,“  
vzpomíná na začátky v roce 2011 Aleš 
Krtička. 
  „Na  počátku návrhu byl rozbor 
celkové dopravní situace. Odstranili 

jsme kolizní body a to především ne-
bezpečné couvání autobusů „naslepo“ 
mezi cestujícími a  vylepšili ukončení 
cyklostezky. Výzvou bylo i  zachování 
statného dubu uprostřed nádražních 
ploch. Když už přežil v  minulých 
desetiletích zaasfaltování až ke  kme-
ni, zasloužil si přizpůsobení návrhu 
provozu tak, aby mohl žít dál. Nemé-
ně důležitým úkolem bylo vytvořit 
esteticky vlídné a  proti povětrnosti 
chráněné prostředí“, doplňuje Michal 
Ježek.
 Při návrhu pracovali architekti 
s představou a motivem nádraží jako 
novodobé vstupní brány do  města. 
Pro část návštěvníků města je nádraží 
to první (a pro přestupující často to je-
diné), co v městě spatří. „Snažili jsme 
se, aby prostředí nové vstupní brány 
do  města bylo co nejvíce uživatelsky 
příjemné, vzdušné a  přitom chránilo 
cestujícího před nepřízní počasí. Aby 
bylo jednoduché z  hlediska orienta-
ce návštěvníka, umožnilo mu rychlý 
a bezpečný pohyb bez kolizí po celém 
areálu a  přitom mu umožnilo strá-
vit příjemně čas čekání na  další spoj 
v navazujícím rekultivovaném parku,“ 
upřesňuje Aleš Krtička. 

 „Zastřešení odjezdových a příjez-
dových stání vychází z  navrženého 
dopravně organizačního řešení. Jsou 
koncipovány tak, aby umožnily po-
hyb suchou nohou mezi autobusy 
a vlaky. Z hlediska plošného rozsahu, 
architektonického a  konstrukčního 
hlediska jsme zvolili řešení dvou 
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PŘÍJEZD
ODJEZD

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

ŽELEZNICE

PARK

konstrukčně nezávislých zastřešení,“ 
dodává Ivo Balcar. Na  symetrickou 
formu historické „CK rakouské“ bu-
dovy vlakového nádraží tak s respek-
tem navazuje jednoduchý a střídmý 
přístřešek odjezdových stání.  
 „Zastřešení bylo navrženo jako 
krytá kolonáda, která postupně gra-
duje směrem k hlavním pohledovým 
osám od příjezdu autobusů i přístu-

ESOVITÁ KOLONÁDA

pu pěších směrem od  centra města. 
Konstrukce zastřešení má sebevědo-
mou ambici se stát novým symbo-
lem spojeným se vstupem do města. 
Půdorysný tvar kolonády je navržen 
ve  tvaru písmene „S“ a  konstrukč-
ně se jedná o  železobetonový nos-
ník nesený sloupy. Konkávní křivky 
jsou doplněny ocelovou konstrukcí 
s transparentní krytinou,“ pozname-
nává Martin Tomek.
 Stavba autobusového nádraží se 
stala novou dominantou Nácho-
da, ale celé území architektonicky 
a  funkčně vynikne až v  momen-
tě, kdy bude hotova rekonstrukce 
budovy vlakového nádraží včet-
ně kolejišť. 
Oba projek-
ty byly totiž 
od  počátku 
vzájemně ko-
o r d i n o v á n y 
a vzájemně se 
doplňují. 

Karel 
Petránek, 

foto: Atelier 
Tsunami s.r.o.

(pi)
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Akce platí od 1.7.
do 31.8.2015

nebo do vyprodání zásob. 

PLOTY . ZÁBRADLÍ 
BRÁNY . SCHODY 
BALKONY . TERASY  
PRÁCE S NEREZEM
www.japkovo.cz
japkovo@seznam.cz 
telefon: 603 949 867, 776 167 900

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

STAŇTE SE AVON – LADY
A prožijte léto s Avonem.

