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JARNÍ VLNA SLEV
NA CELÝ SORTIMENT

AKNÍ CENY
PRAKY, MYKY, SPORÁKY
JARNÍ ÚKLID SKLADU
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)
ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Liberecká obalovna s.r.o., Hrádecká 247, Liberec 33 - Machnín
přijme

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE

Jsme kvaliﬁkovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální
zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

pro obsluhu technologické linky
(obalovny) - pro provozovnu ČERVENÝ KOSTELEC

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780),
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz; AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte
podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

Požadavky: SŠ/vyučen v oboru, § 6 NN vyhl. č. 50/78 Sb., znalost práce s
PC, zkušenosti s údržbou elektrozařízení, znalost němčiny vítána.

Nabízíme: zaměstnání se slušným ohodnocením.
Písemné nabídky na e-mail: pavel.krivda@eurovia.cz
a antonin.hnizdo@eurovia.cz

* 4 nadstandardní byty od 114 m2
* Moderní kuchyně
* Parkování ve dvoře
bezbariérového domu s výtahem
* Velmi úsporný systém vytápění

Pro info a prohlídka:

603 488 222
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pro roznos 800 ks novin v oblasti

HRONOV - Příčnice a okolí.
Vhodné pro aktivního důchodce nebo
studenta jako přivýdělek.

TEL.: 602 103 775

Cena nájem od 9.000,- Kč/měsíc

PRVNÍ ČESKÝ

Hledáme spolehlivého

email: echo@novinyecho.cz

Ztratila se kolie zlatá
slyšící na jméno ASTA

Foto: Josef „Pepa“ Voltr

Pronájem
nových byt
v centru Náchoda

mezi Bystrým a Bačetínem
v Orlických horách. Kdo ji viděl,
prosíme o zprávu na tel. 721 447 589

národní cirkus
Jo-Joo
v Náchodě

čtěte na str. 8
Mě láká velice...
KT Nové Msto nad Metují poádá v
sobotu 1.5.2010 již 11. roník dálkového turistického pochodu a jízdy na kole.
Prezentace a start je u novomstské sokolovny od 6.00 do 10.00 hodin a pro pší jsou
pipraveny trasy od 10 do 50 km a pro cyklisty 30 a 50 km. Akce se koná za každého
poasí a oberstvení je zajištno.
kp

EU

Chatka v Bražci - v Ostrovech
K prodeji se nabízí menší dřevěná chatka ve slušném technickém stavu,
vybudovaná na zděné podezdívce v klidném zákoutí Metuje dobře přístupná po
zpevněné cestě od Bražce. Vlastní pozemek je téměř po celý den přístupný slunci a o
od frekventované cyklostezky je dostatečně oddělen loukou a tokem řeky Metuje. V okolí
se nachází pouze 3 rekreační objekty podobného typu což zaručuje příjemné chvíle pro
milovníky klidu. z Cena: 549 000,-Kč
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TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26.dubna 2010 uplyne 5 smutných
let, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, babika, prababika,
paní Božena Hladíková, rodaka z eské
ermné.

Udržovaná rodinná vila z r. 1935, v atraktivním prostř. u zámku v Náchodě ............................. 3 890 000,- Kč
Pěkný, světlý družstevní byt 3+1 v Růžové ulici na sídlišti SUN Náchod .......................................... 990 000,- Kč
Stavební pozemek v klidné části Bezděkova nad Metují o výměře 618 m2.............................................. 399 000,- Kč
Pronájem objektu k výrobě a skladování v Novém Městě nad Metují, celkem ...........................................12 000 m2
Rodinný dům se zahradou v Jásenné u Jaroměře ............................................................................ 1 500 000,- Kč

info: 777 602 884

Kdo jste ji znali, vpome te s námi.
dcery a syn s rodinami

www.realityeu.com

PRO BEZPEÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH
I MIKROVLNKA MŽE BÝT NEBEZPENÁ

VZPOMÍNKA
Dne 24.4.2010 uplyne 100 let od narození paní MUDr. Vry Nesnídalové, dlouholeté obvodní lékaky v Náchod.
Kdo jste ji znali, vzpome te prosím
s námi.
rodina

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na pana
Jana Machán z Vrchovin. 25.dubna uplynou 3 roky od jeho úmrtí.
Kdo jste ho mli rádi,
vzpome te s námi.
Manželka s dtmi, rodie, sestra,
známí a pátelé

VÝZVA
V srpnu 2010 uplyne 50 let od smrti Jaroslava Žáka, spisovatele, pedagoga, novináe
a spoleensky angažovaného lovka, který
10 let psobil jako profesor latiny a francouzštiny na jaromském gymnáziu.
Gymnázium a SOŠ Jarom ve spolupráci s
Mstským muzeem v Jaromi uspoádá dne
24. záí 2010 k tomuto výroí konferenci o
Jaroslavu Žákovi.
Prosíme všechny, kteí nám mohou poskytnout o J. Žákovi a období let 1936 - 1946 na
jaromském gymnáziu jakékoliv informace,
aby se nám ozvali a tím pispli k úspšné
píprav konference. Pedevším prosíme o
svdectví pamtník, pop. o dobové fotogra e, vysvdení, jakékoliv dokumenty a
kontakty na osoby, které by mohly pispt
vzpomínkou, vystoupením i svdectvím.
Pedem dkujeme za spolupráci a zárove
Vás srden zveme.
Pozvánka na konferenci i její program budou
vas otištny v Jaromském a josefovském
zpravodaji.
Kontakty: stejskalova@goajaro.cz,
tel. 491 81 2498 - Mgr. E. Stejskalová

Mikrovlnné trouby se v posledních letech staly zcela bžnou výbavou domácností.
Stejn jako jiné tepelné spotebie, také mikrovlnky pedstavují jistá požární rizika.
Ohev zpsobují mikrovlny, které prochází izolanty, uvnit nichž rozkmitávají molekuly vody, tuku a cukru, které se následn kmitáním zahívají. Od vodivých materiál
se mikrovlny odráží, piemž dochází jiskení a tedy i ke zvýšení rizika požáru. Proto se
nesmí do mikrovlnek dávat nádobí s kovovými souástmi a to ani nádobí s kovovým dekorem nap. hrneky se zlacenou proužkou apod. Do mikrovlnek nesmí pijít ani kovové
fólie, kovové spony sák ba ani recyklovaný papír, pokud není speciáln uren pro
mikrovlnné trouby. Mže totiž obsahovat kovové ásteky, které mohou troub jiskit
a zpsobit vzplanutí obalu. Pi tepelném zpracování nkterých „holavjších materiál“,
napíklad kukuice a obilných sák, je nezbytné pesn dodržet nastavení výkonu a
doby zahívání.
Delší doba zahívání totiž mže vést k pehátí, zapálení a hoení. Riziko u tchto potravin navíc zvyšuje olej, který v nkterých sácích bývá. Nebezpené je také v mikrovlnkách ohívat potraviny v plynotsn uzavených nádobách. Pára vzniklá pi ohívání
mže natolik zvtšit obsah, že nádoba zvýšený tlak nevydrží a exploduje. Z pochopitelných dvod se v mikrovlnkách také nesmí ohívat holavé kapaliny. Také se zde nesmí
sušit ani sterilizovat souásti odv nebo jiné textilní výrobky, které by se mohly snadno
pehát a vznítit. Je teba také dávat pozor na již oháté potraviny. V nkterých pípadech
mže být kapalina pehátá nad bod varu a pi mechanickém pohybu mže dojít k vyprsknutí obsahu, proto je teba vyjímat je s opatrností. A ješt musím pipomenout, že
k požáru mže pispt mastnota pichycená na stnách trouby, proto nezapomínejte na
pravidelné ištní.
Pokud pesto v mikrovlnné troub k požáru dojde, je nutné ji ihned odpojit od elektrického zdroje, neotvírat dvíka a vykat, až požár zhasne v dsledku vyerpání kyslíku uv
nit.
Oldich Pibyl

Prmyslové objekty minulosti i souasnosti (4)
TALÍ
VE ZNAMENÍ
BÝKA
Vynikající tlesná konstrukce zrozenc ve znamení Býka (21. dubna až 21. kvtna) peduruje jejich životní optimismus. Pímo blahodárn prý na n psobí potrava - utišuje nejen
hlad, ale má i zklidující vliv. Muže zrozené v tomto znamení mžeme pomrn asto najít v restauraních zaízeních. Svou hojnou konzumací, hlavn nápoj, vzdávají est svému znamení.
Ženy narozené v Býku mívají vynikající vlohy k vaení. Práv pro kladný vztah ke gastronomii
vás však, milé dámy, musíme upozornit na možné nebezpeí zbytené nadváhy. Ze slavných
Býk jmenujme Jozu Bízovou naši veleúspšnou autorku kuchaských knih. Nejznámjší je
bezesporu kniha Vaíme zdrav, chutn a hospodárn, dále pak Nová domácí kuchaka.
Dokladem faktu, že Býci bývají vynikajícími kuchai, je i uitelka praktického vyuování Anna
Gáborová. Všechny její výrobky jsou vždy mimoádn chutné a zdailé, což mžete sami zhodnotit.
Bramborové mšce plnné uzeným masem
750 g vaených brambor, 2 vejce, 150 g hrubé mouky, 150 g dtské krupiky, 1 polévková
lžíce solamylu, 400 g uzené plece, 150 g cibule, 100 g sádla, 30 g soli.
Pedem uvaené prochladlé brambory umeleme, zamícháme vejce, hrubou mouku, krupiku,
solamyl a sl, zpracujeme tužší tsto. Rozválíme na tení plát, vypícháme koleka o prmru
asi 10 cm, na sted naneseme na kostiky nakrájené uzené maso s osmaženou cibulkou bez
tuku a zformujeme do tvaru mšce. Vaíme v páe 15 minut. Pokud chcete z nenápadn vyhlížejícího pokrmu zhotovit skutenou delikatesu, doporuujeme ješt nakonec ponoit uvaené mšce do fritézy a osmažit. V obou pípadech podáváme s vaeným kysaným zelím a s
osmaženou cibulkou.
Další recepty k této ásti našeho gastronomického cyklu najdou tenái na webu
ECHA v sekci Partnei.
Text pipravují žáci a pracovníci Stední školy hotelnictví a podnikání SMSD,
Hronov, s. r. o., www.hshronov.cz

HITSCHMANN
Kolem roku 1890 vznikla na rozhraní
Náchoda a Blovse První nová mechanická tkalcovna lnného a bavlnného zboží.
Vybudoval ji Herman Hitschmann. Objekt
znan rozšíil smrem k Blovsi o barvírnu, blidlo a úpravnu. V roce 1896 zamstnával 136 dlník. Krize kolem první
svtové války podnikateli moc nepála,
takže mohl na konci války zamstnávat
jen 90 dlník. Od roku 1930 továrnu
pevzal Leopold Hitschmann, ale za rok
zemel. Syn
majitele Jií se o výrobu moc nestaral, ten
ml radji tenis a sportovní vozy, které
dále upravoval na dvoe továrny.
Za II. svtové války byla fabrika jako
židovský majetek zabavena, ale ve výrob
 Hitschmannova textilka od Montace
se pokraovalo pro poteby íše. Po válce
objekt pevzal pan Drábek, ale po znárodnní byla výroba zrušena a OSP postupn budovy zboural. Na uvolnném míst
adu let sídlila truhláská dílna Devopodniku, po roce 1990 tam byla truhláská
rma Dina, nyní Truhláství Podzimek.
Jinak z celé fabriky zstala jen devná
stodola, kterou používá rma prodávající
sádrokartony Knauf a rzné stavební materiály.

