
Kmen stromu poškozený zuby 
jelena evropského.
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Jaroměř buduje kamerový systém

  VÝPRODEJ PRA�KY
MY�KY-SPORÁKY-CHLAZENÍ

SLEVA až 54% 
VESTAVNÉ 

SPOT�EBI�E   
Nově prodáváme dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

• OKNA • PARAPETY
• MARKÝZY • ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
• ROLETY • GARÁŽOVÁ VRATA
• ŽALUZIE  • DVEŘE

www.myhaus.cz
www.kovanikliky.cz

www.dvere-posuvne.cz
www.dvere-vnitrni-vchodove.cz

Tel.: 491 520 241          www.VSMIX.cz          e-mail: info@vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, Hronov

VYKUPUJEME ZLATO

600,- Kč/1g

NÁCHOD, Kamenice 113 (pasáž Magnum)
St 9 - 13

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Nádražní 80
Po - Pá 9 - 17

TRUTNOV, Havlíčkova 6
Pá 13 - 17

 Dozorčí rada Lesů města Nácho-
da s.r.o. musela na  svém nedávném 
mimořádném výjezdním zasedání 
řešit zajímavý problém: Přemnožení 
jelena evropského v  určitých lokali-
tách. Ten okusem a ohryzem způso-
buje významné škody na  kmenech 
stromů. Jediným řešením je  redukce  
stavů vysoké zvěře odstřelem. To by 
mělo umožnit nově vznikající honeb-
ní společenství, jehož členem (s vkla-
dem cca 200 hektarů lesního porostu) 
budou i  Lesy města Náchoda. Pře-
množení jelena evropského se týká 
zejména katastrálních území Stárkov, 
Metujka a Dolní Vernéřovice.

 V rámci oslav 650 let od první pí-
semné zmínky o  Novém Hrádku se 
zde 1. července uskuteční   řada zají-
mavých akcí: Poutní Mše  Svatá, zpří-
stupnění hradu Frymburk, výstava 
i prohlídky objektů sokolovny a školy. 
Chybět nebude ani sraz novohrádec-
kých rodáků.  

 Také v Broumově existuje mož-
nost bezplatné   evidence jízdních 
kol u tamní služebny městské policie. 
Smyslem je ztížit  zlodějům manipu-
laci s ukradeným bicyklem. Každé 
evidované jízdní  kolo je opatřeno 
samolepkou, majitel kola obdrží i re-
gisrační průkaz.  

Jelen evropský (cervus cephalus) 
foto via panoramio

Mimořádná dozorčí rada Lesů města Náchoda jednala přímo v terénu – (zleva) jednatel společnosti 
Lesy města Náchoda Ing. Joseg Hašek, Mirek Brát – předseda dozorčí rady, Ladislav Kašpar – Lesy 
Města Náchoda, Mgr. Miroslav Jindra – člen dozorčí rady. 

Jelen jako 
škodná

Setkání rodáků

Evidence kol



 S náhlými letními teplotami vtrhla do našich domovů každoroční grilovací mánie. 
Z pultů obchodů mizí jako mávnutím proutku masíčka vhodná ke grilování, o uze-
ninách na opékání ani nemluvě. Na zahradách se objevily grily všech možných tvarů, 
rodiny usedají do pohodlných křesílek a všichni už jen čekají, až ta kouřem vonící 
dobrota bude hotová. Určitě ale nebude na škodu, když si zopakujeme trochu grilo-
vací teorie, abychom dosáhli v tomto „umění“ co nejkvalitnějších výsledků. 

A jak tedy zní grilovací desatero?
1. Před grilováním naložte maso do marinády minimálně na 2–3 hodiny.
2. Grilovací mřížku či rošt před použitím dobře očistěte a potřete olejem.
3. K marinování používejte skleněné, porcelánové, plastové nebo nerezové nádoby.
4. Na obracení masa používejte kuchyňské kleště nebo lopatku (ne vidličku, protože 

maso po propíchnutí ztrácí šťávu).
5. Během grilování potírejte maso zbytkem marinády, olejem nebo rozpuštěným 

máslem.
6. Mějte vždy předem připravené potřebné nádobí a příbory, maso se má podávat 

okamžitě po grilování.
7. Grilujte pouze libové maso, z  tučného masa bude unikat tuk a uhlí by pak více 

hořelo. Pokud se to přece jen stane, uhaste oheň vodou s octem v poměru 5:1.
8. U kuřecích prsou zkrátíte dobu grilování, když maso nejdříve dáte mezi dvě fólie 

a naklepete.
9. Nakonec vždy řádně očistěte gril, nejlépe drátěným kartáčem, nebo nechte odmo-

čit ve vodě.
10. Nebojte se experimentovat s různými přísadami. Grilování nabízí spoustu mož-

ností a chuťových kombinací.

Hovězí špíz se sušenými švestkami
300 g hovězí roštěné, 200 g sušených švestek bez pecek, 200 g slaniny, 200 ml kečupu, 
2 lžíce worcestru a grilovacího koření, 1 lžička šveskových povidel, 1 lžička oregana.
Maso omyjeme, pokrájíme na  větší kostičky a  se švestkami vložíme na  24 hodin 
do marinády, připravené smícháním kečupu, worcesteru, grilovacího koření, povidel 
a oregana. Těsně před grilováním napichujeme střídavě kostky masa spolu s plátky 
slaniny a švestkami. 

Další výborné recepty na grilování najdete na webu ECHA v sekci Partneři.

Text připravili Johana Mertová, Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o., www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Grilujeme často a rádi!

Čas nepomohl, stále nám tu chybíš.

Vzpomínají manželka Ilona 
a dcerka Karolínka

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
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Bytový dům (3 byty, garáž, zahrada) s veterinární ordinací ČervenýKostelec ......................3 340 000,- Kč
Zrekonstruovaný řadový rodinný dům v Novém Městě nad Metují  ......................................3 190 000,-Kč                              
Venkovské obytné stavení Horní Radechová ......................................................................1 250 000,- Kč
Budova Panorama Náchod, náměstí (2 restaurace, kadeřnictví, byty) .................................10 990 000,-Kč   
Dům s kamenným sklípkem Červený Kostelec  .......................................................................  499 000,-Kč

Rodinný dům se zahradou 
Nové Město nad Metují                                                                          

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Menší rodinný dům se zahradou v klidné 
části Nového Města nad Metují

Cena: 1 649 000,- Kč

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40   PSČ 547 61

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  na funkci
odborného pracovníka rozvoje města

s místem výkonu práce v Náchodě 

(jedná se o pracovníka odboru investic a rozvoje města, který zajišťuje výkon samo-
správy na úseku investiční výstavby v rámci města, zodpovídá za přípravu koncepce 
rozvoje města, přípravu nového územního plánu a přípravu stavebních investic)

PŘEDPOKLADY DLE § 4 ZÁKONA 
Č. 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH 
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
�fyzická osoba, která je státním občanem ČR, 
 popř. fyzická osoba, která je cizím státním 
  občanem a má v ČR trvalý pobyt
�dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
�bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

DALŠÍ POŽADAVKY
�vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 
   s maturitní zkouškou, stavební směr výhodou 
�zkušenosti  z přípravy projektů, investic
    a komplexního rozvoje města výhodou
�praxe v oboru a další odborná kvalifi kace (např.  
   zkušenost s územním plánováním) výhodou
�orientace v právních předpisech souvisejících  
   s oborem požadované práce, především 
   v zákoně č. 183/2006 Sb., a v prováděcích 
   vyhláškách, zákoně č.137/2006 Sb., a v zákoně 
   č.128/2000 Sb., v platném znění výhodou 
�vlastní nástin koncepce rozvoje města
    Náchoda

PŘEDPOKLÁDÁME
�dobrá znalost práce na PC
�řidičský průkaz sk. B
�iniciativa a  samostatnost při řešení úkolů, 
   kreativita, fl exibilita, schopnost týmové práce

NABÍZÍME
�předpokládaný nástup do pracovního poměru 
   od 1.7.2012 nebo dle dohody
�pracovní poměr na dobu neurčitou, 
   plný pracovní úvazek
�platové zařazení – 9. platová třída, dle nařízení   
   vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ 
OBSAHOVAT
�jméno, příjmení 
�datum a místo narození 
�státní příslušnost 
�místo trvalého pobytu (z důvodu kontaktu
   uveďte i tel. číslo nebo e-mail) 
�číslo občanského průkazu nebo číslo
   dokladu o povolení k pobytu 
�datum a podpis uchazeče

K PŘIHLÁŠCE SE PŘIPOJÍ TYTO
DOKLADY:
�strukturovaný životopis s přehledem 
   o dosavadních zaměstnáních,  praxi 
   a odborných znalostech a dovednostech 
�výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 
   než 3 měsíce 
�ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
   dosaženém vzdělání 
�vlastní nástin koncepce rozvoje města 
   Náchoda

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 15.5.2012 na adresu:  
Městský úřad, k rukám tajemnice MěÚ, Masarykovo nám. 40, 547 61  Náchod.