Letní akce, dárky a výhody jsou tu pro Vás.
Další informace, registrace a objednávky 
na e-mailu: Amelie.avon@seznam.cz 

nebo tel. 773 908 278

DOPRAVNÍ SPOLEČNOST CDS Náchod   
PŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+E

PRO MEZINÁRODNÍ
KAMIONOVOU DOPRAVU 

S MOŽNÝM VÝDĚLKEM AŽ 50.000 KČ

KONTAKT: 725 761 401
EMAIL: PATZELT@CDSNACHOD.CZ 

 Počátkem června v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis v rámci konferen-
ce Odpady a obce 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže obcí O křiš-
ťálovou popelnici za rok 2014.  Město Červený Kostelec se dostalo mezi 14 � nalistů. 
Jedná se o vůbec první účast Červeného Kostelce ve � nále této soutěže. V prestižním 
celostátním klání jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků a míry aktivity v 
oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitel-
ných složek odpadů. Soutěž je určena všem obcím zapojených v systému EKO-KOM. 
Prvním městem je nedaleký Dvůr Králové nad Labem, který získal velkou putovní 
křišťálovou popelnici a šek v hodnotě 150 000 Kč. Dále byly vyhlášeny obce na dru-
hém a třetím místě. Červený Kostelec tedy obsadil čtvrtou až čtrnáctou pozici. Za 
město Červený Kostelec diplom, květinu a malé těžítko „křišťálové popelnice“ převzal 
při slavnostním vyhlášení výsledků starosta města Rostislav Petrák.  (red)

Červený Kostelec skončil mezi � nalisty 
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* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací agentura IRE-
NA, Náchod. TEL.: 736 768 114

* Osamělá vdova hledá kamaráda nebo 
přítele, samota je zlá, ve  dvou by nám 
bylo líp, na  procházky. Jsem pohledná. 
TEL.: 704 747 303

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 
v klidné části Nového Města n.M. Dům 
je zateplen, zaveden internet, plastová 
okna, výtah. Nájemné 3600,- + energie. 
Kauce 15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu garsoniéru v Červeném Kos-
telci. Nájem 3000 Kč a  1000 Kč energie. 
Volná od 8/2015. Tel.724 524 334
* Pron.nově zrek.byt 1+kk v přízemí 25 
m2 + terasa + kolna v D. Radechové. Náj. 
3.500,- + zál.voda a plyn 2.000 + el +kau-
ce. Tel.: 608 903 050
* Pronajmu zděný byt 2+kk v  Hronově 
v Jungmannově ulici, kompletně zrekon-
struovaný, celková výměra bytu 60 má. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat Cena: 5 500,- 
Kč/měs. + elektřina
* Pron. zrek. nadst. mezonet.byt 4+1 
ve  3. a 4.NP 103 m2 + balkon + sklep 
v  Náchodě, Šafránice. Náj. 7.000,-+2500 
zál.voda a  topení + el+kauce., volný 
od 1.9.2015. Tel. 608 903 050
* Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě 
od 1.9.2015, 15 minut od centra. Krásné 
klidné prostředí s  výhledem na  zámek. 
Částečně zařízený byt. Internet zdarma. 
Nájem 4500,-Kč + energie 4500,-Kč, kauce 
nutná vratná 10 tis.Kč. TEL.:739 740 434
* Pronajmu prostorný byt 2+1 v Nácho-
dě poblíž centra. Nájemné 4900,-Kč + 
služby. Kauce 10000,-. Volné od 15.8. Tel. 
725 557 030
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk v OV 
s balkonem v Novém Městě n.M. - Male-
cí. TEL.: 732 167 291
* Prodám DB 1+kk v Náchodě. RK nevo-
lat. Tel. 605 180 862
* Pronajmu zrekonstruovanou podkrov-
ní garzonku v  centru Náchoda. Nájem 
3.700,- + služby 1700,-. Kauce 10.000,- 
Tel. 602 247 247
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě-Bran-
ka, os.vl., zděný, nová okna, podlahy, 
ihned volný, cena 1,13 mil.Kč. Tel.: 
774 061 131
* Dlouhodobě pronajmu garsonku, 
3.p., v Náchodě - Bělovsi - Karlův kopec. 
Volná od 1.9.15. Nájem 2500,-Kč, záloha 
na  energie 2500,-Kč. Kauce 10  000,-Kč.
TEL.: 602 696 213
* Pron.byt 2+1 v příz. 48 m2 + sklep v Bě-
lovsi(u Korunky) + parkoviště u domu. 
Náj. 4000,-Kč + voda 1000,-Kč+el.+plyn+ 
kauce. Volný od 1.10.15 (po doh.lze i dří-
ve). Tel.: 608 903 050
* Pronajmu byt v  Náchodě, Palachova 
1457, 1+1, nájemné 3500 + služby 2500, 
(podle počtu osob), elektriku si hradí 
sám nájemce. tel: 775  061  233, email: 
faifr@seznam.cz
* Prodám byt 1+1 v OV 35 m2 v centru 
Náchoda. Ihned volný. Cena 690 tis.Kč. 
TEL.: 777 245 475
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. 
Tel. 608 110 041 
* P R O N A J M U podkrovní otevřený 
2+kk+obytná galerie v  centru Nácho-
da vhodné pro mladý pár, nájem+služ-
by 5.000 Kč, energie cca 2.200 Kč kauce 
7.000 Kč, spolehlivost podmínkou Tel. 
773 974 100
* Hledám dlouhodobý podnájem bytu 
2+1 v  Polici n.M. (Žďár n.M.) Max. 
do  6000,-Kč vč. služeb a  energií. Slušná 
pracující žena. TEL.: 777 865 678
* Nabízíme pronájem bytu 2+kk, 41,09 
m2 v  Hronově, Hostovského 995, a  to 
od 1. srpna 2015. Info 737 746 155
* PRONAJMU BYT 2+KK VE STÁRKO-
VĚ NA NÁMĚSTÍ. Byt 42 m2 je po celko-
vé rekonstrukci, nájem 3.600,- + 1.800,-in-
kaso, kauce nutná.Tel.602 133 173 Email.
renestarkov@seznam.cz
* Prodám DB 3+1 (60 m2) v  Náchodě - 
Starém Městě. 6. patro, s výtahem. Dům 
je zateplený, v  bytě jsou nové rozvody. 
Cena dohodou. Volný od 8/2015. Nevolat 
RK! Tel. 702 839 177