SKVĚLÉ NÁPOJE

aneb TEPLICKÁ
HOTELOVKA

doporučuje

COLLINSES - dlouhý míchaný nápoj
Jedná se o nejstarší a nejznámjší koktejly. A patí jim ješt jedno nej - nejdelší ze všech míchaných nápoj. To znamená, že mají nejvtší obsah. Podávají se ve vysokých sklenikách o
obsahu nejmén 3 dl, nezídka i 0,5 l.
A nyní nco historie. Prameny dokládají, že se zmiované drinky objevily ve Spojených
státech už kolem roku 1860. Otcové tchto nápoj, Tom Collins a John Collins, je pvodn
postavili na bázi ginu. Rozdíl byl pouze v tom, že Tom Collins používal pro výrobu Old Tom
gin, tedy populární londýnský gin, jež je trochu nasládlý. Naopak John Collins zvolil holandský gin, který je suchý. asem nasládlý gin zmizel a nahradil ho nám všem známý Beefeater.
Dnes se o Collinsech mluví jako o super silné alkoholické limonád, která má tolik chu ových variant, kolik je bází. Tak napíklad Colonel Collins s Bourbon whiskey, Jack Collins s
calvadosem, Michael Collins s vodkou, Pedro Collins s kubánským rumem a Juanito Collins
s tequilou.
My vám nabízíme tu nejstarší klasiku, ale s dnešním ginem.

TOM COLLINS
Do sklenky si odmíme 2 - 3 cl cukrového sirupu, pidáme asi 4 cl citrónové š ávy a 8
cl ginu. Promícháme lžikou a sklenici doplním do poloviny ledem. Dolijeme vychlazenou
sodovkou a zdobíme plátky citrónu, který vkládáme po obvodu sklenice. Nakonec jen pidáme brko a máme hotovo...
Pohodu pi sklence dobrého moku pejí Bc. So a Šrtková a Mgr. Vlasta Drobná,
Stední škola hotelnictví a spoleného stravování,
Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

 Tatáž v elním pohledu

Pipravil Antonín Samek, pokud máte
ješt njaké další poznatky, doklady a
fotogra e o uvádných objektech k zapjení atd., sdlte je prosím na adresu
samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

Chovatelská výstava 2010
O víkendu 8. a 9.kvtna 2010 pipravili lenové eského svazu chovatel v Náchod v
chovatelském areálu U Cihelny v Náchod
výstavu drobných hospodáských zvíat.
Návštvníci si mohou prohlédnout nejen
vystavované králíky, holuby a drbež, ale
také ukázku exemplá divokých dravých
pták nebo expozici ušlechtilých morat.
Vaše dti bude urit zajímat miniaturní
„selský dvr“ se zvíaty, která byla pro
dívjší generace bžným obyvatelem
dvora, ale pro dnešní dti jsou již spíše
atraktivní podívanou. Nemén zajímavá
bude i novinka letošní výstavy - ukázka
emesel.
Oblíbenou souástí výstavy je „Náchodské psí korzo“, kterého se i vy mžete

zúastnit se svým
pejskem nebo se
pijít podívat na
rzná
plemena
ps.
Milovníci aktivního pohybu,
uvidí malou ukázku výcviku agility
- sportu pro psy a
jejich majitele.
Pro zahrádkáe je pipravena k prodeji sadba, pro chovatele prodej kuic
a kdo bude mít štstí, mže vyhrát nco v tombole.
Po oba víkendové dny je zajištno oberstvení a drobný prodej pímo
v areálu. Srden vás zvou a na shledanou se tší poadatelé.
Informace a pihlášky na Náchodské psí korzo na tel: 608 108 683
nebo na e-mailové adrese:zoja.richterova@email.cz

NEJVTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
eská kvalita za polskou cenu - nap. trojdílná skín š. 180 v cen 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
Sbor Písnika
ZŠ Komenského v Náchod

nejlevnjší eské kuchyn, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotebie - kompletní sortiment do byt a kanceláí
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

D M NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
D M NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092

PARUKY pro ženu v každém věku
Naše paruky jsou lehké a vzdušné

z výběr a nákup ze 100 modelů možný ihned
z levné módní typy i luxusní modely
z vyzkoušení v kabince, můžeme Vás
navštívit i u Vás doma nebo v nemocnici
z cena módních typů již od 2000,-Kč
z při nákupu odečítáme příspěvek
od zdravotní pojišťovny ve výši
1000 - 3000 Kč a naše sleva 750 Kč
z NOVĚ příčesy různých typů

v Náchodě,

Převratná hypotéka
s úrokem 3,93%
777 214 651

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

Potřebujete peníze?

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

www.pujcime-vam.cz

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme
i exekuce

777 009 465

Komenského ul. 266 (za gymnáziem)

Otevřeno:
Po-Pá 9-17,30 hod
a So 9-12 hod.

Telefon:
723 996 195

Dne 27.4. 2010 se uskutenilo vystoupení sboru Písnika v nov otevené cukrárn v
Blovsi u Korunky. Jarní zpívání se dtem úspšn vydailo a proto od majitelky cukrárny
Romany Matj všichni lenové sboreku dostali dárek a navrch sladkou odmnu v podob
zmrzliny i ledové tíšt.
Diváci byli nadmíru spokojeni, tudíž v nedli 25.dubna od 15 hod probhne další vystoupení, ale to už mladí lenové sboru budou zpívat ped Korunkou, aby se píroda pousmála a
kvetla.
Lenka Pavlíková

HOPSÁEK sklízí první úspchy!

Těšíme se
na Vás!
Svaz dchodc v Náchod nabízí Vám
všem seniorm programové tvrtky v
klubovn Harmonie II, Rybáská 1819:
* 6.5. ve 14 hodin - Besídka ke Dni matek s programem, který si pipravily dti
ze ZŠ Babí
* 13.5. ve 14 hodin - Ti zem jihoamerických indián - 3.ást Chille, snímky z
cesty doplní vyprávním pan Nývlt
* 20.5. ve 14 hodin - Via Imperialis - hrady a zámky v Rakousku, posezení u videa
s panem Zavelem
* 27.5. ve 14 hodin - André Rieu - Život
je krásný a nádherné melodie, posezení u
videa bude s panem Hlaváem

SENIOŘI
V KVĚTNU
V nedli 11.4.2010 bojovaly bišní tanenice z Klubu SUN Náchod - MC Hopsáek ve
Dvoe Králové v tanení soutži „Dvorská jednika“, kterou poádal KD Hankv Dm.
Dvata pod vedením Ivy Vojtkové soutžily ve všech kategoriích - skupiny - jednotlivci mladší - starší. Úast byla bohatá a z celkového potu 12ti skupin v každé kategorii obsadila
nádherná 1.místa. Sólo vystoupení se nebála Kateina Divišková, Petra Babicová a Jana
Tuková. I zde patila první místa našim tanenicím.
Gratulujeme všem dvatm, která se „Dvorské jedniky“ zúastnila a dkujeme jim
za tak skvlé reprezentování našeho Klubu. Víme, že dvata „neusnou na vavínech“ a
stejn úspšn budou bojovat i v dalších soutžích, na které se chystají. Pijet fandit mžete
nap. do Nového Msta nad Metují 24.dubna nebo do Dobrušky 15.kvtna. Na tchto soutžích se krom bišních tanc pedstaví i jiné tanení styly.
Simona Hlavatá

739 275 119

ZEDNICKÉ PRÁCE
Provádíme veškeré zednické
práce, obklady, dlažby,
sádrokarton.
Rychle, levně, kvalitně.
tel.: 739 175 939

Potebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozstalosti, z pdy,
i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

PO

ZSTALOST
VETEŠ

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PDU, SKLEP, DM

NE

JVYŠŠÍ CENY

za starý nábytek a nepotebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny pi sthování,
prodeji nemovitosti i likvidaci pozstalosti.

NEBANKOVNÍ PJKY
pro zamstnance,dchodce,
živnostníky a podnikatele
bez poplatk !

tel : 602 413 513

608103810, 606270421

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.
Pro zaměstnance, důchodce,
podnikatele.
773 923 040

Nebankovní pjky
- pro zamstnance, dchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úvrového útu zdarma

Pijte se mezi nás pobavit všichni, kdo
máte zájem o naše programy, nebo jsou i
pro neleny Svazu dchodc. Máme také
pro seniory nabídky na zvýhodnné rekreace jak v tuzemsku, tak i v zahranií, které
pro všechny seniory zajiš uje rekreaní
komise Svazu dchodc v Praze. Zájemci
mohou nabídky obdržet v klubovn vždy
ve tvrtek od 13.30 do 14 hodin.
Na Vaše návštvy se tší lenové výboru
MO SD v Náchod.
KLUB VOJENSKÝCH D CHODC
poádá 28.kvtna zájezd s programem
„Kolínsko“.

M STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ÍŽKA V NÁCHOD
BERÁNEK NÁCHOD A. S.
Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.

uvádí v msíci KV TNU 2010
* Pátek - Pátek 30. 4. - 7. 5.
Pehlídka studentského divadla

NÁCHODSKÁ PRIMA
SEZÓNA
5. 5.

Prima Jazzový veer
v Beránku
v 19 hod. Koncert žák ZUŠ Náchod F.A. Band, Ježkovy voi, Five Players
ve 20 hod. Plankton
- zábavná hudební show
ve 21 hod. Lázaro Cruz Quintet
Velký sál, stolová úprava
Vstupné: 130 K
* Úterý 11. 5. v 19.00 hod.

Milena Soukupová
se skupinou Hawaj Melody
Vstupné: 130 K SLEVA

* Steda 12. 5. v 19.00 hod.

* tvrtek 20. 5. v 19.00 hod.