Obálku označte „ Výběrové řízení – odborný pracovník rozvoje města - neotvírat“.

HEZKEJ PES
Střihová úprava, 

kosmetika a péče 
pro čtyřnohé kamarády

HEZKÝHO PSA najdete 
na Plhově, v Náchodě

ul.Kostelecká 1828 - suterén domu
(žlutý věžák směr Dolní Radechová)

po-čt 10.00 - 18.00 hod.
pá 10.00 - 15.00 hod. - popř.dohodou 

Kristina Meierová
tel.: 739 13 41 41 Víte, nevíte…

 Křen je vytrvalá rostlina s  mohutným kůlovým kořenem. Množíme ji vý-
hradně vegetativně řízky z postranních kořenů asi 1 cm silných a 25 cm dlou-
hých, které vysazujeme do řádků na vzdálenost asi 60 cm šikmo tak, aby spodní 
konec sazenice byl asi 15 cm pod povrchem půdy. Aby se rostliny nevysilovaly 
tvorbou plodů, odřezáváme hroznovitá květenství vyrůstající do výše až 150 cm. 
Kořeny sklízíme druhým až třetím rokem na podzim nebo na jaře a ukládáme 
do bedniček s pískem do chladného sklepa, aby nevysychaly.
 Křen původně pochází z jižních oblastí Ruska. Je totiž tak houževnatý, že se 
dokázal rozšířit po téměř celé severní polokouli. U nás ho najdeme planě růst 
hlavně na místech s výživnou a vlhčí půdou, a to nejčastěji ve větších skupinách, 
což je způsobeno jeho efektivní schopností rozmnožovat se kořeny.

Křen a obranyschopnost
 Křen jako jedna z bylin má posilující účinek na naši obranyschopnost. To je 
dáno jak obsahem důležitých živin, tak jeho antibiotickým účinkem. Křen totiž 
dokáže v našem těle účinně eliminovat infekce. Je proto výborný doplněk léčby 
např. nachlazení, angíny a chřipky. Dokáže ale ničit i některé původce onemoc-
nění i v našem zažívacím traktu.  
 Křen je velmi bohatý zdroj vitaminu C, provitamínů A - karotenů, minerálů 
(železo, hořčík, draslík, vápník a fosfor) a antibakteriálních látek. V případě ne-
mocí spojených s kašlem a rýmou nám křen prokáže skvělou službu. Jeho silice 
mají tu úžasnou vlastnost, že rozpouštějí 
usazený sekret na  sliznicích dýchacích 
cest – jak v  nosních dutinách, tak v  pli-
cích a průduškách. Tento účinek pocítíme už 
při jeho krájení či strouhání, projevuje se typic-
kým slzením.

Křen a lidové léčitelství
 Křen byl lidovým léčitelstvím už v dávné minulosti velmi často užíván pro 
léčbu kašle a rýmy. Protože jeho aroma je vážně ostré, a tím jeho konzumace 
pro mnohé nelehká či nepříjemná, můžeme jeho palčivost zmírnit, a to napří-
klad zamícháním do vhodného pokrmu. 

A recept na závěr…
 Klasický starý recept jeho užití v době nemoci říká, že je nejlepší křen na-
strouhat a smíchat s medem. Užívat bychom pak měli 3x denně jednu čajovou 
lžičku, u dětí dávku raději o něco snížíme.

 Ondřej Hejniš  3.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

KřenJIRÁSKOVA   CHATA   
DOBROŠOV   -   POZVÁNÍ

JAM  SESSION
NEDĚLE  13. 5.  14  -  17 h
Š. Přibyl a Jam Friends

VÍKEND  RYBÍCH  
SPECIALIT
19. 5.  a  20. 5.

� DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU  �
nejkrásnější rozhledny 

Královéhradeckého kraje

REZERVACE 
tel. 775 086 305, 602 451 421

NABÍZÍM VÁM PRÁCI 
ČI MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU
ve stabilní realitní společnosti s celorepub-
likovou působností, která svým  klientům 
poskytuje kompletní  servis. Hledáme 
spolehlivé lidi  pro kancelář v Náchodě, 
možno pracovat i z domova. 

Kontaktní e – mail: 
m.bures@dumrealit.cz 
mobil 734 693 001

Farmářské trhy 

 Od  května budou v  lokalitě 
„Na  Rychtě“ v  Novém Městě nad 
Metují pořádány farmářské trhy, 
které nabídnou lokální zemědělské 
a  potravinové produkty. Pořadate-
lem trhů, které se zde budou konat 
každý čtvrtek od 8 do 17 hodin,  je 
Občanské sdružení Bokouš.

Folklorní Kostelec 

 Již nyní si mohou ctitelé fokloru 
poznamenat do  diářů termín 58. 
ročníku Mezinárodního folklorní-
ho festivalu Červený Kostelec. Folk-
lorní svátek regionu se již tradičně 
uskuteční v tamním přírodním are-
álu u divadla J.K.Tyla od 22. do 26. 
srpna.  Dodejme, že červenokoste-
lecký festival se koná pod patroná-
tem organizace UNESCO.  

Posezení na mlejně, Správa NKP 
Státní zámek Ratibořice ve spo-

lupráci s Městským úřadem 
v České Skalici Vás zvou na akci

LOUČENÍ SE ZMRZLEJMA 
na mlejně

Přijďte symbolicky připít pohár-
kem svařáku zdarma „na  zdraví 
nebožtíků Pankráce, Serváce 
a Bonifáce!“

Akce se uskuteční ve dvoře Rudro-
va mlejna v Babiččině údolí v ne-
děli 13.5.2012 od 10 do 16 hodin

Vstup zdarma
Smutně a  vesele bude vyhrávat 
kapela KLAPETO

Stylové občerstvení: chleba se 
sádlem a cibulí, chleba s tvarohem 
a  podmáslím, bramborový plac-
ky se škvarkama, koláče, buchty 
– prostě vše, co se na mlejně vy-
smejčí a k tomu tradiční klobásky.

„Když počasí dovolí, 
sejdeme se v údolí“
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Uklidové práce
fi rma Kovalský

                                                čištění oken, koberců,                                             
                                           autočalounění

telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál                        

(sáčky, fi ltry, kobosan)
- výkup a prodej

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Velká soutěž o balíčky koření DRANA
 Vážení čtenáři, Vaše noviny Echo a náchodská fi rma 
DRANA - výrobce koření - pro Vás připravily soutěž 
o balíčky s kořením. Chcete-li se soutěže zúčastnit, po-
šlete nám Váš recept na pokrm, ve kterém hraje důleži-
tou roli koření. Každý týden jeden recept vylosujeme, 
zveřejníme a  jeho autora odměníme balíčkem koření. 
Na  konci soutěže vybereme ten nejzajímavější recept 
a jeho autor obdrží balíček koření o váze 5 kg. 
Ve druhém kole jsme vylosovali recept 

„Kuře na sedmero koření“: 
 Kuře rozdělíme na části a vyrovnáme do skleněné oh-
nivzdorné mísy. Propícháme kůži, osolíme, posypeme 
1/4 lžičkou pálivé papriky a 1/4 lžičkou sladké papriky. 
Mezi dvěma lžícemi rozmáčkneme 1 kuličku jalovce a 1 
kuličku nového koření a vsypeme do mlýnku na koře-
ní. Do  mlýnku dále přidáme úlomek bobkového listu 
nalámaný na kousky, 1/2 lžičky kuliček koriandru a 1/2 
lžičky hořčičných semínek. Koření umeleme nad ku-
řetem v misce, aby bylo rovnoměrně posypané. Dáme 
péct odkryté do trouby (kombinace mikrovlny+horko-
vzduch+gril) na  20 minut. Poté všechny porce kuřete 
obalíme uvolněnou šťávou, co je v misce, opět urovná-
me a pečeme na stejné nastavení opět 20 minut. Podá-
váme s bramborami, které polijeme kořeněnou šťávou. 
Příloha: zeleninový salát.