* Pronajmeme kancelářské prostory 
v  centru Hronova, náměstí Čs. ar-
mády č.p. 1, druhé patro, kancelář 
12,3 má, příslušenství 5,0 má, kan-
celář - atelier 59 má, příslušenství 6,4 
má, samostatné WC s  umývárnou, 
kuchyňská linka, možnost pronájmu 
i jako jednoho celku, volné ihned. Tel.: 
725 577 327

* Obchodní prostory s  velkou výlohou 
a zázemím o celkové výměře 40 má v Ná-
chodě na  Kamenici do  pronájmu. Tel. 
774  311  404, RK nevolat. Cena: 18  000,- 
Kč/měs. + elektřina

* Pronajmeme provozovnu (prodej-
nu) v  centru Hronova, náměstí Čs. 
armády č.p. 1, přízemí se vstupem 
z náměstí, provozovna 100,5 má kan-
celář 12,3 má, příslušenství 5,0 má, sa-
mostatné WC s umývárnou, v kancelá-
ři kuchyňská linka, volné ihned. Tel.: 
725 577 327

* Pronajmeme kancelářské prostory 
v centru Hronova, náměstí Čs. armá-
dy č.p. 1, první patro, kancelář 33,6 má, 
příslušenství 6,0 má, samostatné WC 
s  umývárnou, kuchyňská linka, volné 
ihned. Tel.: 725 577 327

* P R O  N A  J M U  přízemní nebytový 
prostor v  centru Náchoda blízko pěší 
zóny plocha cca 100 m2, velké výlohy, 
vstup přímo z ulice vhodné pro prodejnu, 
služby, kanceláře apod. Tel.: 773 974 100

* Pronajmu prostory pro sklad nebo 
provozovnu, 340 m2. Voda,elektřina, 
plyn. Hronov, Zbečník-Padolí.TEL.: 
603 887 304

* Prodám hospodu ve Vysokově, zn. ja-
kékoliv využití navr. cena 1.5 mil.Kč. 
TEL.: 606 951 546
* Pronajmu skladovací prostory 219 m2 
v centru Náchoda. Tel. 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠO-
VO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 
VHODNÉ PRO PRODEJNU, ORDINA-
CI, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, 
ATELIÉR,KANCELÁŘE ATD. INFO 
777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEM-
NÉ 3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* V Hronově pronajmu prostory k pod-
nikání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. 
Tel. 608 667 730
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve 2. patře s výtahem, WC a ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, fitcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Nácho-
dě v  I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.: 777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám plně funkční šlapací 
šicí stroj Minerva, cena 450,-Kč. 
TEL.:774 337 024
* Prodám thuje Smaragd v  květináči 
k  letní výsadbě, výš. 50 cm, kus 50,- Kč. 
Tel. 604 452 789

* Pronajmu garsonku v  Hronově. 
TEL.:608 66 77 30
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho 
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v  Červeném Kostelci, 
Koubovka 895. Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 
733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v Červeném Kostelci, Kou-
bovka 895. Cena minimálního měsíčního 
nájemného je Kč 4,5 tisíce bez služeb). 
TEL.: 733 131 189.