Literárn hudební veer

M. J. Lermontov:
Maškaráda

Osudy jedné náchodské listiny
Veer s hosty ze Školského spolku
Komenský ve Vídni
Malý sál mstského divadla
Vstupné: 40 K

Švandovo divadlo
Pedstavení ab. cyklu - skupina “A”
Vstupné: 350, 330, 310, 290 K
* Pondlí 24. 5. v 19.00 hod.

* tvrtek 13. 5. v 19.00 hod.

Kamil Stihavka
se skupinou LEADERS
Best of 2010
Vstupné: 250 K
* Úterý 18. 5. v 19.30 hod.
Marie Šestáková (varhany),
Vladislav Kozderka (trubka)

Koncert ab. cyklu - skupina “K”
Kostel sv. Vavince v Náchod
Vstupné: 130 K

Zahajovací koncert
festivalu Camerata
nova Náchod
Komorní orchestr S. Vorlové Náchod a
Komorní pvecké sdružení
Krkonošské Collegium
musicum Trutnov
Vstupné: 90, 80, 70, 60 K SLEVA
Premiérový koncert ab. cyklu “K”
50% sleva pi pedložení abonentky
KHN

P EDPRODEJ VSTUPENEK v Informaním a cestovním centru na Kamenici v Náchod,
otevírací doba: pondlí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30% na oznaené programy pro držitele prkaz MÚ v Náchod, ZTP a ZTP/P. Prkazy na vyzvání pedložte pi kontrole vstupenek.
Vozíkái po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných
zařízení pro osobní, dodávková
a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení

odborné poradenství, montáž, servis u výrobce, prověřené kvalitou výroby ISO, prodeje a montáží se 17 letou tradicí na trhu.
V cen montáže provádíme diagnostické nakódování ídících jednotek
vozidel s elektroinstalací tažného zaízení, které je velice dležité pro
bezporuchový provoz vozidla s tažným zaízením. Jsme také výrobci a
pímý dovozci originálních elektroinstalací k tažným zaízením.
Nabízíme produkty od rmy LIQUI MOLY.

MOTOROVÉ OLEJE
ADITIVA
AUTOKOSMETIKA

Možnost zapjení automobilu do 25 km ZDARMA!!
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179,
549 12 Náchod – Vysokov
Kontakty:

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax: 491 420 265 Mobil: 603 360 607
e-mail: svc@svcnachod.cz, www.svcnachod.cz

Pozvánka do salónu krásy a relaxace

CK HORIZONT ERVENÝ KOSTELEC,
Pasáž Kamenice, Náchod
tel.: +420 491 433 266, mob.: +420 602 189 477
info@horizontck.cz www.horizontck.cz

Dámy a pánové v minulém vydání jsem Vás zvala do nově otevřeného Salónu krásy a relaxace.

Stanová základna - Podgora

Toto pozvání i nadále trvá a tímto
článkem bych ráda navázala a zároveň
vyvrátila mylné představy a názory, se
kterými se setkávám dnes a denně při
práci s klienty, kteří mě navštíví prvně.

Pobřeží Makarské riviéry je nejkrásnějším pobřežím chorvatského Jadranu. Letovisko Podgora leží
na úpatí pohoří Biokova, které je vysoké jako naše Krkonoše. Vysoké hory se vypínají přímo z moře a
jsou lemovány oblázkovými plážemi s průzračně čistým mořem. Převýšení vytváří úžasnou scenérii.
Podgora je ve dne klidné letovisko, s plážemi bezprostředně u hotelů a kempu, večer potom rušné
městečko s promenádou podle moře.
Kemping v Podgoře byl otevřen v roce 2000. Sportoviště a market jsou přímo u recepce a samozřejmostí jsou sprchy s teplou vodou. Kemp se nachází přímo na mořském břehu, od krajního stanu naší základny je to na pláž 80 m. V neposlední řadě má kemp výborné společenské a sportovní
zázemí – tenisové kurty a volejbalové hřiště.
Návštěva rybích restaurantů, vináren, cukráren s vyhlášenou zmrzlinou, pivnic, poslech taneční
hudby a nebo tanec při „živé muzice“ Vám vyplní večerní čas. Vzdálenost kempu od pěší zóny je
cca 150 m.

Vybrala jsem 6 nejčastěji se opakujících zkušeností s kosmetickým ošetřením:
„Chodím pravidelně a poté nemohu několik dní mezi lidi.“
„Občas zajdu, ale pouze večer a hned skočím do auta, jen aby mě nikdo neviděl.“
„Kosmetika = bolestivé čistění pleti.“
„Většinou mě napaří, vyčistí, dá masku a dělá další zákaznici vedle na lůžku.“
„Chodím jen občas, nepřijde mi, že bych na své pleti viděla nějaký rozdíl.“
„Nevím jakou značku kosmetička používá.“

Jsou vám tato slova povědomá?
Nebo dokonce máte vlastní zkušenost?

TAK TAKHLE NE!!!
Dámy a pánové, kosmetika v Salónu krásy a relaxace je příjemný, relaxační zážitek. Hodinka a půl či dvě příjemných vůní, hudby, jedinečných masáží, rozmazlování, v naprostém soukromí a na závěr? Viditelný efekt, čistá, hladká, prozářená a pevná pleť.
Kosmetička se Vám plně věnuje, každé setkání je něčím jiné a nové, ať už je to produkty,
vůní, hudbou, masáží. Vy i váš stav pleti si totiž žádá pokaždé jinou péči - stres, změna
životního stylu, stravy, nedostatek pohybu, těhotenství,... všechny tyto faktory mají vliv
na stav vaší pokožky.
Kosmetička vyslechne vaše přání, vysvětlí a seznámí s jednotlivými kroky, proč právě toto
je vhodné pro váš stav a typ pleti a na závěr doporučí domácí péči.

Co zbývá? Doufám, že už se jen objednat :)

Salón krásy a relaxace, profesionalita na dosah ruky.
Těším se na Vás Martina Krejsarová

Salón krásy a relaxace
Strnadova 48 (2.patro, výtah k dispozici), Náchod 547 01
Objednávky na tel.: 603 150 254, www.krasa-relax.cz

! Nejlevnji k moi !
V sousedství pláže jsou borovice, které poskytují dostatečný stín. Přístup do vody je u kempu pozvolný, vhodný i pro děti a neplavce. Sportovní potápěči, lidé vyžadující soukromí i nudisté najdou svá místa v sousední části Podgory – za Čakljem.
Vybavení našich stanových základen je na velmi dobré úrovni. K dispozici jsou čtyřlůžkové stany o rozměru 370 x 545 cm, výška je 210 cm.
Stany jsou vybaveny dřevěnými podlážkami, které zajistí suché podmínky. Stany se skládají ze 2 ložnic s molitanovými matracemi, polštářky
a dekami. Každý stan má svoji ledničku, elektrický dvouvařič a kompletní potřeby na vaření a stolování, včetně příborů a nádobí. Součástí je
zahradní nábytek a elektrická přípojka na světlo.
Naši stálí delegáti jsou Vám k dispozici svou radou a
Ceny na osobu dle potu lidí ve stanu v K (8 dní, 7 nocí) případnou pomocí, organizují fakultativní lodní výlety
do okolí.
Pobyt
4 osoby
3 osoby
2 osoby
Mají-li zájem o pobyt pouze 2 osoby, které souhla5.6. – 12.6.
1 200,1 500,1 800,sí s obsazením pouze poloviny stanu, hradí základní
cenu (tj. pro 4 os.). Budou mít k dispozici jednu dvou12.6. – 19.6.
1 500,2 300,2 500,ložnici, společnou kuchyňku a další vybavení. CK má
19.6. – 26.6.
2 000,2 450,2 800,právo v tomto případě obsadit druhou polovinu stanu
v období 26.6. – 28.8.
2 300,2 800,3 200,další dvojicí.
28.8. – 4.9.
1 900,2 300,2 650,V ceně pro 2 osoby je obsažen příplatek za zvýše4.9. – 11.9.
1 500,1 700,2 000,né soukromí. Zajištěna bude rezervace stanu pouze
11.9. – 18.9.
1 200,1 500,1 600,pro tuto dvojici.
Pro kolektivy je možné dohodnout výrazné slevy v závislosti na počtu osob a termínu. Pro školní zájezdy a pro mládež nabízíme speciální
ceny v mimosezóně.
Cena pobytu nezahrnuje místní pobytovou taxu, která zvyšuje výše uvedenou cenu týdně, u osob nad 18 let o 350 Kč, u osob ve věku 12
– 18 let o 210 Kč a děti do 12 let taxu neplatí. Děti do 6 let mají ubytování zdarma a děti do 12 let mají slevu 200 Kč.
Při použití vlastní dopravy je cena parkovného 840 Kč na týden a auto (1 100 km z Náchoda). Autobusová doprava je za 2 390 Kč na obsazené sedadlo.
Stravování účastníků je vlastní, ve vybavené kuchyňce přímo ve stanu. Polopenzi nebo večeře zajistíme v blízké restauraci.
Odjezdy na trase Broumov, Police n. M., Hronov, Červený Kostelec, Náchod, Nové Město n. M., příp. Česká Skalice, Jaroměř a Hradec Králové.

Makarská riviéra - slevy 10% - LAST MINUTE do 31. 5. 2010
Z našich oblíbených hotelů vybíráme např. Hotel Podgorka – v červnu 6.750 Kč/os./týden s polopenzí

Nabízíme:

AUTOLAKY

z míchání autolak fy. LESONAL
a MAX MEYER
z prodej materiál a poteb pro autolakýrníky
Ing. Alena Lochmanová
z široký výbr sprej
Na Hamrech 874 (řemeslnické centrum),
547 01 Náchod
z plnní sprej
z materiály na ochranu spodk a dutin voz
z autokosmetika
z istící prostedky HG

Provozní doba:
Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.
e-mail: a.lochmanova@seznam.cz
www.autolaky-lochmanova.cz
Tel.: 607 830 870 * 777 321 870

Zahradní rostlinky
skalničky
trvalky
okrasné
dřeviny

prodej Nahořany, otevřeno od 20.dubna !
více na www.zahradni-rostlinky.cz
tel.: 603 704 430, 604 846 640

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE
V POLSKU!

Tel. 602 103 775

(&+2

Spolenost ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem v Polici nad Metují, zabývající se výrobou
v oblasti elektroniky a kabelové konfekce hledá nového spolupracovníka na pozici:

TRIGA REALITY realitní kancelá nabízí:
Nám. TGM .p. 82, Dvr Králové n. L.