 Autorkou receptu je JUDr. Bohumila Máchová z Ná-
choda, která od nás obdrží dárkový balíček z řady ko-
řenících směsí. Pokud i Vy používáte nějaké osvědčené 
koření, díky kterému je jídlo, dezert či nápoj jedinečný, 
pošlete nám Váš recept. 
 Recepty posílejte na  email: pribylova@drana.cz 
s předmětem „soutěž“ nebo na adresu DRANA, s.r.o., 
Českých bratří 313, Náchod. Uzávěrka 3. kola je 7.5., 
soutěž trvá do 15.5. Pro výherce 3. kola je připraven ba-
líček s marinádami a kořením pro grilování.

DRANA, s.r.o., Českých bratří 313 Náchod
www.drana.cz, facebook.com/dranasro

OKÉNKO DO HRONOVSKÉ ŠKOLKY

Malý velký kemp

Smiřická NEJ BASKETBAL

Sportovní gymnastika 
na župním přeboru v Náchodě

„ DĚTI Z MŠ HRONOV KRESLÍ, 
MALUJÍ, TVOŘÍ….“ 

 Jedním ze specifi ckých vzdělávacích 
cílů předškolního vzdělávání je vytvá-
ření u dětí základů estetického vztahu 
ke  světu, k  životu, kultuře a  umění. 
U  dětí rozvíjíme mravní a  estetické 
vnímání, cítění i prožívání a podporu-
jeme tvořivost. Základem tvořivé práce, 
která dítě rozvíjí a obohacuje, musí být 
vzájemná důvěra, bezpečí a radost z vý-
tvarné práce.
 To vše děti nachází ve  „Výtvarných 
hrátkách“, jedné z nabízených doplňko-
vých aktivit naší MŠ. Děti kreslí, malují 
a  tvoří. Pracují s  netradičními, hlavně 
pak kombinovanými výtvarnými tech-
nikami a  postupně získávají potřeb-

 Autokemp ve  Velkém Poříčí 
na Hronovsku jistě nepatří k těm nej-
větším, ale co mu schází do velikosti, 
to dohání kvalitou poskytovaných 
služeb. Rekreanti zde mohou počítat 
například s  bezplatným přístupem 
k síti internetu  prostřednictvím WiFi. 

 Téměř každé větší sídlo v našem re-
gionu má svoje NEJ, o kterých často ani  
nevíme. Nejinak je tomu i  u  Smiřic, 
na jejichž území se nachází ekologická 
rezervace vzniklá ve  druhé polovině 
90.let minulého století a  spravovaná 
městem. Mezi smiřické Nej patří  doza-
jista i obraz smiřické madony  (replika 
visí stále v  tamním kostele), jehož do-
nátorkou nebyl nikdo jiný, než císařov-
na Marie Terezie. A  do  třetice smiřic-
kých NEJ? Pokochat se jím může každý, 
kdo cestuje vlakem. Ano, je to krásná 
stavba nádraží zbudovaná ve  stylu lo-
veckého zámečku ( v  roce 2007 získal 
objekt  titul Nejkrásnější nádraží v ČR). 

 Posledním kolem se rozloučili Náchodští 
baskeťáci na  domácí palubovce sobotním 
zápasem s týmem Chrudim a v neděli hos-
tili Vysoké Mýto. V sobotu po vyrovnaném 
1.poločase 36:36 domácí výrazně přidali 
ve  2.půli a  konečné skóre hovořilo jas-
ně pro Náchod 90:62. Body : Sarpong 22, 
Prislinger 18, Čermák 13, Vaněček 11, 
Klimek 9, Tondr 5, Prouza Pa 4, Černý 4, 
Prouza Pe 4. V  neděli nastoupili domá-
cí pouze v  6 hráčích, ale i  tak byl průběh 
zápasu až o  21 bodů, v  poslední čtvrtině 
hosté pouze snížili na konečné skóre 68:60 
/32:21/. Body : Sarpong 22, Vaněček 19, 
Klimek 8, Čermák 7, Prouza Pa 6, Tondr 6. 
 Celkové hodnocení nováčka Výcho-
dočeské ligy: Tým skončil na  8.místě ze 
14.týmu, což je určitě zklamání po  super 
startu, kde po  6 kolech byl Náchod bez 
prohry na 1.místě a v této serii porazil i tři 
semifi nalisty tohoto ročníku. Bohužel v pro-
sinci se zranil nejlepší hráč a střelec Čermák 
a  prakticky do  konce sezony do  bojů už 
nezasáhl a  to bylo znát hlavně na palubov-
kách soupeřů. Doufejme, že tým zůstane 
beze ztrát a  v  příštím ročníku budou vý-
sledky lepší. Hlavní dík patří zkušenému 
kapitánu Prouzovi Pavlovi a  dále hráčům 

 Náchodská děvčata absolvovala 
další ze soutěží  desetiboje Sokolské 
všestrannosti a  to soutěž ve  spor-
tovní gymnastice a ve šplhu. Závod 
se konal v  náchodské sokolovně  
za účasti 140 závodníků a závodnic 
z  celé župy a  za  vydatné podpory 
partnerů a  sponzorů tohoto závo-
du.  
      Však bylo na co se dívat. Sokol 
Náchod měl zastoupení ve  všech 
dívčích kategoriích a  téměř všude 
dívky vybojovaly medailové pozice. 
 V  kategorii nejmenších před-
školních děvčat zvítězila  pětiletá 
Barunka Ficencová, která získa-
la jak zlatou medaili ve  sportovní 
gymnastice, tak i stříbrnou medaili 
ve šplhu na tyči. 
 V  kategorii dětí šestiletých ob-
sadila Johanka Klimešová 6. místo 
a Amálka Páslerová 8 . místo

nou jistotu, radost a  lásku k  výtvarné 
práci. O  tom, že se jim to daří, svědčí 
jejich úspěchy ve výtvarných soutěžích.
  Hlavní cenu ve  výtvarné soutěži 
„Vodník“ – Bájo Česká Skalice, získala 
Barborka Karásková.
 1. místo v  kategorii šestiletých 
dětí ve  výtvarné soutěži „Školka plná 
dětí“ – Univerzita Hradec Králové 
– katedra VV, získala Adélka Ansorgo-
vá.
Nezbývá než popřát všem malým hro-
novským výtvarníkům ať jim láska 
a  nadšení pro výtvarnou práci vydrží 
a získané zkušenosti ať dále rozvíjí.

 Děti a zaměstnanci MŠ Hronov

Nechybí megatrampolína, půjčovna 
jízdních kol, osvěžovací bazén a  dal-
ší služby. Rovněž webové stránky 
w w w. a u t o k e m p v e l k y d r e v i c . c z 
jsou na velmi dobré úrovni a umožňují 
i zajištění pobytu formou elektronické 
rezervace.