* Prodám pozemek o  výměře 989m2 
v Dědově. Tel: 603 158 978
* Pronajmu,nebo prodám zahradu 1000 
m2 s  chatkou v  Horním Dřevíči, oblast 
CHKO. Lze využít i  jako stavební poze-
mek!Klidné a  slunné místo!Cena doho-
dou! Tel. 606 139 730
* Sháním RD nebo chalupu na Náchod-
sku v ceně do 1,5 mil. Kč. Menší opravy 
nevadí. Tel.: 608 245 634
* Prodám RD v  Červeném Kostelci - 
Olešnici o vnitřní dispozici 4 + 1 po cel-
kové modernizaci. Topení je ústřední 
na  tuhá paliva, voda - vlastní studna, 
kanalizace do septiku. Dům je na oploce-
ném pozemku o CP cca 1200 m2. Součástí 
prodeje je i větší garáž. Příjemné bydlení 
bez přímých sousedů, ihned k nastěhová-
ní. Tel.: 608 245 634
* Prodám větší rodinný dům se zahra-
dou v Červeném Kostelci před dokonče-
ním rekonstrukce. Tel. 774 311 404, RK 
nevolat Cena: 1 990 000,- Kč

* Prodám stavební pozemek v  mír-
ném jižním svahu na klidné perife-
rii Hronova, centrum 5 min chůze, 
inženýrské sítě v  dosahu, výměra 
a cena dle dohody, RK NEVOLAT! Tel. 
608 518 396
* Prodám rozestavěný RD 4+1 v Újezd-
ci u  Hořiček. Cena dohodou. Tel. 
776 147 437
* Pronajmu zděnou garáž 34 m2 na Lipí 
u Náchoda. Náj. 1000,- Kč + kauce. Volné 
od 1.10.2015. Tel.: 608 903 050
* Koupím rodinný dům nebo chalupu 
v Novém Městě n/Met.(Krčín,Vrchoviny-
,Nové Město n/M. tel: 722 379 557
* Prodám dům na Broumovsku 4+1 a 2x 
2+1, garáž, dílna, chlév, jeden ha pozemek 
okolo, cena dohodou. Tel. 723 831 435

* Prodám garáž v České Skalici,ulice 
Zelená u obchvatu. Velmi dobrý sta-
v,ihned volná,cena 59  000,- Kontakt: 
608 871 121

* Prodám RD v České Čermné - se sto-
dolou, pozemek 10 ar, cena 550 000,- Kč. 
RK nevolat! Tel. 777 130 410
* Prodám stavební pozemek v  Dolní 
Radechové 2500 m2 za 1 mil. Kč. TEL.: 
608 667 730
* Prodám garáž v Hronově - Bosně. Tel. 
605 439 402
* Prodám chatu v Náchodě: vlast. poze-
mek 350m2, voda, el., krb, slunná lokali-
ta, krásný výhled, klid, dobrá dostupnost. 
Cena 398 tis. Kč. Tel. 608 141 035
* Prodám pozemek na  k.ú. Provo-
dov cca 7500 m2 za  3.mil.Kč. TEL.: 
606 951 546

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY
* PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ - to-
pol. Doprava možná v  okolí Nového 
Města n.M.. TEL.:776 327 208
* Levně! Dvoulůžko s úložným prosto-
rem - 160 x 200 cm, tel. 608 057 003
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám univerzální stroj hoblovka 
pila s  poškozeným elektromotorem 
za symbolickou cenu. Tel. 603 21 21 88
* Prodám palivové dřevo suché i mok-
ré. Tel. 777 690 390

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hračky, obra-
zy, porcelán, vše staré. V případě zájmu 
vyklidím Vaši nemovitost. Dobře zapla-
tím. Tel. 774 503 631
* Sběratel koupí staré pohledy a  ko-
respondenci. Vše do  roku 1945. Tel.: 
608 339 269.
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek do  r. 1970. 
TEL.:722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, 
medaile, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

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

* Koupím ABC, ČYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj.papírový mate-
riál, bankovky, mince, LP desky, CD 
atd. TEL.:777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Hledám lektorku němčiny pro své 
děti. Výuka hrou - výuka prožitkem 
- výuka, kde se po  celou dobu mlu-
ví pouze německy. Výborná znalost 
němčiny podmínkou, kreativita a 
pedagogická praxe vítány. Více info: 
bejrova@zsstarkov.cz

* Koupím Škodu Octavia Tour v dob-
rém stavu. Prosím, volejte 603 869 469

* Přesné autopotahy šité na  míru 
z  kvalitních materiálů včetně mon-
táže. TEL.:606 299 945, 491 427, 628. 
K Brodu, Náchod 

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

EXTERNÍ vedení účetnictví, daňové 
evidence, mezd, daňového přiznání, 

silniční daně, DPH. Kompletní služby. 
www.ak-ucetnictvi.cz

Tel. 723 492 445

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

BEZPEČNÁ PŮJČKA

pro MD, OSVČ, zam. SD.
Tel. 702 381 107

Nové Město nad Metují 
a okolí

pro MD, OSVČ, zam. SD.
Tel. 722 732 992
Náchod a okolí

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují přijme:

Obsluhu galvanických linek
do nepřetržitého provozu,

ukončené středoškolské vzdělání výuč-
ním listem podmínkou, práce vhodná 

pro muže.