Manažer / Manažerka kvality
Pracovní nápl:
9
9
9
9

ízení kvality v rámci spolenosti
Udržování a rozvíjení systému jakosti dle norem ISO9001:2008
komunikace se zákazníky spolenosti v oblasti kvality
spolupráce pi zavádní nových technologií a výrobk do výroby

Požadujeme:
9
9
9
9
9
9
9
9

minimáln úplné stedoškolské vzdlání
komunikativní znalost NJ
zkušenosti v oblasti ízení kvality
znalost norem ISO9001:2008
P skupiny B
Znalost práce na PC ( Word, Excel )
flexibilitu, samostatnost, píjemné vystupování
spolehlivost, zodpovdný pístup k práci

Nabízíme:
9
9
9
9

práci v mladém kolektivu
odpovídající finanní ohodnocení
nástup možný ihned
notebook, služební telefon

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE
od eských výrobc

MARCO
NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Oteveno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.
Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

ADAPT electronic s.r.o., Husova 368, 549 54 Police nad Metují, Tel.: 491 / 426 360, písemné
nabídky v eském a nmeckém jazyce zasílejte poštou na výše uvedenou adresu k rukám R.
Pfeifera nebo na e-mail: pfeifer.roman@seznam.cz

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

491 421 711

„NOVÉ ZA STARÉ“

řivezete,
p
lo
o
k
é
r
a
t
„s
djedete...“
o
m
é
v
o
n
a
n
obchod@cyklotony.cz,
bch
ch
hod
od@c
d@ yklotony cz www
www.cyklotony.cz
cyklotony cz

* SOUKROM
BYTY
* Pronajmu dlouhodob DB 2+1 s balkonem a výtahem v Náchod, sídl.SUN. Nájemné 5 tis.K+ inkaso + kauce. TEL.:732
167 291
* Hledám pronájem bytu v Novém Mst
n.M., 3+1, 70 - 80 m2. Dlouhodob, min. na 1
rok. TEL.:777 231 918
* Pronajmu dlouhodob krásný slunný
byt 2+1 v novjší zástavb sídlišt u nemocnice, bezbariérový, volný ihned. Tel. 777 938
646
* Hledáme ke koupi byt v os. vl. 1+1, 1+kk,
40m2, 550tis. v Náchod nebo Velkém Poíí.
Tel.: 773 55 90 14
* Hledám byt v Náchod 3+1 a chalupu.
Spchá. Tel: 775 777 073
* Pronajmu byt 1+1 po kompletní rekonstrukci, volný od 5/2010. Tel. 777 828 428
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a
okolí. Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Pronajmu menší garzonku v Hronov.
Tel. 608 666 77 30
* Pronajmu dlouhodob družstevní byt 1+1
s balkonem, ve 2.NP panelového domu v Náchod, sídl.u nem. ul.Modrá. Nájemné 3.500,-K + inkaso + kauce, tel.: 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob novou garsonku
s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod na Lipím naproti hospod, nájemné 2.900,-K
+ 1.900,-K inkaso, kauce 14.400,-K.
Tel.:608 90 30 50.
* Realitní kancelá REX vám nabízí k
prodeji - byt 2+1 v Novém Mst n./M. Byt
je v osobním vl., ve zdném dom s balkonem, v klidné lukrativní ásti msta. V byt
jsou nové rozvody el.energie, vytápní je
dálkové, ale v dom je výmníková stanice. Výmra je 55 m2. V této lokalt je veškerá obanská vybavenost, (škola, školka,
obchody...). Doporuujeme, žádné skryté
poplatky u nás nehradíte. Kontaktujte na
tel. 777 781 051
* Pronajmu prostorný slunný byt 3+1 na
SUN v Náchod, zateplený, plast.okna. Cena
4000,-K + inkaso + vratná kauce. Volný od
ervna 2010. TEL.:602 160 229
* Pronajmu byt 2+kk 55 m2 2.patro, v centru Náchoda, nov zrekonstruovaný, nájem
6900 v. Inkasa. Tel. 777 55 10 22
* Prodám dr. byt 3+1/B (74 m2), 1.NP, v
Náchod, SUN, Modrá ul. Jde o slunený
byt na okraji sídlišt. Velmi klidné místo s
krásným výhledem do pírody (z obývacího pokoje, kuchyn a balkonu krásný pohled na louky a lesy). Byt je v pvodním
stavu, ihned volný, cena 1.050.000 K, RK
nevolat. Tel. 603 941 770
* Prodám byt 3+1 v Náchod na Brance.
tel.739657435
* Prodám v Náchod dr.byt 3+1/B, 68m2,
zv.pízemí, cihla, AN=0,dm i byt po rekonstrukci, cena 1,2 mil. Tel. 736532040
* Pronajmu byt 2+1 v OV, ásten vybaven, v Náchod, Pražská, kauce nutná, nájem
4500,-K + náklady. TEL.:774 808 332
* Prodám, pípadn pronajmu pkný 2+1
v OV Náchod nad nem., volný ihned, kauce
nutná. 6500,-K v. poplatk. TEL.:734 468
039
* Nabídka pronájmu tí nadstandardních
byt v centru Náchoda, velikost do 114 m2,
moderní kuchyn, parkování ve dvoe, bezbariérový pístup a velmi úsporný systém vytápní. Cena nájmu je od 9 000,- K/ msíc.
Telefon - 603 488 222.
* Pronajmu 1+1 v centru Náchoda. Tel.
777 690 390
* Pronajmu byt 3 + 1 Branka Náchod.
Nájemné 3500 + služby. Kauce. Volný od
1.5.2010. Tel. 603 997 309.
* Prodám DB 3+1 77m2 na Plhov. Pedlaný - plast.okna, žaluzie, kuchy, jádro, šatník, podlahy, dvee Sapeli, balkón apod. Rádi
bychom i kompletn, event. ásten zaízený - nábytek na míru, osvtlení, záclony,
spotebie - lednice, myka,praka, sporák se
sklokeram. deskou, domácí kino a po dohod
i TV. Nutno vymalovat. Volný od záí 2010
nebo dle domluvy. Cena dohodou. Tel.602
239 356. RK nevolat!
* Dlouhodob pronajmu byt 4+1, Náchod
- Plhov (u Vernera), 89 m2, zdné jádro, vybavená kuchy. Tel. 777 291 075
* Prodám byt 2+1 v OV v Novém Mst
na Malecí, cena dohodou, RK NEVOLAT.
TEL.:724 283 121
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod na Brance,
nájem v.poplatk 8400,-, vratná kauce 10
tis.K. TEL.:725 531 549
* Pronajmeme dlouhodb 3+1 v Jaromi
s možností pozdjšího odkupu, zasklený balkon, nová okna, nové dlažby, devené zárubn.TEL.: 731 495 158

* ŠIKOVN

* Pronajmu byt 2+kk s terasou v novostavb v Novém Mst n.M.. TEL.:736 654 889
* Pronajmu zdný byt 1+1 (43 m2) v centru Náchoda, nájem 3700,-K + energie cca
1700,-K. Po modernizaci I. patro. Tel. 777
123 156
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod, Bloveská
ulice. Volný od ervna. Info: 739 541 451
* Prodám DB 1+1 ul.Pražská Náchod, po
celk.rekonstrukci, s novým zaízením. Cena
605 tis.K. TEL.:602 160 121
* Prodám dva byty v OV, oba v Novém
Mst nad Metují (v centru msta). První byt
3+ kk (90 m2) - I. patro, podkrovní,možnost
parkování. Druhý byt 3 + kk pízemí (83
m2) - též možnost parkování, RK nevolat!
Tel.603 483 996
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod, Palachova ul.1457, nájem 5000,-K+ 1800,-K služby. TEL.:775 061 233
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pate cihlového
domu v Polici nad Metují. V cen je byt. jednotka, spoluvl. podíl na spolených ástech
domu, na pozemcích a také na nebyt. jednotce - prodejna v pízemí. Cena 770.000 K.
TEL.:606 951 546
* Pronajmeme byty v Hronov ul.Husova
(bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování zajištno v areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,K + inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-K +
inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 5100,-K + inkaso.
Kauce 10 000,-K. TEL.:777 152 750
* Prodám byt 4+1 74 m2 v OV v Náchod na Plhov, byt je po celk. rekonstrukci,
nové podlahy, kuch. linka, plast. okna, zdné jádro. Tel. 604 437 128
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchod, sídlišt
u nemocnice. Byt je bezbariérový, v pízemí.
Výmna plastových oken a zateplení domu v
roce 2009. Cena 790000 K. Tel.: 737412440
* Prodám zrekonstruovaný byt 2+1 v centru Náchoda. Plocha 63 m2, krbová anglická
kamna, zahrada a prostorná pda. Nutné vidt. Cena k jednání 1.320.000 K. RK nevolat !. Tel. 736439375
* Pronajmu byt 1+1 ve Velkém Devíi,
ásten zaízený. VOLNÝ IHNED. TEL.:
608 21 31 54
* Pronajmu 2+1 velký slunný byt na atraktivním míst, kuchyn s jídelnou, 2 velké pokoje, pedsí, komora zasklená lodžie, WC,
koupelna. Nová plast okna, kuch. linka, sporák, lino atd., pda, sklep, kabel. TV, internet
a telefon. Vratná kauce, volný ihned. Tel. 602
790 044
* Prodám DB 3+1 v Náchod na sídlišti
Branka, super cena, možnost hypoténího
úvru, ásten vybaven. V perfektním stavu, cena 1.400.000,- pi rychlém jednání sleva. Tel. 602 145 222, RK nevolat
* Koupím byt v OV 1+1, 2+kk, 2+1 v Jaromi nebo v eské Skalici Tel:606 504 693
* 50 letý muž hledá podnájem jedné místnosti v byt v Náchod. Tel. 604 16 44 85
* Prodám nebo dl.pronajmu byt v OS 3+1,
77m2, internet, satelit, klidné místo, ale dobe situované, výhled na Krkonoše a Rozkoš.
Volný 06/2010. Tel. 603172275
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod Brance. tel.603 524 512
* Prodáme byt 3+1 (66 m2) s balkonem v
OV (podíl na rod.dom) v Hronov 150 m od
centra. Byt po ástené renovaci, nová
koupelna + kuchy, vestavné spotebie,
cena 990 tis.K. TEL.: 774 634 731
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod na sídl.
u nem.. TEL.:608 976 956 777 29 29 40
* Pronajmu 1+1 40 m2 zdný po rekonstrukci Náchod Staré Msto, 3700,-K + inkaso.
Kauce. TEL.:775 20 54 19
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod Plhov
ve 3. p., byt je v dobrém a istém stavu, bezbariérový pístup s výtahem, Cena 699.000
K. Tel. 603 511 861, RK nevolat
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového
Msta n.M., píroda, garáž. Kauce. TEL.:602
13 42 13
* Dlouhodob pronajmu garsonku 30m2 v
Novém Mst n/M. Dm je zateplen, plastová okna, možnost pipojení internetu. Volný
ihned. Pi nástupu kauce 15000,- Tel. 608
323 373
NEMOVITOSTI
* Prodám nový rod.domek na klid.míst s
kráskou zahradou v Jaromi. Informace na
tel.776 261 313. Nejvyšší nabídce
* Sháníme novostavbu RD v Náchod a
blízkém okolí do 3mil.. Tel.: 608 883 012
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, .
Kostelci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777
072
* Hledáme ke koupi chatu 12km od erv.
Kostelce do 400tis.
s Z. Tel.: 607 939 657
* Pronajmu rodinný dm 3+1 nedaleko