 V  kategorii Mladší žákyně I  si 
nejlépe vedla Adélka Formanová, 
která ke  stříbrné medaili za  spor-
tovní gymnastiku přidala ještě zla-
tou medaili za  šplh na  tyči. V  této 
kategorii startovaly ještě další ná-
chodské dívky z  přípravky SG. 
Lucka Řehůřková obsadila 8. místo, 
Zuzanka Tylšová byla desátá a Eliš-
ka Bubeníčková skončila na  11. 
místě.
 V kategoriích s postupem na pře-
bory ČR ČOS se rozpoutal boj mezi 
děvčaty z Náchoda, Police nad Me-
tují a děvčaty ze Dvora Králové. 
 Dá se říci, že téměř ve  všech 
soutěžích se dařilo sokolkám z Ná-
choda. V  kategorii Mladší žákyně 
II zvítězila Pavlína Vejrková jak 
v  gymnastice, tak ve  šplhu. Na  2. 
místě skončila v gymnastice Niko-
la Chvojková, jen ve šplhu  trochu 

ztratila a obsadila 5 příčku. Anna 
Pácková skončila na 9. místě z pět-
advaceti závodnic. Špatně si ne-
vedla ani Andrea Brklová, která 
na  svém prvním závodě skončila 
na 15. místě. 
 Další postupovou kategorií byly 
starší žákyně III, kde se postaraly 
o  velké překvapení sestry Hurdál-
kovi.  Anička stanula v gymnastice 
na stříbrné pozici, ke které přidala 
ještě bronzovou medaili za  šplh 
a  Jana v  obou závodech obsadila 
4. místo mezi děvčaty skoro o dva 
roky staršími. Dobře zacvičila 
i Anička Hejzlarová na 9 místě.
 Kategorie starších žákyň IV pa-
třila zcela náchodským dívkám. 
Ve  sportovní gymnastice zlato vy-
bojovala Susan Simonová, stříb-
ro Lucie Havlíčková a  bronzovou 
Adéla Zákravská. Ve  šplhu se po-
tom pořadí trochu obrátilo. Zlatou 
medaili získala Lucka Havlíčková 
před stříbrnou Adélou Zákravskou 
a bronzovou Simonovou.
 Dorostenky plně ovládla Micha-
ela Adamu, která získala první mís-
ta a zlaté medaile na všech čtyřech 
nářadích. 
 Ještě není však všem bojům 
o  postup konec. Děvčata teď čeká 
závod v lehké atletice, který se koná 
5. května na  atletickém stadionu 
v  Jaroměři. Teprve potom se roz-
hodne, která dvě děvčata v  každé 
kategorii postoupí na přebor ČR. 
Děvčatům držíme pěsti.         MV

ve složení : Čermák, Sarpong, Tondr, Vaně-
ček M., Černý, Prislinger, Klimek, Simon, 
Prouza Pe, Doleček, Maixner, Dohnal, Do-
máň a  trenerům Pázlerovi a  Vaněčkovi J.
 A další poděkování sponzorům, bez kte-
rých se v dnešní době sport neobejde : ALU-
ROL s.r.o., FARMET a.s., LK Autoservis 
s.r.o., Data Life, Auto - Branka s.r.o., Hotel 
TOMMY, Kancelářská technika Laštovic, 
Stavebniny DANTON, Elektro Drapač s.r.o., 
ATM CZ a.s., Tapety Šolín, Autotest TKMW 
s.r.o., REVEAL s.r.o., ATAS elektromotory 
a.s., FARMET STK s.r.o. 

předseda oddílu Prouza Pavel

POZOR  NOVINKA

ÚVĚRY 
BEZ POPLATKU PŘEDEM

*zajištění nemovistostí, 
na které už může být zástavní právo

*Lze ručit i družstevním bytem

*vyplacení exekuce, konsolidace úvěrů

*lze ručit majetkem třetí osoby

kontaktujte 775 271 693

!!
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Dámy, trápí Vás
jarní únava,  přebytečné

centimetry po zimě, suchá 
pokožka či celulitida?

Přijďte posílit imunitu
a zároveň odstranit všechny 

problémy najednou!
Vyzkoušejte jedinečný tělový zábal 

UCW, kde za pouhé 2 hodiny
ztratíte 15 cm, jinak neplatíte!!!

AKCE v KVĚTNU
SLEVA 10% 

na všechny poskytované služby.

Na Vaši návštěvu se těší 
Petra Rozínková

Tel.: 775 416 977
Kosmetický salon, Hurdálkova 206 
(naproti Kinu Vesmír, 2.p.) Náchod

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-byty 1+1, 2+1 v os. vl. ve zd�ném dom� se zahrádkou v Hronov�     Info v RK
-byt 3+1 v os. vl. ve zd�ném dom� v 2. pat�e v �eské Skalici 1.150.000,-K�
-byt 1+1 družstevní splacený v Náchod�, ul. Mlýnská, ve 4.NP   540.000,-K�
-byt 3+1 v os.vl. v Náchod�, ul. Borská, po rekonstr., s vybavením 1.500.000,-K�
-chalupa v st�ediskové obci Ž�ár nad Metují, výhledem do okolí  1.590.000,-K�
-chalupa 3+kk v Božanov� u Broumova, vhodná nejen k chalupa�ení  700.000,-K�
-chalupa na samot� u lesa v Prorubkách, ok. RK, pro milovníky klidu 350.000,-K�
-chata s verandou a zahradou 600m2 v Polici n/Met., el., voda, lesy     210.000,-K�
-chalupa po rekonstrukci v blízkosti Adršpašska, pozemek 6 501m2   Info v RK
-chatka s ovocnou zahradou na Babí u Náchoda, krásné místo u lesa   330.000,-K�
-chata zd�ná 2+kk k trv. bydlení v Náchod� s vl. pozemkem 628m2  1.090.000,-K�
-chata pod Dobrošovem s vl. pozemkem na klidném míst� u lesa      445.000,-K�
-rod. d�m 3+kk po rekonstr.v Bohuslavicích n/Met., ihned volné      1.950.000,-K�
-rod. d�m se zahradou ve Slatin� n/Ú., vhodné k bydlení i rekreaci    1.750.000,-K�
-rod. domek menší ve Vrchovinách, krb, bazén, altán, rybní�ek         1.100.000,-K�
-rod. d�m dvougenera�ní 2x 3+1 v Novém M�st� n/Met., po rekonstr. 3.995.000,-K�
-rod. d�m 4+1 v Náchod� v T�ešínkách po rekonstr.,volné po dohod�  2.495.000,-K�
-rod. d�m krajní �adový rohový v Hronov� se zahradou 683m2  1.150.000,-K�
-chalupa poloroubená po perfektní rekonstr. v oblasti  Adršpašska   2.600.000,-K�
-rod. d�m 5+1 se zahradou v Náchod� na Babí k bydlení, volné  1.390.000,-K�
-rod. d�m v Šonov� u N. M�sta n/Met. s bazénem, pergola s krbem 3.200.000,-K�
-rod. d�m 6+1 v Novém M�st� n/Met. na Františku, p�kné místo   3.250.000,-K�
-rod. d�m v centru Náchoda s garáží a nebyt. prostory se zahradou 2.300.000,-K�

Vyřešte to 
snadno 
a rychle!

Kdykoliv vás život 
překvapí nečekanými 
výdaji, je tu pro vás 
půjčka od Providentu.

p�j�ka na míru vašim pot�ebám

jednoduchá a férová smlouva

možnost úpravy splátek bez navýšení

2Q
20

12

Zavolejte nám a dozvíte se více

844 198 198 www.provident.cz
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www.bazenymachov.cz

1911        2012
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

NÁCHOD POŘÁDÁ

12. A 13.KVĚTNA 2012
areál U Cihelny * Náchod – Staré Město

OKRESNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

* Okresní soutěž chovatelů králíků * Expozice holubů, 

drůbeže, exotů, drobných hlodavců a terarijních zvířat * 

* Prodej chovatelských potřeb, zvířat, sadby, květin*

* PSÍ KORZO v neděli 13.5. * Prezentace 8,30 – 9,30 hod.*

* Otevřeno – Sobota 8 – 17,30 hod., Neděle 8 – 13 hod.*

* Vstupné 30,-Kč, děti 10,-Kč*
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PŘEZOUT U NÁS SE VYPLATÍ!

= SLEVA
100 Kč

NA MONTÁŽ

Za každou pneumatiku zakoupenou u nás získáváte slevu 100 Kč na montáž.

Ceny jako na internetu!