Skladníka do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výuč-
ním listem podmínkou, práce vhodná 

pro muže.

Pracovník ana CNC frézování
do třísměnného provozu, vyučen 

v oboru a praxe min. 5 let podmínkou.

Obsluha lisovacích linek
do dvousměnného provozu, vyučení 

ve strojírenském oboru výhodou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

Přivýdělek!
Hledáme spolehlivého 

doručovatele novin a letáků 
do schránek v Náchodě – 
oblast Klínek a Nový Svět.

Více informací na 
tel. 603 990 636

Obecně prospěšná společnost Pechanec Hořičky 
ve spolupráci s obcí pořádá 3.ročník Přehlídky 

dřevořezbářů s motorovou pilou. Akce se koná 17. 
a 18. července 2015 ve sportovním areálu u zeměděl-

ského družstva v Hořičkách.  Po oba dny budou probíhat 
ukázky práce řezbářů. V sobotu 18.7. navíc proběhne be-
seda s hercem a kaskadérem Zdeňkem Srstkou spojená 
s nabídkou psích mazlíčků z psího útulku v Broumově. 

Občerstvení v průběhu obou dnů je zajištěno.

Pronajmu zavedené bistro 
v Náchodě. Více info. na tel

č. 605 547 719

Zajistíme rozvoz Vašich 
letáků v Polsku. 

TEL.:602 103 775

BEZPEČNÁ PŮJČKA
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Požadujeme: 
• SŠ vzdělání technického směru 
• Praxe vítána , (není podmínkou )
• Ochota učit  se nové  věci , pozitivní přístup k práci 
• Nástup  je  možný  ihned , nebo dle dohody 

Nabízíme: 
• Dobré  platové  podmínky 
• Příspěvek  zaměstnavatele na penzijní pojištění 
• Příspěvek  na  obědy
• Příspěvek na volnočasové  aktivity 
• Práci v čistém a moderně vybaveném provozu

KONTAKT:  tel.: 491 452 846 / email: joudalova@vsdladr.cz
VSD-Ládr  s.r.o., Miskolezy 56, 552 04 Chvalkovice 

www.vsdladr.cz

VSD-Ládr s.r.o., dlouholetý výrobce přesných rotačně obrá-
běných součástek  hledá nové spolupracovníky na  pracovní 
pozice: 

OBSLUHA  A  SEŘIZOVÁNÍ  CNC SOUSTRUŽNICKÝCH 
AUTOMATŮ  PRO  DVOUSMĚNNÝ  PROVOZ 

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ 

VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

 

E

AŽ  50.000 KÈ

HOTOVOST

NA 8 A 13 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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Teplice n.M., Adršpach a okolí 

Mezimìstí, Broumov a okolí 

Broumov a okolí

Hronov, È.Kostelec a okolí

N.Mìsto n.M., Bohuslavice a okolí

Náchod, È.Skalice a okolí

Jaromìø a okolí

Úpice a okolí

725 995 654

702 602 930

728 242 789

604 216 189

775 110 989

725 317 668

730 175 241

603 500 339

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 
o klienta po uzavření této smlouvy.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

cena od 35 Kč za 1m2

www.cistenidlazby.eu
tel: 732 274 746

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

Tel: 776 227 724, 7 let zkušeností! 
Zainvestujte

 a prodlužte svému vozu životnost...

Provádíme ochranné nástřiky 
podvozků a dutin vozidel

 antikorozními vosky, nebo i jinými 
materiály dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

Veškeré PŘEKLADY z a do německého jazyka včetně úředního ověření

Soudní tlumočník a překladatel PharmDr. Lada Petránková 
Tel. 603 440 969 e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

NĚMČINA

Firma Elektro Drapač s.r.o., 
Velké Poříčí 177

- Nástup ihned
- PP na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení

- Vzdělání ÚSO s maturitou – obor grafi ka
- Náplň práce: grafi cké zpracování dat v programech

- Požadavky: ŘP sk. B, samostatnost, zodpovědnost, tvůrčí a kreativní
myšlení, znalost práce v prog. Corel Draw, Corel Photo Paint, 

Enrout, Flexisign.
- Nástupní mzda: 17 000 – 23 000 Kč

- Kontakt: drapacova@eldr.cz, 491 482 500

přijme GRAFIKA/ČKU

PŘIJMEME

Pracoviště v Náchodě. Informace na tel. 777 138 213
DO MALÉHO KOLEKTIVU NA ODĚVNÍ VÝROBU.