* R O Z U M N * RYC H L E *

centra v klidné ásti Náchoda od ervna
2010. TEL.:498 603 534 po 18.hodin
* Nabídnte RD 50km od Nového Msta n/
Met. na klidném míst do 3mil., platba v hotovosti. Tel.: 608 667 734
* Prodám RD 3+1 podsklepený s krásným
výhledem na Klínku v Náchod, nová stecha
Bramac, komín, plast.okna, vešker.sít
el., plyn, voda zavedeny, nutno dokonit staveb.úpravy. Cena 1,750 mil.K. TEL.:776
554 431

mady nebo jednotliv. K dispozici kuchyka,
WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Pronajmu dlouhodob zateplenou halu v
okolí Jarome Tel. 774 30 80 86
* Pronajmu prostory k drobnému podnikání
v Hronov. Pedikúra, manikúra, kadenictví
apod. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 (67 m2),
bazén, hišt, udírna, gril, 2 BTV apod. 140,-K
os./den. TEL.:603 711 210

* Prodám ve Chvalkovicích perfektní
stavební pozemek 1500 m2, oplocený, zasí ovaný, vybudovaný umlý rybníek,
ásten sadové úpravy. Tel. 608 245 634,
www.alkareal.cz

Prodám velmi pknou obývací stnu
svtlé barvy, délka cca 3 m, cena 1500,-K.
TEL.:602 490 800“
* Prodám míchaku na 3 koleka , cena dohodou. TEL.:776 554 431
* Prodám devné trámy 1x použité na
lešení v délkách 3,4,5 m. a opukový kámen
lícovaný. Cena dohodou. Tel. 777 55 10 22
* Prodám kvalitní pekatrovanou zeminu,
sypkou a zbavenou neistot, ideální k obnov
a zakládání nových trávník a pro
konenou úpravu zahrad, cena 400,- K/1 m3.
Dovezu. Tel: 777 222 232
* PRODÁM ptileté kížence JEDLE ŠPAN LSKÉ, z vlastní produkce, Náchod, mobil: 603 291 132, více na www.sichrovsky.cz
* Prodám stavební rozvodovou desku
380/220 V, 1500,-K. TEL.: 602 145 222
* Prodám kuleník šestidírový velký a
brambory KARIN pstované bez um.hnojiv
a herbicid, 5,-K/kg - i k satb. tel. 732 381
524, Kocourek, Slavtín.

* Pronajmu parcelu na Klínku v Náchod
- info na tel. 604 384 156

* Prodám pozemek v Litoboi na samot u
lesa. Slunný, pkný výhled. Elektina na pozemku, voda zjištná. 5261 m2 - 249,-K za
m2. Tel. 608 169 484
* Sháním RD nebo chalupu v cen do 1,5 mil.
K s menší zahradou do 30 km od Náchoda.
Tel. 608 245 634
* Prodám chalupu k rekonstrukci v blízkosti
Jablonného nad Orlicí. TEL.:776 140 211
* Prodám vtší rodinný dm nedaleko centra
Hronova. Byty 4+1 a 1+1, samostatné vchody,
velké zázemí vetn garáže. Zahrada 1200 m2.
Tel.: 777 232 122
* Prodám udržovanou zahradu v ásti obce
Lipí Na Buku, 400 m2, s pknou zaízenou
obytnou chatou vetn klny se zahradním náadím, 16 m2, spaní v podkroví, voda a elektina
v chat, ekologické WC. cena dohodou, volné
ihned. Tel. 605 226 065,
* Prodám rekr.chatu i se zaíz., 5 km od Náchoda, na Ostrovech u Metuje. Velmi dobrý
stav. Cena k jednání 395 tis.K. TEL.: 607 77
13 21
* Prodám nájemní dm v Hronov se 4 byty,
Havlíkova ul.240. Velký pdní prostor pro
další 4 byty. Cena 2.500.000,-K. TEL.: 775
061 233
* Prodám rod.dm 4+1 v Jaromi, Albánská
ul.198. Cena 2.560.000,-K. TEL.:775 061 233
* Prodám nízkoenergetické RD v Polici n.M.
a Novém Mst n.M., možno ást. na splátky.
TEL.:603 525 531
* Prodám adový rodinný dm 4+1 s vtší
zahradou poblíž centra Náchoda. TEL.:731 312
568
* Prodám adový dm v Novém Mst n.M.,
nová plast.okna, garáž, zahrádka. Cena 2,350
mil.K. TEL.:724 835 286
* Prodáme novostavbu RD 5+1 se zastešeným parkovacím stáním pro os.automobil v Polici nad Metují, ul.Slunená. Tel:
608122195
* Prodám RD (statek), obsahuje bytovou jednotku 3+1 a dále rozsáhlé hospodáské zázemí.
V centru obce Horní Radechová, zahrada 1300
m2, cena dohodou. RK nevolat!. Tel. 605 715
294
* Nabízíme pozemky k výstavb RD v N.Mst nad Metují a okolí a dále v Machov u Hronova. Vtšina pozemk jsou s inženýrskými
sítmi, cena od 300,-K/m2, tel. 602 204 002.
* Prodáme stavební parcelu v N. Mst n.
Met., Na Františku, ul.Sadová. Celková výmra
2 154 m2. Veškeré sít pímo na pozemku (el.,
plyn, voda, kanalizace, internet), kompletn
napojeno, v. komunikace. Možno zaít ihned
stavt. Lze rozdlit na dv samostatné stavební
parcely. 773 585 555.
* Pronajmu adový RD 5+1 v eské Skalici.
Cena 6500K/ms., kauce nutná. Volejte 603
268 990
NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu dlouhodob garáž v Náchod.
TEL.:732 167 291
* Pronajmu garáž poblíž centra Náchoda.
TEL.:776 554 431
* Pronájem menšího obchodu s výlohou vedle cestovní kanceláe SONA v Náchod. Cena :
6 000,-K msín. Tel. 777 602 884
* Pronajmu jeden kiosek u Bílé rže v Náchod, možno provozovat jako rychlé oberstvení.
Všechny sít zavedeny, volný ihned. Tel. 608
245 634
* Pronajmu garáž v centru msta Náchoda, k
dispozici el. proud a voda, tel. 604 384 156
* Pronajmeme kanceláské prostory v budov Itálie na Kamenici v Náchod. Celkem 4
kanceláe o celk.výme 91 m2. Možno dohro-

PRODEJ

KOUPÍM
* Koupím starší plechové šlapací autíko
pro dti. TEL.:603 173 075
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky, bakelitová autíka Ites, Kaden a aut. na bovden,
autodráhy, modelové železnice, vláky 0,
H0, TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto pístroje, rádia, knihy, vyznamenání a ády LM
aj. staré nepotebné i poškozené pedmty.
Tel. 608 811 683
* Provedu odhad vašich poštovních známek a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602
735 593
* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozstalost. Peníze na ruku.
Pijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
R ZNÉ
* V RD 8 km od Hronova nabízíme bezplat.bydlení v za.garsonce s vlast.vchodem
za výpomoc v dom a zahrádce dle dohody.
Nabídka je vhodná pro mladší dchodkyn nebo dchodce ale i pro mladé jedince.
Slušní a spolehliví zájemci pište na adresu
Echo, P.O.BOX 22, 54701 Náchod ZN.: E12
- BYDLENÍ
* AUTODOPRAVA. Hledám dopravce,
který cca 1 x za msíc odveze balík 200 x
200 x 7000mm, z Ostravy do Hronova, pípadn do Hradce Králové. Tel.: 777200452

Získejte až 5000 Kč
měsíčně bez práce.
Máte auto, dům, plot či
pozemek?
Poskytněte je pro reklamní
účely a nechte vydělávat.

Volejte 491 202 101

* Provádím údržbu zahrad, poseu trávu,
ostíhám živý plot, natu devný nábytek i
ploty, pokácím i vysadím nový stromek. Tel.
737 564 496
* Sháním mechanika na údržbu a opravu
vozidla AVIA, pivýdlek na víkend, poža-

duji praxi s vozdidlem, tel: 608 959 550
* Programy pro ešení nadváhy - www.
hubnete.cz/akorat
* Zdravé a nenásilné hubnutí, žádné drastické diety. Hubnete zdrav a bez potíží a
bezpen. Více na www.hubnete.cz/dou
nebo www.snidejzdrave.cz/dou
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo
malování domku i bytu, provádím jednorázový úklid, mytí oken nebo pravidelný úklid
domácnosti, zaídím nákupy, také pohlídám
dti, zdravotní prkaz mám, zkušenosti a
doporuení také, volejte 737 564 496, cena
dohodou
* Daruji neomezené množství hlíny.
TEL.:739 814 111
* Hlídání dtí (kvali k.uit.MŠ, 30 let praxe), hlídání pejsk, ištní oken, koberc a
úklidy, sekání trávník. TEL.:605 145 004
* www.hubnete.cz/prosvezdravi
P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Perspektivní uplatnní na 6-10 hodin týdn. Výdlek až 9000,-K za týden. Tel. 603
731 609
* Pivýdlek tel. 724427070
* Na práci v kancelái, pop. z domova pijímáme nové, ambiciozní a šikovné kolegy.
Možnost nástupu ihned. TEL.:725 310 637
* Pracovní dobu i výdlek si urujete sami.
www.cinnostdoma.cz/jobzdomu
AUTO - MOTO
* Prodám FORD ESCORT COMBI 1,6
16V, r.v.97/98, najeto 137 tis.km, klima, Al
kola, el.okna, airbagy, zimní pneu, rádio CD
s MP3, 4 repro, STK 4/2012, ervený, garážovaný. Velmi dobrý stav. Cena 39.500,-K.
TEL.:603 490 056
* Prodám CITROEN BERLINGO, Multispace 1,6-16V, r.2004, 86tis. km, servis.
knížka, max.výbava, vetn panoram. stechy. Sada L+Z kol i disky. PERFEKT STAV
Tel.: 737 251 822
* Prodám sadu Al. disk 4x100 + nové letní
pneu Matador, 185/60 R15, vhodné na Citroen, Renault, Škoda Fabia. TEL.:602 408 010
* Pestavby aut na LPG, www.autonaplyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jarom 777
962 205
DOMÁCÍ MAZLÍCI
* Kníra malý P+S, pejsci bez PP po rodiích s PP, oderveni, okováni, europas. Odbr po 10.5.. TEL.:776 022 550

Přijmu kočího s ŘP
na traktor - Náchod.
Tel. 776 49 49 07
Poptáváme ﬁrmu,
která by provedla fasádu
na bytovém domě
cca 400 m2, (výška cca 17 m)

ve variantě
a) zateplení nebo
b) pouze omítka.