AKCE!
PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169, Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po-Pá 7:00 – 17:00, So 8:00 – 12:00

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS NÁCHOD
Náchod, U Cihelny 1751, Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516
Po-Pá 7:00 – 17:30, So 8:00 – 12:00

... a přezutí téměř zadarmo

www.NABYTEKNACHOD.cz

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

Nezapomeňte na svátek 
matek 13.5.

Květinářství 
Cvetanova 
Kamenice 135 ( U Itálie)

Hrašeho 25 (naproti Zefyru)
Mlýnská 304 (Pikovka)

Velký výběr řezaných 
i hrnkových květin 

za velmi příznivé ceny

Otevřeno v sobotu i v neděli 
od 8 – 13 hodin

Tel. 491 421 054, 
        491 424 360,

      491 426 267

od 8

Překlady 
a tlumočení z NJ 
včetně soudního ověření

TEL.:603 440 969
lada.petrankova@gatenachod.cz



* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
* Pronajmu byt 3+1-82m2 v  Hrono-
vě - Smetanova ul. Cena 5000 Kč s  garáží. 
Tel. 777-178050.
* Pronajmu byt 2+1 v pan. domě po celko-
vé rek. Částečně zařízený cena 4000 Kč+en. 
v Jaroměři. TEL.: 606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v  pan.domě. Cena 
590 000 Kč v Jaroměři. Při rychlém jednání 
sleva. TEL.: 606 64 36 35
* Pronajmu 1+kk v  Náchodě. 
TEL.: 604 437 128
* Pronajmu garsonku 30 m2, v centru Ná-
choda, nájem 2900,-Kč + inkaso. Volná 
od 1. 6. 2012. Tel. 603 251 043
* Pronajmu 2+kk v  Náchodě. 
TEL.: 604 437 128
* Pronajmu byt, I. kat., 1+kk plus lod-
žie, 38 m2, v  Náchodě U  Nemocnice, 
volný od  1. 6. 2012, velmi pěkný, slunný. 
Cena 3000,-Kč + inkaso, kauce 8000,-Kč.
Tel. 777 021 798
* Hledám spolubydlící. Jedná se o  větší 
místnost v  rodinném domku, soc. zařízení 
+ kuchyň společná. Rodinný domek se na-
chází v Bělovsi na Kladské ulici. Cena doho-
dou. TEL.:737 182 451
* Pronajmu dlouhodobě 1+1 s  balkonem 
v  Náchodě Bělovsi. Nájem + inkaso cel-
kem 5000,-Kč. Vratná kauce 10  000,-Kč. 
TEL.:607 961 457
* Prodám byt 3+1 OV v  Č. Kostelci 
na  Koubovce, nová elektroinstalace, okna, 
kuchyně. Balkon k  lesu. Cena dohodou. 
Tel: 724 209 876
* Prodám zrekonstruovaný DB 2+1 v  Ná-
chodě-Bělovsi, 5.patro, orientovaný na  již-
ní stranu. Celková plocha 64 m, sklep, bal-
kon, plastová okna, plovoucí podlahy, nová 
koupelna, nové stoupačky, dřevěné dveřní 
zárubně, nová kuchyně, satelitní TV signál, 
internet, výtah dle norem EU. Rekonstrukce 
domu 2012. Velice dobrá občanská vybave-
nost. Cena 960.000 Kč. Tel. 777 269 520
* Prodám v  Č. Skalici větší 1+kk v  OV, 
2 NP, po kompletní rekonstrukci bytu i domu, 
nedaleko centra. Uzamčené venkovní parko-
vaní na dvoře. Perfektní stav, možnost ihned 
se nastěhovat. Výhodná cena 499.000 Kč. 
Tel.: 608 245 634
* Prodám v Náchodě byty 2+kk a 1+1, pro 
další informace volejte tel.: 608 245 634
* Pronajmu suterénní byt 2+1 v  rodin-
ném domku. Vhodné pro mladé, bezdětné. 
Samostatný vchod, připojení na  internet. 
Tel. 737 229 152
* Pronajmu byt 3+1 v  České Skalici 
tel. 776362993
* Prodám zděný byt 3+1 v osobním vlast-
nictví v  klidné části města Solnice, po  re-
konstrukci, nová plast. okna, 74m, balkon 
- lodžie, sklep. Nízké provozní náklady. 
Vytápění plynovou kotelnou, v  bytě boi-
ler na  ohřev teplé vody. Internet připojení, 
digi Tv. Zároveň možnost zakoupení garáže. 
TEL.: 733 488 438
* Prodám byt 3+1v Novém Městě n.M. 
na  Malecí v  OV, 1.patro, 72m, výtah. 
Tel. 737742949, 724004063
* Prodám byt v  OV, 4+1, zvýšené přízemí 
v revitalizovaném domě v Jaroměři - Na Za-
vadilce. Bezbariérový přístup, prosklená 
lodžie, atraktivní místo. Tel: 776  140  040 
-po 16.hod.
* Pronajmu dlouhod. byt 1+kk, 47,77 m2, 
s  balk. a  půdním prostorem na  spaní, 
v  Náchodě na  Lipím naproti hospodě,  2.
NP, náj.+inkaso 6.200, kauce 18.600. 
Tel.:608 90 30 70
* Koupíme byt v os. vl. 1+1, 2+1 v Náchodě 
nebo Novém Městě n/Met., tel.: 773 559 014
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk(40m2) 
s terasou v 1.NP bytového domu v Dolní Ra-
dechové. Nájemné 3.500,-Kč + inkaso, kauce 
12.000,- Kč, tel. 608 90 30 70.
* Prodám byt 72 m2 - 3+1 s  garáží, v  No-
vém Městě n.M. - Na  Františku, zděná zá-
stavba, v OV, cena k jednání 1 200 000,-Kč, 
Tel. 739 271 912
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s  balko-
nem v  Náchodě. Nová plastová okna, za-
teplení domu, atd., částečně zařízený, volný 
ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 na  sídl. u  nem. 
v  Náchodě, náj.5500,-Kč + inkaso. 
TEL: 608 442 775
* Pronajmu byt 3+kk v  rodinném 
dvojdomku, nájem .vč. inkasa 8000,-Kč, při 
nástupu dvojnásobek. Klidná část Náchoda 
ul. v Třešinkách. TEL.:774 407 168
* Pronajmu byt 1+1 oploše 37 m2 v centru 
Náchoda u  Okresního soudu, ulice Pala-
chova 1457, cena 3000,- + energie + kauce. 
Tel. 774 699 600, e-mail:faifr@seznam.cz
* Pronajmu pěkný byt 2+1 s  balko-
nem v  Náchodě na  sídlišti u  nemocnice. 
Tel. 732 167 291

* Prodám RD v  Jasenné 7 km od  Jaro-
měře. RD má 2.N.P. a  je celý podsklepený 
4+1 cena 2.059.000K Tel.: 774  699  600, 
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinné-
ho domu na okraji Dolní Radechové. 2500 
m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám stavební parcelu v  Náchodě. 
Výhled na zámek. Celý den na slunci. Roz-
loha 850 m2. Inž. sítě v  dosahu parcely. 
Tel. 604 478 012
* Prodám RD v  Polici nad Metují, volejte 
725293523
* Prodám stavební parcelu - 770 m2 
ve  Velké Jesenici - 3 km od  Rozkoše. Tel. 
773 898 198

* Prodám zemědělskou usedlost v obci Šo-
nov u Broumova. Usedlost tvoří obytná bu-
dova, výměnek a přilehlé pozemky o celkové 
rozloze 15.000 m2. Hlavní budova je částeč-
ně podsklepena, vytápění lokální. Objekt je 
napojen na vodovodní řád. Cena dohodou. 
Tel. číslo 728136053
* Prodám RD 4+1 v Černčicích u Nového 
Města n.M. dům je po rekonstrukci topení, 
v  objektu půda, sklep, zahrada 280 m2, ga-
ráž, kůlna. Ihned k nastěhování. Cena 1.490 
mil.Kč. TEL.:724 307 964  RK NEVOLAT!
* Prodám pozemek v Č. Kostelci u Kaštán-
ku 3500m2 (4parcely) pro výstavbu RD, 
inž. sítě v  místě, krásná lokal., les, rekr. 
Tel. 731 185 873