KREJČOVOU 
ŠVADLENU

Okénko 
energetického 
poradce 96. 

Vážení a milí čtenáři,
jistě mi dáte za pravdu, že každý rok 
měnit jen tak pro nic za  nic doda-
vatele energií není asi to pravé oře-
chové. Na  druhou stranu není  to 
pravé ořechové ani  když zůstáváte 
u dodavatele energií jen proto, že jste 
u něj „odjakživa“ nebo, že nevíte jak 
z toho vztahu ven,přestože je hodně 
drahý…
Pokud chcete zůstat u  stávajícího 
dodavatele plynu i  elektřiny ,měli 
by jste se svým dodavatelem každo-
ročně uzavírat cenové dodatky. A to 
pouze na další 1 rok . To je známka 
seriózního vztahu .
Dodatky by zcela určitě měly jed-
noznačně a  přesně uvádět od  kdy 
do  kdy platí /např. od  1.1.2016 
-31.12.2016 /. To je také známka se-
riózního vztahu.
Cena za  plyn i  silovou elektřinu by 
v  dodatku měla být na  stanovené 
roční období  přesně uvedena.To je 
také známka seriózního vztahu.
Pokud u  Vašeho dodavatele splňuje 
cenový dodatek výše uvedené, tak je 
samozřejmě nutné se zabývat samot-
nou cenou plynu i  silové elektřiny 
včetně měsíčních platů. Pokud bude 
splňovat následující, tak s  klidným 
svědomím pokračujte se stávajícím 
dodavatelem :
Cena plynu na rok 2016 by měla být 
přímo v dodatku ke  smlouvě / týká 
se i  nové smlouvy / nižší než 790,-
Kč/MWh s měsíčním platem ne vyš-
ším než 50,-Kč / nejlépe 0,-Kč /. 
Cena silové elektřiny by na rok 2016 
měla být nižší než  u sazby D01-D02d 
– VT  999,-Kč/MWh u  sazby D25-
-D26d - VT 1  220,-Kč/MWh a  NT 
799,-Kč/MWh u  sazby D45-D56d 

– VT 1 220,-Kč/MWh a zvláště NT 
pod 1 000,-Kč/MWh měsíční plat by 
neměl přesahovat 50,-Kč / všechny 
ceny uvedeny bez DPH/ 
Známkou seriózního vztahu mezi 
Vámi a dodavatelem je i blízkost „ka-
menných“ poboček.
Pokud Váš dodavatel energií splňuje 
výše uvedené nejen, že máte zcela 
rovnoprávné postavení, ale šetříte 
a to podstatně i svou peněženku.
Pokud Váš dodavatel nesplňuje výše 
uvedené, věřte, že nejen podstatně 
nešetříte svou peněženku, ale můžete 
si zadělat  i na problémy do budouc-
na, kdy třeba budete chtít dodavatele 
změnit. Takovýto vztah nelze pova-
žovat za vyvážený pro obě dvě strany 
a  může se to maskovat různě třeba 
i tzv. nezávislým  poradenstvím….
Pokud máte zájem být v  dlouho-
dobém seriózním vztahu a  zároveň 
ještě každoročně výrazně šetřit svou 
peněženku za  energie zastavte se 
u nás, zavolejte, napište.....
S úctou Váš 

Mgr. Michal Bors, energetický poradce, 
kancelář:  Husovo náměstí 22,
552 03 Česká Skalice Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, Tel: 728 945 972, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Horská 634, 541 01 Trutnov
Kuba Šípků, Tel: 727 805 792, 
e-mail: kuba.sipku@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Rychnov nad Kněžnou
Ivana Jirotková, tel. 601 342 066,
ivana.jirotkova@armexenergy.cz 
 (pi)

EXPEDIENT – manuální dělník
- jednosměnný provoz
- vhodné pro absolventy
- základní znalost práce na PC
- oprávnění k řízení
 vysokozdvižného vozíku výhodou

- požadované vzdělání – vyučen
- nástup možný ihned

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
- jednosměnný až dvousměnný 

provoz
- vhodné pro absolventy
- oprávnění k řízení

vysokozdvižného vozíku výhodou
- požadované vzdělání – vyučen
- nástup možný ihned