Informace
na tel. 737 152 928

Hledáme spolehlivé
lidi na zpracování analýz.

Tel.608 421 730
Přímý investor půjčí
50.000 - 500.000 Kč
Tel. 739 361 221

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST
N.Město n/M.“Na Františku“ - Velký, nadstand.RD (3kk+4kk), kompl. rekonstr., luxus.vybavení, krásná lokalita, poz.863 m2 ...5,25 mil.Kč
N.Město n/Met. - Pěkný, větší, řadový dům (5+1) v klidné části novější zástavby, s možností půdní vestavby, okras. zahrada............3,5 mil.Kč
Česká Skalice - Řadový dům se saunou a krb. kamny, všechny pokoje s balkony, zahrada, klid. lokalita, poblíž centra .......SLEVA!-2.165.000,-Kč
Náchod-Zákoutí - Prostorný RD (2+kk a 3+kk) v klidné části, zimní zahrada, 2 koupelny s WC, garáž pro 2 auta ..................SLEVA!-2,15 mil.Kč
Náchod-Lipí - RD (5+1) s balkonem, dílnou a samost. stojící garáží na pěkném, slunném místě, na poz.1465 m2 jsou 2 studny ......1.390.000,-Kč
Náchod a okolí - Pozemky pro výstavbu rekr. objektů poblíž města (200,-Kč/m2), dále prodej lesa, louky, pole v Provodově .................dohodou
N.Město n/Met - Pronájem reprezentativních kanceláří, u hl.komunikace s kuchyňkou a s možností sklad. prostorů .......od 2.500,-Kč/kancelář
Teplice n/Met. - Hotel Koruna v centru - restaurace se salonky, výčepem a zázemím, 12 pokojů, vše k rekonstr., vlast. parkoviště ....1.695.000,-Kč
Dobřany v O/h-Větší RD na klidném místě, k rekreaci i dvougeneračnímu trvalému bydlení (6+1), možnost půdní vestvby...............680.000,-Kč
Police n/Met. - RD o dvou bytech na okraji města, v r.1970 částečná rekonstrukce, na pozemku 618 m2 je zděná kolna ..................890.000,-Kč

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ
*Dukelská 662, N.Msto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103
*T.G.Masaryka 126, .Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Přijmeme spolupracovníky

na sepisování
úvěrových smluv
a kredit. karet.
TEL.: 731 782 141

Renovace

kamenných podezdívek...

PRONÁJEM NOVÝCH BYT V CENTRU NÁCHODA
“REZIDENCE KOMENDA”
* 4 nadstandardní byty od 114 m2
* Moderní kuchyně * Parkování ve dvoře
bezbariérového domu s výtahem
* Velmi úsporný systém vytápění

Pro info a prohlídka: 603 488 222
Cena nájem od 9.000,- K/msíc
Protivítr-invest s.r.o, Parkány 170, 547 01 Náchod
Tel./fax: +420 491 421 526, www.protivitr-invest.cz, info@protivitr-invest.cz

Sochařské, kamenické,
restaurátorské práce

TEL.:603 173 075
Úvry bez poplatk.
Vyešíme konsolidace,
vyplatíme exekuce,
pjky na cokoliv,
hypotéky až 120% z odhadu,
i na družstev. byty.

TEL.: 731 782 141

aneb

LÉTA B ŽÍ, NÁROKY SE ZVYŠUJÍ
TRENÉREM NOVÉ CÍLE
Zaal s benchpressem ped 12ti lety a tenkrát pokládál za svj úspch vzepených 185
kilo. Ale roky utíkají a nároky se zvyšují.
Jirka Havrda se v sobotu 10.dubna 2010
zúastnil Mistrovství R v benchpressu
federace VPC-GPC v Novém Boru. Ve své
váhové kategorii do 140 kg, se svými 136,6
kily váhy, zaal na 280 kg. Atmosféra na závodech ho však strhla a jako první ech si
nechal naložit 322,5 kg. A tento tetí pokus
byl pro Jirku rozhodující. Stal se absolutním vítzem celého mistrovství ze sedmi
desítek závodník. Jen pro zajímavost, za
sebou nechal borce, který ml naloženo o
52,5 kilo mén.
A v em tkví Jirkv úspch? „ Poteboval
jsem zmnu, takže od nového roku mám
nového trenéra, Romana Havlíka. Nešetí
m, hecuje, ale zárove dává nový náboj.
Jak íká, jsme na zaátku vzestupné éry...“
s úsmvem dodává Jirka. Pokud vše pjde
dobe, nepijdou žádná zranní, Jirka ví,
že na konci sezony by mohl dosáhnout na
350 kilovou hranici.
V nejbližší dob ho eká 16.kvtna závod
v Praze, který je nominací na Mistrovství
svta. Pozvaná je svtová elita. Borci, kteí
si hrav poradí se tymisty kily. MS se bude

S NOVÝM

Fašková

Naproti kinu Vesmír:
Hurdálkova 206, 547 01 Náchod
Pro maminku, tatínka, babičku i dědečka
najde se u nás vhodná knížka.
Pro děti tu velký výběr máme a dárečkem odměníme.

Velké jarní AKCE až 70% sleva
např. kuchařky, beletrie, encyklopedie, atd.

cena
49,-

Naše zásilková služba-objednávky přijímáme:
tel. nebo faxem: 491 42 45 46, e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz
Axis4, a.s.
Provozovatel Centrálního registru produktů a firem
Hospodářské komory České republiky, krajů a měst.
www.axis4.info

 Jirkovo nezbytné soustední ped výkonem
konat v záí v Praze a již nyní je jasné, že pjde
o hodn. Pihlášeno je pedbžn 400 závodník. „Svtu“ pedchází ješt Mistrovství Evropy,
které probhne v ervnu v Maarsku. No a bž-

 Masér Radek
Machula pipravuje
Jirku na poslední,
vítzný pokus

né openy? „ Moje úast na openech záleží na
rozhodnutí trenéra...“ usmívá se Jirka. A samozejm hodn záleží na podpoe sponzor
a kamarád. Jirkovi zstávají stále vrní:
Air power - series - MS Nářadí Náchod,
Mošna a.s Červený Kostelec, Ložiska
velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, SVC
Náchod Vladimír Vitver, R Speed s.r.o. autosklo-servis, Výrobní družstvo Sněžka Náchod, RD FINAL STAV s.r.o. - stavební ﬁrma,
A.T.FRANK-CZ HRONOV s.r.o., Automobilka
BMW, LITO - trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké
Dobříchovice, Philipp - sportovní trávníky
Zdeněk Philipp, Jakub Petráš - Replay Jeans Náchod, Sféra - Jaroslav Černý, GAPA
- herna Náchod. A kluci, kteří Jirku podporují a doprovázejí na závody a celý realizační team - trenér Roman Havlík, Radek
Machula - masér, sparingpartneři Michal
Ungrád, Karel Kulda, Karel a Martin Mikešovi, Sokol Kramolna a pan Vlček - starosta
obce Kramolna.
Pipravila Laka Škodová,
foto archiv Jirky Havrdy

Pražská společnost AXIS4, a.s. se sídlem v centru města Náchod přijme:

OBCHODNÍK – PRACOVNÍK CALL CENTRA
VÝZNAMNÝ INTERNETOVÝ PORTÁL PRO VÝMĚNU OBCHODNÍCH INFORMACÍ HLEDÁ OBCHODNÍKY
- OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO TELEFONNÍ PRODEJ. CALL CENTRUM SÍDLÍ V NÁCHODĚ.
NÁPLŇ PRÁCE:
 obchodní činnost v rámci Centrálního registru produktů a firem Hospodářské komory ČR Axis4.info (www.axis4.info)
 nabídka a prodej služeb pro usnadnění podnikání a snižování externích nákladů firem
 aktualizace a editace údajů účastníků programu internetového portálu
Požadujeme:
energické vystupování, optimistická povaha, odolnost vůči stresu
 SŠ vzdělání s maturitou (podmínka) vhodné
 výborná znalost práce na PC (Word, Excel, e-mailová komunipro absolventy a ZPS
kace, práce s internetem)
 výborné komunikační schopnosti, všeobecný
rozhled v oblasti politiky, kultury a podnikání,  zodpovědnost a spolehlivost, loajalita

Nabízíme:
 práce v klidném a čistém pracovním prostředí
 platové ohodnocení - základní plat + provize
 nástupní příspěvek ve výši až 3000,-Kč měsíčně
 příspěvek na stravné
 školení obchodních dovedností

 prostor k profesnímu růstu
 pravidelná pracovní doba pondělí až pátek,
v jednosměnném provozu
 práce na hlavní pracovní poměr
 pracoviště Náchod

V případě Vašeho zájmu nám obratem zašlete nejlépe emailem svůj profesní životopis, včetně telefonních kontaktů na sebe.
Kontakty: Email: mazurovova@axis4.info tel: 603 436 888 (Zuzana Mazurovová), 491 435 413 (Hana Filipová)

–Vysokov

„ U VRTULE“

30.4.2010
ZAHAJUJE PROVOZ
Otevřeno: sobota 14 - 20 hodin
neděle 14 - 19 hodin

Poděkování

Služba optik do domu.

Rád bych touto cestou
podkoval lékam
a sestikám na
oddlení ARO v
náchodské
nemocnici. Zárove dkuji panu primái
MUDr. Skácelovi, všem lékam na
chirurgickém oddlení a hlavn sestikám za 24hodinovou péi, kterou
mi vnovaly po operaci stev.
Ne vždy jsou slyšet pochvaly na
chod náchodské nemocnice, ale po mé
zkušenosti uvádím, že opak je pravdou.
Moc dkuji, Váš vdný pacient
pan Zlámal

Značkové brýlové obruby
již od 999 Kč.
Kompletní dioptrické brýle
od 2 999 Kč.

Nemusíte nikam chodit,
přijedeme za Vámi.