* Pronajmu prostory býv. OÚ v  D.Rade-
chové čp.117, 5 kanceláří, sklad, WC s par-
kováním, 110m2 (i  jednotlivě), vyt. akum. 
kamny. Náj. 4.500 + inkaso + kauce, tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodobě novou garáž 
V Náchodě. Volná ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně poblíž centra, + WC, v nově zrek. 
domě v  NA. Nutno vidět, náj. 1.500 + el. 
+vody+ topení +kauce., tel. 608903070.
* Pronajmu v  Hronově malou kancelář - 
nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 
m2, s příslušenstvím, cena vč. energií 1999,-
Kč /měsíčně . tel. 608 66 77 30
* Prodám 70 m2 bytových prostor, vhod-
ných k podnikání v centru Nového Města 
n.M. byt je v přízemí cihl.domu s možností 
(po  úpravě) samostatného vchodu s  výlo-
hami. Součástí prodeje je i pozemek s osmi 
parkovacími místy před bytem. K bytu patří 
i sklepní prostory cca 70 m2. Cena dohodou. 
TEL.:774 678 899
* Pronajmu nebytový prostor -18 m2, nyní 
kadeřnictví, Náchod - Staré Město, volné 
od 1.6.2012. Tel. 606 728 382
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k  dispozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny
* Nebytové prostory - s  výlohou, klimati-
zované. Náchod - Plhov. (45 m2 - prodejna, 
35 m2 - sklad) Tel. 608 201 045

* Prodám teplovodní čerpadlo GRUMFOS 
do  kotle MORA 671 + plynovou karmu 
na  zemní plyn nebo butan. Vše zachovalé. 
TEL.:776 156 895
* Prodám 3 role střešní folie pod tašky 
originál baleni Jutadach, 18Kč za  m2, 1role 
75m2-1350Kč, k tomu lepící pásku Jutafol, 
2bal po 15m-200Kč.TEL. 605591467
* Prodám regál s tvrzeného lamina - bělený 
dub s černými pevnými hranami. V 230 cm, 
š 130 cm, h 50 cm, pův. cena 7.000 Kč nyní 
3.000 Kč. Vhodný do  bytu i  do  obchodu. 
Tel. 732 666 392
* Prodám psí boudu pro střední plemeno, 
zateplenou, dvouplášťovou s  předsíňkou. 
Cena 400 Kč. Tel. 732 666 392
* Prodám knižní pozůstalost - velmi levně 
(cca 400 ks) Tel. 736 108 786
* Prodám ruční stavitelné výstružníky 
od pr. 12 do pr. 38 mm. Cena dohodou. Tel. 
490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám křovinořez Husqvarna 235R, 
40,2cm3, 1,3kW, záruka ještě 11 měs. PC 
13.490,- nyní 8.500,- tel. 608864569

* Pronajmu dlouhodobě byt 30m2 v klidné 
části Nového Města n/M. Dům je zateplen, 
plastová okna, vysokorychlostní internet, 
výtah. Nájemné 4600,00Kč včetně záloh 
+ el. energie. tel. 608323373
* Dlouhodobě pronajmu pěknou gar-
zonku na  Plhově. Nižší nájem, kauce. 
Tel. 731 033 040 po 18. hod.
* Prodám byt 3+1 v  OV v  Broumově, za-
hrada, parkování u domu. TEL.:736 257 270 
RK NEVOLAT
* Prodám DB 3+1 78 m2 v centru Náchoda, 
po komplet. rekonstrukci, nadstandard. vy-
baven a veškeré vybavení je zahrnuto v ceně. 
Cena 1,45 mil. Kč. TEL.:608 845 798
* Pronajmu velmi pěkný byt 3+kk, bal-
kon, kabel. televize, internet v  cihlovém 
domě v  centru Náchoda. Volný ihned. 
TEL.:491 428 464
* Pronajmu garsonieru v  Č. Kostelci, 
2. patro cena 3000Kč měsíčně + energie. 
tel 724524334
* Pronajmu v  Hronově byt 1+kk - 48 m2, 
v  přízemí, nově zrekonstruován, nájem 
4800,-Kč + energie + kauce 12  000,-Kč. 
tel. 608 66 77 30
* Pronajmu byt 3+1 v  Hronově. 
Tel. 736 537 033
* Pronajmu v  Náchodě garsonku a  1+1, 
dále v  České Skalici 2+1. Povinná kauce. 
TEL.:608 86 98 85
* Prodám družst. byt 2+1 v  Novém Měs-
tě n.Met. na  Malecí. Cena 830.000 Kč. 
Tel. 602 313 919
* Pronajmu velmi pěknou a zařízenou gar-
zonku v Náchodě, Nerudova ul., cena 3.500 
+ inkaso. Nutná kauce. Tel. 608 888 141
* Pronajmeme byt 2+1 v  Náchodě, Par-
kány 347, klasická zděná zástavba v  centru 
města, 2. podlaží, 72,4 m2. Měsíční nájem 
včetně služeb 7000,-Kč, jistina 21000,-Kč. 
TEL.:733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovarské 
ulici 662 v České Skalici, 2. podlaží, výmě-
ra 72.09 m2. Cena Kč 1.040 tisíc. Informace: 
tel. 733 131 189
* Pronajmu byt 1+KK po  kompletní re-
konstrukci o  velikosti 25m2 v  obci Hro-
nov, ul. Havlíčkova 240. Cena za  pronájem 
3500Kč + energie + kauce. Tel.: 774 699 600, 
email: faifr@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v OV v České Skalici. Byt 
se nachází ve zděném domě v 2. nadzemním 
podlaží, velmi klidná lokalita, veškerá vy-
bavenost v  místě. Cena dohodou. Kontakt: 
736 613 426
* Pronajmu pěkný velký byt 2+1 v Nácho-
dě po  celkové rekonstrukci poblíž centra. 
Obchody, školy, školy 5min. chůze. Parko-
vání u domu. Za domem vede cyklostezka. 
Kauce nutná. Volné ihned. Tel. 736 688 742
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 

v  Náchodě ul. Kamenice. Byt je po  rekon-
strukci a je v něm všechno nové. Byt je vy-
baven velkou kuchyňskou linkou včetně no-
vých spotřebičů a lednice. K dispozici nová 
sklepní kóje a sušárna na prádlo. Cena náj-
mu 5.400 Kč + inkaso. Pouze pro bezproblé-
mové a  solventní zájemce. Kauce 8.000 Kč. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Koupím byt na  Náchodsku, na  investici. 
Tel. 739 486 403

* Hledám podnájem oplocené zahrady, za-
hrádky na Náchodsku, se zahradním dom-
kem či chatkou. Pište kdykoli(zavolám), vo-
lat po 17 hod. 604734324
* Prodám RD dřevostavba v  Polici 
n.M., v  Novém Městě , část. na  splátky. 
TEL.: 603 525 531
* Prodám 2 stavební pozemky centru Vel-
kého Poříčí. Cena 380 Kč/m2. Sítě na hraní-
cích pozemků. Cena platí do  konce května 
2012. tel.: 606678462
* Nabídněte ke  koupi chatku s  vodou 
(i ke sprch.), el., do 700tis. v Náchodě a okolí 
do30km od Č. Kostelce. Tel. 608 667 734
* Hledáme rodinný dům nejl. novostavbu 
do  4mil. v  Náchodě nebo N. Městě n/Met. 
i okolí. Tel.: 721 146 244
* Hledáme dům nebo chalupu k  trv. byd-
lení do  30km od  Náchoda do  2, 5mil.. 
Tel.: 608 883 012
* Prodám RD v Náchodě Bělovsi. Ihned vol-
ný, k bydlení či podnikání. Cena 1 830 000,-
Kč. TEL.: 606 330 606 RK NEVOLAT
* Prodám zděný domek na  klidném místě 
v  Orlických horách (8 km od  Deštného). 
RK Nevolat. Tel. 733 581 031
* Prodám nebo pronajmu pěknou krajní 
garáž v České Skalici. Plocha 21m2 možno 
použít i  jako sklad a  využít přilehlý poze-
mek. TEL.: 721 435 426
* Pronajmeme garáž v  Náchodě vedle ná-
městí v  uzavřeném areálu obytných domů. 
Garáž je s  osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. 
Platba vždy na  čtvrtletí předem. Telefon: 
777 152 750 v pracovní dny.

* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 725992088
* Prodám kontejnerované tůje min. 
50cm/40 Kč/ks, buxus min. 50cm/90Kč/ks, 
tel. 603758362, Nahořany
* Prodám obývací stěnu - ze světlého dřeva 
a 3 skříně - z tmavšího dřeva - ze 70. let, vel-
mi levně. Tel. 736 108 786
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg 
+ droby zdarma, brambory 4,-Kč/ kg. 
TEL.: 607 950 500
* Prodám kámen opuka a  pískovec. 
TEL.:777 87 98 80

* Prodáváte knihy v systemu DTD, prá-
ce se Vám líbí, ale výsledky neodpovídají 
Vašim představám? Máme zkušenosti, 
jak to zlepšit. Info: 728855810

* Prodám sendvičové izolační pa-
nely stěnové a  střešní, 100x200, 
100x 250 cm,tl 6cm 250 Kč/m2, tl 
8 cm za  275 Kč/m2, tl 10 cm 300 Kč/
m2, na  stěny, opláštění, příčky, stropy. 
Tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou čer-
nozem - travní substrát, ideální 
k  obnově a  zakládání nových tráv-
níků, do  skleníků a  výsadbě. Cena 470,- 
Kč/1 m3. Min. odběr 2 m3. Dovezu. 
Tel: 775 959 962

* KOUPÍM STARÝ KOČÁREK NA BAL-
KON, NEJLÉPE ZN.LIBERTA. TEL. 
774 899 324.
* Koupím knihy May, Verne a jiné dobro-
družné. Tel.č. 722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poš-
tovní známky, případně ohodnotím. Tel.č. 
722 907 510
* Koupím staré hračky zn. ITES, KDN, 
IGRA a  jiné i  na  bowden, vláčky apod. 
Tel.č. 724 020 858
* Knihy - koupím i  celou pozůstalost, 
časopisy, plakáty, ceníky a  jiný papírový 
artikl. Tel.č. 724 020 858
* Ihned zaplatím za  Vaše staré hračky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hrač-
ky na  bowden, autodráhy, vláčky 0, H0, 
TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodi-
ny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské 
věci, obrazy, knihy od  K. Maye a  J. Ver-
nea aj. staré i  poškozené předměty. Tel. 
608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihov-
ny, komiksy a časopisy, LP desky, staré po-
hlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Koupím starožitné i  starší fotoaparáty 
a objektivy v jakémkoliv stavu i příslušen-
ství. Koupím také stereokotoučky, meo-
skopy a  jiné fotopříslušenství a  NÁRAM-
KOVÉ HODINKY. Slušné jednání platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Kdo věnuje dětskému elektrokroužku 
nepotřebné reproduktory, reprobedny, 
audio - video elektroniku na  součástky? 
Tel.: 775 293 431.
* Hledám práci řidič - zámečník, vlast-
ní nákladní auto kontejner s  hydraulic-
kou rukou. Možnost práce u  stavebních 
či lesních firem na  autojeřábech VZV. 
Tel. 606 213 229
* Hledám společnici na  max. 2 hodiny 
týdně v  Náchodě. Drobná pomoc v  do-
mácnosti, vycházky, doprovod apod. 
TEL.:606 794 889
* Daruji neomezené množství hlíny, opu-
kový kopec, na vršku a bokách s ornou pů-
dou. TEL.: 739 814 111

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

Až 1000,-Kč za starou pivní 
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421

* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda 
- Š 1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, 
Spartak, Felicia např. světla, nárazníky, 
díly motoru, plechové díly - podlahy, blat-
níky, čela, dveře, kapoty a  jiné. TEL.:777 
590 755
* Prodám FIAT PANDA 1.1, r.v.2001, 
naj.44 tis.km, 1.majitel, servisní knížka, STK 
do dubna 2014, stříbrná metalíza, zahrádka, 
rádio s  přehrávačem, náhr.kola se zimnímu 
pneu. Cena 78 tis. Kč. TEL. 737 082 995
* Prodám Škoda 100 r.v. 1974, pojízdné. 
K použití jako veterán nebo na náhradní díly 
společně s  novými nepoužitými prahy (ple-
chy). SPZ v depozitáři. Poslední platná STK 
do 15. 4. 2012. TEL.: 491 474 653
* Prodám PEUGEOT 406, 1.8, 16 V, výbor-
ný stav, bez závad, STK 2013/5, eko daň zapla-
cená, po GO zadní nápravy, čistý interiér, ze-
lená metalíza, bez kosmetických vad. Airbag, 
el. okna, posilovač řízení, centrál. zamykání. 
Cena 29 tis.Kč. TEL.605 487 367 

RŮZNÉ

AUTO - MOTO
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod-centrum-ul.Žižkova-třípodlažní RD (2 byt.jednotky),s komerčními prostory,po část.rekonstrukci (okna,střecha..)... ...................... .2.590.000,-Kč
Rychnovek u Jaroměře-Zvole-RD po část.rekonstr.,s hospodář.budovami,disp. 4+1 a letní místnost,pěkné,klidné místo...... .................1,700.000,-Kč
Č.Skalice-Spyta-prodej atrakt.pozemků pro rekreaci (11.925 m2) v těsné blízkosti Rozkoše,cena dle výměry,při parcelaci. .............................350,-Kč/m2

N.Město n/M.-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,Malecí ........695.000,-Kč,   Zděný 2+1 OV,centrum,možná půdní vestavba .......... 950.000,-Kč  
Náchod-centrum-Větší komer.objekt (zast.620 m2) na atrakt.místě-poblíž ul.Pražská,zóna obč.vybavenosti,poz.1.107 m2 ..............................2,7 mil.Kč
N.Město n/Met.-RD v krásných lokalitách-ul.Leštinská-větší 2x 3+1...2,89 mil.Kč,  ul.Husova....2,250 mil.Kč,  ul.Okrajová (5+1) ....2,49 mil.Kč!
Hynčice u Broum.-větší RD-byt+komer.prostory...........1.6 mil.Kč,    Meziměstí-RD s většími pozemky-možno prodat samostatně ............1,55 mil. Kč
H.Králové-Pěkný byt 1+1 (36 m2) OV,centrum města,velká lodžie.........1.24 mil.Kč nebo možnost výměny za 2+1 OV v Náchodě  .............. dohoda
N.Hrádek-RD na náměstí-2 byty,půda k vestavbě.........740.000,-Kč!,  Radechová-RD po rekon.-plast.+střeš.okna,plov.podlahy ..............1,28 mil.Kč
N.Město n/M-pronájem rodin.penzionu (i jednotl. bytů).....info v RK  a prodej bytu 3+1 OV (60 m2) v 3 NP domu na Malecí... ......... .1.190.000,-Kč
Náchod,N.Město n/M-centrum-Pronájem nových,exkluz.obchodů,kanceláří a bytů 3+1 (s novými spotřebiči),atrakt.místo. ....................více info v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů, sekání trávy
   křovinořezem i sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce.
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

DLUH�M
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852

ELEKTROINSTALACE 
A OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ

Jan Hejzlar
Zd. Nejedlého 614, 
Dobruška

Tel. 494 623 506, 608 654 250
Jan-hejzlar@seznam.cz

Pozor, nález !
Ve čtvrtek 26.dubna kolem poledne 

jsem nalezla v Náchodě u Pošty dámské 
náramkové hodinky. Majitelka bude 

jistě ráda, pokud se jí „vrátí“ zpět. 
Volejte 777 829 791

l. 

hov-
é po-

Ve čtv
jsejjj m n

ná

Hotel ELKO
v Náchodě Starém Městě

NOVĚ OTEVŘENO
Soboty  11 – 23 hod

OTEVŘENA 
ZAHRÁDKA
www.elkohotel.cz



608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-K�. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec, Jarom��

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K, 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 
Pod�bradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 

D
isk

rétn
ě

 S
p

o
leh

liv
ě

603 346 242
až 6 osob

TAXI ŠTIM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhla-
šuje dnem 27.4. 2012 výběrové řízení č. HNA/120/2012 
– 1. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku: pozemek 
parcela č. 3259 (druh pozemku zahrada) se všemi sou-
částmi, které tvoří trvalé porosty, v k.ú. a obci Jaroměř. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských 
úřadů a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 30. 4. 2012 výběrové řízení č. HNA/118/2012 – 4. kolo 
na zjištění zájemce o koupi majetku: budova č.p. 63 postave-
ná na pozemku st.p.č. 243, pozemek stavební parcela č. 243 
a pozemek pozemková parcela č. 534/2 se všemi součástmi 
a příslušenstvím, vše v k.ú. Starý Ples a obci Jaroměř. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřa-
dů a tel. č. 491 457 271, 737 281 466.