Kontakt: Jaroslav Suchochleb, tel.: 602 272 053, e-mail: suchochleb@darwin.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Z důvodu navýšení výroby 

přijmeme zaměstnance na tyto pracovní pozice:

U OBOU POZIC NABÍZÍME:
- stabilní, dlouhodobé zaměstnání ve fi rmě s mnohaletou tradicí

- příspěvek na stravování
- možnost stravování přímo v areálu fi rmy

- možnost profesního růstu
- osobní ohodnocení

Darwin’s Pet s.r.o.
Zastavilka 60 

518 01 Dobruška
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obsluha CNC strojů

 vzdělání ve strojírenském oboru

 třísměnný a nepřetržitý provoz

NÁSTUP IHNED
Tel.: 499 451 614, 725 522 526

Lhota za Červeným Kostelcem

Pozice:

NÁSTUP IHNED

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Squash centrum
 Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Garance 
dobrého počasí

 Jaká je konečná bilance letošní cha-
ritativní sbírky členů náchodské po-
bočky Ligy proti rakovině v  našem 
regionu? Celkem bylo prodáno 10 810 
kytiček a na celorepublikový účet sbír-
ky bylo posláno 231 419 Kč. V porov-
nání s  loňským rokem je to opět více, 
a  to o 3 426 Kč! Osvědčila se i  letošní 
novinka – možnost doprodeje kvítků 
následující den. V  každém případě je 
to úctyhodný výkon, za  kterým stojí 
obrovský kus práce členů Ligy proti 
rakovině Náchod i  spolupracujících 
subjektů. Největší pochvalu ze škol si 
právem zaslouží Vyšší odborná škola 

zdravotnická a  Střední zdravotnická 
škola Trutnov, která díky svým žákům 
a  pedagogům přispěla do  sbírky část-
kou 31  630 Kč, druhá byla Obchodní 
akademie Náchod s 30 045 Kč a na tře-
tím místě se umístila Střední škola pro-
pagační tvorby a  polygra� e Velké Po-
říčí s  26  262 Kč. Výborného výsledku 
dosáhli také hronovští skauti s nejvyš-
ším vybraným průměrem na 1 kytičku 
23,31 Kč. Poděkování však patří všem 
dobrovolným prodejcům – žákům, 
studentům i  jejich pedagogům, skau-
tům a  členům LPR Náchod za  jejich 
obětavý přístup ke sbírce.  (RL)

Květinový den na Náchodsku

 Volné občanské sdružení Koloběžky 
Náchod pod záštitou Města Náchoda 
- evropského města sportu 2013, uspo-
řádalo  závody v  koloběhu zařazené 
do  Rollo-ligy ČR a  zároveň vyhlášené 
jako Mistrovství ČR v  dlouhém závo-
dě a  Mistrovství ČR v  časovce do  vr-
chu.Náchodští koloběžkáři sdružení 
ve sportovním spolku KOSTKA Racing 
z.s. získali o  tomto závodním víkendu 
11 medailí –z toho Mistry ČR v kolobě-
hu se ve svých kategorií stali:Katka Še-
fcová kadetky 2x 1. místo, Eva Šefcová 

veteránky 2x 1. místo, Jan Horák vete-
ráni 2x 1. místo. Další úspěchy našich 
členů: Matěj Berka junior 2x 3.místo , 
Lenka Kráčmarová seniorky v  časovce 
2. místo, Hanka Čermáková veteránky 
2x 3. místo, ředitel závodu Miloš Ti-
chý masters obsadil v časovce 6. místo, 
Vlastimil Kráčmar masters 2x 8. místo 
a  začínající Anet Morávková kadetky 
6. a  10. místo. Podrobné výsledky nalez-
nete na  stránkách www.sportchallenge.cz 
v  sekci výsledky. Koloběžky Náchod 
(redakčně kráceno)

Mistři koloběžkáři 

Na akci Vás srdečně zvou Posezení 
na mlejně a Správa NKP 
Státní zámek Ratibořice

ZAČÁTKY VŽDY V 15 HODIN
24. 7. – kapela Žalozpěv *

 31. 7. – kapela Stráníci
Vstupné: zakoupením alespoň 

jednoho koláče nebo pohledu přede 
mlejnem přispějete nejen na pořá-
dání akce, ale i na opravy a údržbu