… jistota, které důvěřoval již Váš děda

t1PKJÝUĶOÓEPNÈDOPTUÓ
t1PKJÝUĶOÓCVEPW
t1PWJOOÏSVĲFOÓ
Informujte se na podmínky:

hasici@tiscali.cz

Dům Hasičů Nové Město n. Met., tel.: 491 474 150

Restaurace
U Medvěda - Stárkov

Lidé stále neumí poskytnout první pomoc.
To se musí změnit, říká lékař Jiří Veselý
Náchod - Lidé stále neumí poskytnout první pomoc. Pestože by se mlo jednat o samozejmost, vtšina lidí neví, jak by se v kritické
situaci mla chovat. Tento vážný nedostatek
kritizuje pedseda krajského zdravotního výboru a léka Jií Veselý (KDU-SL).
„První pomoc by ml umt poskytnout
každý, ale realita je zcela jiná. Pitom vasný
zásah mže zachránit lidský život. Studenti se
sice této oblasti ve školách vnují, ale je to
nedostatené,“ hodnotí léka Jií Veselý, který
pravideln organizuje rozsáhlá zdravotnická
školení nejen pro zdravotní sestry, ale i pro
dobrovolné hasie a další zájemce. Nejbližší
termín, kdy si zájemci mohou sami vyzkoušet resuscitaci a nauit se základy správn
poskytnuté první pomoci, je sobota
24. dubna v Blovsi na dopravním hišti. Léka Jií Veselý zde bude od devíti hodin uit
první pomoc a odpovídat na otázky týkající
se zdravotnictví a záchrany lidského života.
Tento malý zdravotnický kurz je poádán v
rámci 8. roníku pohárové soutže mladých
hasi s názvem Memoriál Jirky Beka.
První pomoc poskytují nejlépe
dobrovolní hasii
Podle lékae Veselého práv dobrovolní
hasii patí mezi obany - laiky, kteí dokážou
nejlépe poskytnout první pomoc.

Návštěva optického poradce
je nezávazná a zdarma.
Zavolejte 777 225 722.

Hasičská
vzájemná
pojišťovna

„Dobrovolné hasie má tém každá obec, jsou to lidé, kteí dobrovoln pomáhají pi rzných
neštstí. Je možné se na n spolehnout i v pípad záchrany života. Protože se úastní zdravotnických kurz, vdí, jak správn postupovat,“ chválí hasie Jií Veselý.
Dobrovolní hasii se v obcích vnují také zájemcm z ad mládeže, se kterými pravideln
trénují, jezdí na hasiské soutže, ale také je uí, jak zachránit lidský život. Podle Veselého jsou
hasii asto nedocenni práv za tyto zásluhy.
J.H.

Vás zve na

POUŤOVOU
ZÁBAVU
dne 2.5. od 17.00 hod.
v sále restaurace.

Hraje Patrola Šlapeto.
Vstupné 100,-Kč

rezervace na tel. 775 034 437

CIRKUS JO-JOO
V NÁCHODĚ

Vdli jste, že první doložitelná zmínka o „cirkusovém“ umní pochází z antického ecka
z roku 1340 p. n.l. a jejím protagonistou je akrobat pedvádjící svoje umní na jednom starovkém tržišti? Cirkusové zmní má dlouhou historii a cestu si našlo i do našeho technologiemi
zaplnného XXI. století. Klaun, akrobat, krotitel zvíat, principál - to všechno jsou postavy
známé, by je na Facebooku tak snadno nenajdete. Cirkus má v echách vynikající povst
a zejména v první polovin minulého století patil ke svtové špice. Na ty nejlepší tradice
manéže pod plátným šapitó navazuje i cirkus JO-JOO, který jste nedávno mohli vidt v Náchod. Cirkus JO-JOO je pokraovatelem odkazu cirkusu Jadran znárodnného v roce 1952.
Proslavil se hodn i v cizin, napíklad ve Skandinávii, kde pobýval mezi lety 1990-95. Jeho
akrobaté jsou absolventy Moskevské státní cirkusové školy a dokáží opravdu neuvitelné
vci! Kdo nevidl, neuví....
foto pro ECHO Josef „Pepa“ Voltr

 MUDr.Veselý pi praktické ukázce

Ping - pong zamíchal poadím
Po dvou nových disciplínách, bowlingu a sjezdovkách, se o slovo pihlásila také jedna tradiní. Turnaj ve stolním tenisu probhl v nedli 11.4. v házenkáské hale na Hamrech.
I tato soutž doznala jistých zmn. Z dvodu snížení potu závodnic v týmu bylo nutné
upravit i poty utkání. Každý tým sehrál vždy tyi zápasy s dalším týmem, a to dva singly

a dv dvouhry.
V hale souasn probíhala soutž v aerobiku doprovázená hlasitou hudbou. Bylo
tedy nutné se na hru opravdu soustedit.
Koncentraci vyžadovala i práce rozhodích.
Díky toleranci všech
zúastnných a skvlému oberstvení poádajícího družstva Integraf Stars probhlo vše
rychle a hladce.
Poádající tým prošel turnajem bez porážky. O plný poet bod ho pipravila jen
remíza s dívkami z družstva Würth To však
Starsky neohrozilo a vybojovaly tak první
místo. Hráky tým Partners a Würth pedvedly napínavý souboj. Poet získaných
bod i rozdíl mík byl stejný. O umístní
musel rozhodnout až vzájemný zápas, který
vyhrál Würth. Získal tak druhé místo a tým
Partners skonil tsn tetí. Nováci z IR Inspections sehráli nkolik napínavých utkání.
Jediné vítzství jim však na medailovou pozici nestailo a obsadili tvrté místo. Pátou
píku získaly UFO Krasotinky.
Celkové poadí: 1. Integraf Stars, 2.Partners, 3. Würth, 4. IR Inspections, 5. UFO
Krasotinky.
Další disciplínou bude kolo - v nedli 9.5.
P.H.

Jestřebí hory jako na dlani
Svazek obcí Jestebí hory se ped picházející turistickou sezónou mže pochlubit vydáním
zbrusu nového souboru informaních materiál pro turisty. Soubor pti tématických skládaek vložených v praktických deskách obsahuje ty nejnovjší turistické informace. Pi jeho
tvorb byli osloveni starostové všech dvanácti obcí Svazku Jestebí hory, provozovatelé turistických služeb a organizace, které mají co do inní s turistickým ruchem, sportem i zábavou
v regionu Jestebí hory.
Turista zde najde ten nejkompletnjší soubor informací o ubytování, stravování, sportovištích, muzeích, zajímavostech a památkách v Jestebích horách. Text je doplnn celou adou
kvalitních fotogra í a vychází v jazykových mutacích - v nmin, anglitin a polštin. Informace budou bez problém dostupné i zahraniním turistm.
(kp)

ZEMNÍ PRÁCE MINIBAGREM
i
Získejte dotac
s našimi okny!
profesionální přístup
Zrealizujeme projekt
Výpočet tepelných ztrát a úspor provedeme
dotačním programem „ZELENÁ ÚSPORÁM“

z OKNA, DVEŘE: PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ,
DŘEVĚNNÉ, DŘEVOHLINÍKOVÉ, ZIMNÍ ZAHRADY
z PROTIPOŽÁRNÍ OKNA A DVEŘE

w w w. a l u p r o c e s . c z
Aluproces s.r.o., ul.17.listopadu 153, 549 41 Červený Kostelec
tel.:+420 773 113 133, 773 114 144, fax:+420 491 420 802
email: aluproces@aluproces.cz

* zemní a výkopové práce
* drenáže a přípojky
* zámkové dlažby

tel.:
737 327 367
606 110 940
1 hod. / 400,-Kč

AUTO-MOTO SERVIS

Stavební firma
nabízí

v areálu Àrmy AUTOPRODEJ ROHAN

veškeré
stavební práce
jrohan.cz

z

www.autoprode

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY,
MEOSKOPY, FOŤÁKY
a PŘÍSLUŠENSTVÍ

3

tel.: 491 453 45

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY, DOMKY

- hrubé stavby
- kompletní zámkové dlažby
- okrasné zídky
- rekonstrukce

Tel.: 608 211 148

Nemůžete sehnat práci!

na digitální příjem
a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s převodem SAT/analog
s rozvodem

606 270 421

Natěračské,
malířské práce

doporučujeme ústní konzultace předem
sjednané
profi digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej
technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o. více info na tel.:
Českých Bratří 89
491 422 999,
547 01 Náchod
777 790 675,
604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
příjem zakázek: Po - Čt 9-13,30 h

okolí České Skalice

TEL.: 777 038 022
Nevyhovuje Vám úrok po ﬁxaci?

Kupujete bydlení?
Dáme Vám na výběr z 10 bank.

tel.: 777214651

Svářečská škola Nové Město n. Metují

umožňuje absolvování svářečských kurzů
ZK111, ZK311, ZK135, ZK141, EN 287-1…,
Možnost provedení všech kurzů

v rámci projektu „Vzdělávejte se“, hrazených z fondů EU.
Tel. 777 169 140, Ing. Zdeněk Bašta, svarskola@okstavebni.cz
PAMIX OKNA PLASTOVÁ

vysoká kvalita za rozumnou cenu

TESAŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně
dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

Libor Klíma
Tel. 721 448 250

Vážíme si našeho zákazníka!
S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

tel.: 731 409 826, 739 144 541, www.pamix.cz
e-mail: hradec@pamix.cz, nachod@pamix.cz

Specializace: výroba + montáž složitých vazeb, střechy

na RD, dřevodomy, altány, pergoly, montáže
střešních oken, bednění točitých schodišť

STRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro firmy, provozovny, prodejny a soukromé osoby.
VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní
* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme
* počítačové návrhy * návštěva technika
je bezplatná a nezávazná *

za velmi nízké ceny!!!

Cena již od 45,-Kč.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
Vhodné pro důchodce a matky na mateřské

ROZVOZ ZDARMA

Trasa: Náchod, Nové město n. M., Česká
Skalice, Hronov, Červený Kostelec

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE
...ZDENĚK JANKŮ

MASIV - BOROVICE
MONTÁŽ
A DOVOZ
DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

křídlo dveří
- plné
995,-Kč

křídlo dveří
- prosklené
1779,-Kč

skladem
200 ks dveří

Borové dveře se
zárubní - dýhované
2820,-Kč

Náchod - Parkány 466 (vedle Byt.družstva), mobil 603 345 236 www.dvere.inu.cz

TGM 384, Česká Skalice
tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyhlašuje dnem 29. 4. 2010

Michal ŠKORPIL

výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi majetku:

servis osobních a dodávkových vozů FORD

rodinného domu č.p.12
v části obce Trubějov

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

Jarní servisní prohlídka
vašeho vozu:
• kontrola klimatizace
• přezutí a vyvážení kol
• výměna náplní

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

postaveného na pozemku st.p.č.3, stavební parcelu č.3 a pozemek pozemkovou
parcelu č.15/1 vše v k.ú. Trubějov, obec Kramolna.
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte dnem vyhlášení VŘ na webových
stránkách www.uzsvm.cz, na vybraných úředních deskách městských a obecních úřadů
a na tel. č. 491 457 285.

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz
www.ford-skorpil.cz

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí

Realitní kancelář RAKO reality s.r.o.
- expozitura Náchod

 přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů
o objemu 2-7 m3
 nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
 přepravu sypkých hmot
 odvoz a likvidaci eternitu a azbestocementových směsí
 zemní práce

Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Horní Kostelec - RD 2 x 2+1 na velmi klidném místě se
stavebním pozemkem 1 999m2..............................1.690mil.
Žernov u České Skalice - udržovaný přízemní RD 4+kk
se stodolou, velmi dobrý stav.................................1.390mil.
Česká Čermná - RD s garáží 10km od Náchoda ve velmi
dobrém stavu se zahradou ......................................1.750mil.
Náchod - DB 1+kk s balkónem_440tis., Lipí u Náchoda okrasná zahrada s chatou .............................................440tis.
Bohuslavice n/Met. - částečně podsklepený RD 5+1,
altán, stání pro dvě auta, bazén ..............................2.245mil.
Nové Město n./Met. - prodej zděné chaty s garáží, vl.
zahrada 3 050m2, vč. bazénu,traktoru ...................1.190mil.
Libchyně - svažitá zahrada na stavbu chaty_75tis.,
Náchod-byt 2+kk (56m2)v novostavbě ................1.540mil.
Náchod-zděná chata 2+kk v údolíčku z jedné strany krytá
lesem v klidné části Babí.............................................230tis.
Zdoňov - zděný domek na konci obce na klidném místě
2km od Teplicko-Adršpašs. skal .................................999tis.
Kramolna u Náchoda -rodinný dům po značné rekonstrukci s pozemkem o výměře 594m2 ...................2.400mil.
Hronov - řadový rodinný dům 4(5)+1 na Příčnici se zahradou, dům je v dobrém stavu...................................2.290mil.
Nový Hrádek - rodinný dům 3+kk k bydlení i rekreaci,
200m od lyžařského vleku ........................................950mil.
Dolní Radechová - RD 4(5)+1 se zahradou, dvougaráží v
klidné části obce, volné...........................................1.999mil.
Javor u Teplic n/Met. - zděná chalupa s pozemkem o
výměře 3 058 m2, pěkná lokalita ...........................1.090mil.

Nové Město nad Metují - dřevěná chata na klidném místě
s vl. pozemkem o výměře 386m2 ...............................670tis.
Náchod - pronájem v centru prostor pro drobné služby v 1.
patře, plocha 18m2,volné ..............................3 000,-Kč/měs.
Nové Město n/Met. - rodinný dům 4(3)+1 po rekonstr. ve
Vrchovinách,ihned obyvatelný...............................2.290mil.
Mezilesí u Nového Města n/Met. - dvougenerační RD 2 x
3+1 po značné rekonstrukci ...................................2.700mil.
Náchod - pronájem bytu 2+1_3 500,-Kč/měs., Velké Poříčí
- RD 3+1+půdní vestavba ......................................1.390mil.
Hořičky - zděný domek vhodný k bydlení i rekreaci,
koupelna, WC, pozemek 586m2 ............................1.260mil.
Náchod - dva byty na Plhově v os. vl. 4+1, 72m2..1.250mil.
a byt 2+kk po rekonstr., 47m2 ...............................1.100mil.
Náchod -byt 3+1 v OV v 1.NP .................................970tis.,
Sedloňov -pronájem bytu 3+1 v Orl. horách...4 500,-Kč/měs.
Horní Kostelec - zděný domek vhodný k bydlení i rekreaci
se zahradou, výhled do zeleně ....................................590tis.
Nové Město n/M -byt 2+1 v OV..1.199mil.,Náchodpronájem bytů 1+1,2+1 na Kamenici....................3tis./měs.
Náchod - pronájem obchodu s výlohami dále výrobních,
sklad., kancelářských prostor ................................Info v RK
Náchod - byt v OV4+1 předělaný na 2+1_1.290mil.,Nové
Město n/M. - byt 3+1 do OV ................................1.150mil.
Červený Kostelec - RD v klidné části obce 4(3)+1 s garáží
a pozemkem o výměře 935m2 ...............................2.190mil.
Česká Skalice - vl.zahrada (411m2) s chatkou..170tis.,
Police n/Met.-novostavba RD 5+1 .......................2.660mil.

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. č. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

Kontakt: Dopas Náchod s.r.o.,
Na Skalce 208, Náchod,
Tel.: 603 412 554, 491 428 612 fax.: 491 421 128

Nabízíme k prodeji
samostatnou jednopodlažní
budovu
o rozloze 1000 m2 s pozemkem 400 m2,
v průmyslové zóně v Novém Městě
nad Metují v areálu Nového Eltonu.
Budova je vhodná pro výrobní, skladové
i kancelářské prostory.
Cena dohodou. Tel. 777 057 389

PRODEJ A MONTÁŽ
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PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

AKČNÍ NABÍDKA:

-30%

znabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu
znabÌdka zkuöenostÌ
pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

Bytov˝ fond v mnoha p¯Ìpadech mor·lnÏ
i technicky zastaral. ZajistÌme pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘, samospr·vy dom˘ zpracov·nÌ
n·vrh˘ na provedenÌ rozs·hlejöÌch oprav bytovÈho fondu Ëi jeho rekonstrukci a modernizaci. To vöe pochopitelnÏ vËetnÏ definov·nÌ
v˝öe rozpoËtov˝ch n·klad˘. Poskytneme technickou agendu a zajistÌme i praktickou realizaci dle tÈto agendy. VY budete bydlet, MY
se o V¡S budeme starat!

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

30. dubna – ČARODĚJNICE
grilování, opékání vuřtů
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Zdravá výživa
Hostovského 565, Hronov
Plhovská 863, Náchod
www.zdravavyzivahronov.com

od 1. května každou sobotu od 20 hodin
taneční večery se skupinou Fontána

bezmasé kuchyně
navíc *speciality
* domácí zákusky
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Máte zájem o profesionální fotky? Super
ceny včetně vizážistiky. Hana Krausová
- fotografka tel. 775 944 470.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

DVĚ DÁMY
V BLOND...

tel.: 603 422 845

Někdy Vám štěstí přeje. A mně přálo ve
chvíli, kdy se mi podařilo zajímavé setkání
s dvojicí populárních blondýnek českého
showbyznysu: herečkou a šansoniérkou
Světlanou Nálepkovou a zpěvačkou Leonou
Machálkovou. Témat pro krátký rozhovor
více než dost... Vždy jedna otázka pro dvě
milé dámy v blond...

ECHO V KUCHYNI
DIJÓNSKÉ KUŘECÍ
KAPSY
Kuřecí prsa prořízneme, aby nám
vytvořila kapsy. Ty naplníme masovou
směsí. Mleté vepřové maso, nakrájená
cibule, pikantní mletá paprika, kořenící směs Kuchárek, Dijonská hořčice,
1 vejce, hladká mouka. Vše smícháme
dohromady a touto směsí naplníme kuřecí kapsy. Ty zašpejlíme a posypeme
Kuchárkem. Dáme péct do trouby na
rozpálený tuk a pokrájený pórek.
Vhodnou přílohou je bramborová
kaše, vařené brambory nebo
hranolky. Kdo má rád tatarskou omáčku,
může si ji přidat. Tak, ať Vám chutná....

chvíli“. V loňském roce jsme byli v Řecku na plachetnici. Možná, že si letos dáme
opáčko.
L.M. Mám ráda Thajsko, ale letos tam
nepojedu. Chystáme se brzy na hory, konkrétně pak do rakouských Alp. Budu garde
svému synovi, který má letos delší prázdniny.
* Jaký je váš aktuální program?
S.N. Mojí domovskou scénou je Divadlo
Radka Brzbohatého. Hraji v muzikále Edith Piaf. Již pátým rokem. To to letí... Jsem
aktivní i v karlínském divadle, jezdím na
zájezdová představení. Natočila jsem nové
CD s českými a francouzskými šansony.
L.M. Účinkuji v Divadle Kalich v Jacku
Rozparovači. Potom mám ještě nějaká
angažmá v Divadle Broadway. Zpívám s
vlastní kapelou, spousta koncertů. Pestrý
život (s úsměvem).
Za rozhovor poděkoval a snímky pořídil
Ivan Vávra

přeje Laďka Škodová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBCHVAT NÁCHODA ZVE NA VEŘEJNOU DEBATU
B
ANE

„SPECIÁL JANA CHALOUPKY“

Občanské sdružení Obchvat Náchoda připravilo pro občany Náchoda a okolí volné pokračování Speciálu Václava Moravce, který
se uskutečnil v březnu 2010 v Hradci Králové na téma doprava v
Královehradeckém kraji.
Tématem našeho setkání s lídry kandidátek politických stran do
parlamentu v Královehradeckém kraji a za obvod Náchod, je doprava v našem kraji a na Náchodsku.
Umožníme diskusi občanů s významnými politiky a dáme prostor na otázky i médiím.

Poznejte názory politiků, nežli jim dáte svůj hlas.
Účast přislíbili: Hana Orgoníková ČSSD, Josef Kochan ODS,
Soňa Marková KSČM, Leoš Heger TOP 09, Jan Hrdina Věci
veřejné, Cyril Svoboda KDU-ČSL, Jan Patzlt SPO Zemanovi.
Zveme proto občany na 27. dubna 2010 na 18:00 hod. do školní
jídelny průmyslové školy stavební v Raisově ulici v Náchodě.
Setkáním Vás bude provázet Jan Chaloupka, předseda občanského sdružení, který je dlouholetým pracovníkem v silničním
oboru.

*Blíží se jaro. Jaké struny ve vás rozechvívá toto roční období?
S.N. Hlavně, že už je ta zima pryč! Já
mám moc ráda jarní přírodu, těším se na
zahrádku a na pobyt na slunci. I když, ta zahrada je spíše na okrasu, než k práci. Mám
tam především okrasné stromky pro potěchu a relax.
L.M. Těším se na jarní procházky se synem. Teď se mi stalo, že jsme se šli projít
a nakonec skončili na bowlingu. Ale to je
taky pěkný jarní cíl, viďte?
* Kam se chystáte letos na dovolenou?
S.N. Já jsem takový typ na „poslední

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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