 Rudrova mlýna. Děti zdarma

FOLKOVÉ PÁTKY 
NA MLEJNĚ

 Žáci ZŠ a MŠ J. Zemana z Nácho-
da navštívili náchodské loutkové 
divadlo „Dětem pro radost“, kde 
shlédli pohádku Vodníkova Hanič-
ka. Tento napínavý příběh nastu-

doval, režíroval a předvedl s ochot-
nickým souborem loutkoherců pan 
ing. Miloš Jirman. Členové divadla 
věnovali toto představení žákům 
jako sponzorský dar ke  Dni dětí.  
Pohádka se všem divákům, jak těm 
malým, tak i  pedagogickému sbo-
ru moc líbila. Největší překvapení 
však čekalo na  všechny přítomné 
až po  ukončení představení. Podle 
svého přání a  zájmu si mohly děti 
podrobně prohlédnout a  osahat 
opravdové loutky, dokonce si s nimi 
i  provést základní pohyby. Navíc 
jim loutkoherci umožnili prohlídku 
zákulisí celého divadla. Tuto jedi-
nečnou nabídku nikdo neodmítl. 
Do školy se všichni vraceli plni do-
jmů z krásného zážitku.
                                                                                                    
 Mgr. Marcela Houserová, učitelka 

ZŠ a MŠ J. Zemana

Neobvyklý dárek 

GMS Czech national team  - 1. místo v absolutním pořadí v ME
 Miloš Beneš je jediným českým pilo-
tem, který v posledních 3 letech dokázal 
zvítězit v absolutním pořadí v Mistrovství 
Evropy závodů automobilů do vrchu.
 V Limanowě /PL/ se jel poslední závod 

první poloviny Mistrovství Evropy.
 V  tréninkových jízdách Miloš Beneš 
(Osella FA30) z GMS Racing teamu navá-
zal na loňské absolutní vítězství v kategorii 
2 a největší soupeře Bormoliniho a Hau-

sera ve skupině E2-SS nechal za sebou.
 Velmi kluzká trať i  za  sucha v  Lima-
nowě je ideální pro vozy s náhonem 4 x 4 
a přednosti nejrychlejších speciálů skupi-
ny E2: E2-SS a E2-SC se stávají na této trati 
spíš nevýhodou.
 V  součtu časů závodních jízd Miloš 
Beneš zvítězil s  náskokem necelých 9 
vteřin v absolutním pořadí kategorie 2.
Absolutní pořadí kategorie 2:  1. Mi-
loš BENEŠ,  2. Vladimir VITVER 
+00:08,640, 3. Andrzej SZEPIE-
NIEC+00:09,592
Pořadí skupina E2-SS: 1. Miloš Beneš, 
2. David Hauser +00:10,819, 3. Fausto 
BORMOLINI +00:27,251
Průběžné pořadí ME: 1. Simone Faggo-
ili 125, 2. Fausto Bormolini 83, 3. Miloš 
Beneš 80, 4. David Hauser 80 
text: RS, foto: GMS racing team
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* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
       - realitní kancelář

23 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Dvougener.RD v krásné lokalitě,N. Město n/M
Dům se dvěma byty 
4+kk ve velmi klidné 
části, plast.okna, vel. 
terasa, balkon, garáže 
pro 3 auta, slunný po-
zemek, skleník..      

180599 cena: 3.490.000,- Kč

RD se zahradou, Č. Skalice
Dům 4+1 s klidnou, 
pěknou zahradou 
a garáží, možnost 
další půdní vestav-
by, na pozemku 
studna...  

180540 cena: 990.000,- Kč

Zděný byt 3+1 v OV, Č.Skalice
Pěkný byt V klidné 
části, 2. patro,je slun-
ný, 2 balkony, 2 skle-
py, má nízké náklady 
na provoz-vlastní 
vytápění. 

180588  Cena 950.000,- Kč 

RD s třemi byty, Náchod Purkyňova
Rekonstruovaný dům 
s byty 1+kk, 3+1, 4+1, 
možnost ordinace, 
dvě garáže, okrasná 
zahrada, klidná loka-
lita..                 

180595 cena: 4.900.000,- Kč

RD (chalupa),Lhota p/H u Č.Skalice
S pozemkem 458 m2, 
v r. 2000 část. rekon-
strukce - koupelna, 
WC, plynové topení...

180576 Cena 670.000,- Kč 

Byty 3+1 s garážemi, Č. Čermná u Náchoda
Dva byty v podílovém 
spoluvlastnictví, pů-
vodní stav, kotel na 
TP, 2 garáže, klidná 
část, vhodná inves-
tice..

180558 cena: 700.000,- Kč

>

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny

Hotel Elko v Náchodě
*Točený  Primátor 11°, Hron 10°, nealko*

*Ledová káva, frapé*
*Zmrzliny*

Užijte si krásné léto!Užijte si krásné léto!
www.elkohotel.cz