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

�eskoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí
• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Dovolujeme si Vás pozvat do
 našeho nově otevřeného

hračkářství 
na adrese Kamenice 138, Náchod. 

Těšíme se na 
Vaši návštěvu

Nabízíme vám velké množství 
hraček pro kluky a holčičky 

(i proty nejmenší) 
za pěkné ceny. 

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých 
materiálů.

TEL.: 602 145 222

Provozní elektromechanik

Jsme  polygrafi cká fi rma, která se specializuje na výrobu obchod-
ních formulářů všech druhů a poskytování personalizačních a mai-
lingových služeb, včetně grafi ckého servisu, logistické podpory pro 
dodávky a distribuci našich výrobků. Jsme součástí francouzsko-
německého polygrafi ckého koncernu EPPE/Drescher.

Požadujeme:
- vzdělání v oboru elektro, 
- znalost čtení technických výkresů a dokumentací, 
- vyhl. č. 50/78 Sb. par. 6, 
- zkušenost s opravou strojů jak po elektrické, tak mechanické stránce, 
- zkušenost na pozici z výrobního závodu výhodou, 
- ochota pracovat ve směnném provozu

Nabízíme:
- práci na hlavní pracovní poměr 
   v Náchodě,
- odpovídající fi nanční ohodnocení,
- příjemné pracovní prostředí.

Nabízíme volnou pracovní pozici

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis v českém jazyce na email: sarka.novotna@drescher.cz 
Systemprint Drescher, spol. s r.o. Myslbekova 273, 547 01 Náchod

Česká společnost EURONA s.r.o., 
výrobce ekologické bytové a tělové kosmetiky, Lhota za Červeným Kostelcem 261 (od.1.6.2012)

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI:

Životopisy zasílejte na petra.markova@eurona.cz � Kontaktujte nás na telefonním čísle 491 477 372
Více informací o naší společnosti najdete na www.euronabycerny.com

GRAFIK
Požadavky:
� dobrá znalost Photoshop a InDesign 
� kreativita a chuť vytvářet něco nového 
� grafi cké cítění � velkou výhodou praxe 
na obdobné pozici � časová fl exibilita a vysoké 
pracovní nasazení
Náplň práce:
� příprava katalogu, letáků a dalších propagač-
ních materiálů � focení produktů � příprava pro 
zadání na web, předtisková příprava, DTP 
� tvorba image výrobků a jejich obalů, popřípadě 
spolupráce na corporate identity � spolupráce 
s grafi ckými studii a tiskárnami v případě potřeby
Nabídka:
� dlouhodobá perspektiva pracovního uplatnění 
� možnost získat zajímavé zkušenosti a praxi

JUNIOR MARKETING MANAGER/KA
Požadavky:
� SŠ/VŠ – ekonomického směru � praxe v oblasti 
marketingu (výhodou u VŠ, u SŠ nutná) � pokro-
čilá znalost AJ � znalost práce na PC � kreativita, 
aktivita, spolehlivost, pečlivost � časová fl exibilita 
a vysoké pracovní nasazení
Náplň práce:
� Týmová práce v oddělení marketingu � Úzká 
spolupráce s oddělením obchodu � Tvorba pod-
kladů pro marketingovou komunikaci � Podílení se 
na tvorbě produktového maretingu � Zadávání dat 
do PC � Organizační práce
Nabízíme:
� zázemí úspěšné, stabilní a rostoucí společnosti 
� možnost profesního růstu � mzdu odpovídající 
pozici a výkonům � motivační ohodnocení � práci 
v mladém kolektivu � příjemné pracovní zázemí

ELEKTRONICKÁ CIGARETA

LEVNĚJŠÍ 
A ZDRAVĚJŠÍ KOUŘENÍ

NÁCHOD A OKOLÍ-MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU NEBO DORUČENÍ NAŠÍ FIRMOU ZDARMA

E-liquid – náplně do elektronických cigaret: Marlboro, Camel, West, Dunhill, Goulois, 
Tobacco, LM, Pall Mall, Banana, Peppermint, Vanilla, Cappuccino, Rum, Cola, Apple, 
Strawberry, Lemon, Orange, Brandy, Whisky, Chocolate, Coff ee, Red bull.

Náhradní díly, atomizéry, baterie, nabíječky – vše skladem
Richard Popl, Nemastova 1917, 547 01 Náchod, tel. 608 822 254 

alfi dekor@centrum.cz, e-shop: www.magik-obchod.cz

Elektronická cigareta eGo – T , 2x 1100 mAh, černá   890,- s DPH 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-T, nabíječka do sítě a USB)

Elektronická cigareta eGo – W , 2x 1100 mAh, černá   1090,- s DPH 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-W, nabíječka do sítě a USB, plnící nádobku)

Elektronická cigareta eGo – C , 2x 1100 mAh, černá   1290,- s DPH  novinka roku 2012 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-C, nabíječka do sítě a USB, 3x náhradní atomizér, 
5x tank na liquid s příchutí Marlboro)

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
Městys Machov vyhlašuje v souladu s právními předpisy konkursní řízení 

na obsazení pracovního místa

ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Machov s nástupem 
od 1. 8. 2012 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti 

ředitele na období 6 let.

Požadavky na kandidáty, náležitosti přihlášky a další podrobnosti najdete na ofi ciálních 

stránkách městyse  www.machov-obec.cz,  informace také na telefonu 491 547 293.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 5. 2012 na adresu zřizovatele: 

Městys Machov, 549 63  Machov čp. 119.  Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

Sbor dobrovolných hasičů Libňatov
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory

O putovní pohár Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory
KJH – Víte, co můžete zvládnout za necelých 15 vteřin? Ne? Pak se přijďte v neděli 6. května 

od 8 hodin na stadion Sparta Úpice přesvědčit, že tak málo času stačí těm nejlepším sportovcům 
k tomu, aby překonali 100 metrů dlouhou trasu hasičského překážkového běhu. SDH Libňatov 

ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Království – Jestřebí hory pořádá tuto hasičskou 
soutěž (závod v běhu na 60 a 100 m překážek) již podruhé a závodit se bude stejně jako loni 

v šesti kategoriích – čtyři kategorie mladších hasičů a hasiček budou soutěžit v průběhu dopo-
ledne a dvě kategorie dorost+ (15–26 let) nastoupí po poledni. Program i letos obohatí ukázka 

bojového umění provedené žáky SOŠ ochrany osob a majetku z Malých Svatoňovic. Celá soutěž 
nese název „O putovní pohár Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory“.

 O soutěži i o libňatovských hasičích najdete vše i na www.sdhlibnatov.estranky.cz.

Kateřina Valdová
MAS Království – Jestřebí hory

www.kjh.cz

KO�ÁRKOV
www.kocarkov.cz
na ploše 100 m2 nabízíme za INTERNETOVÉ CENY:

Jedinečná akce u nás: 

Kočárky: X-Lander, Mutsy, Quinny, Jedo, Tako, Espiro, 

Peg-Pérego, Roan, Canu, Dorjan, Maxi-Cosi, ABC Design, 

V-Cross, V-Travel, Babydesign

Autosedačky: Cybex, Romer, Maxi-Cosi, Caretero, New Buddy

Náchod, Hurdálkova 357 /vedle kina Vesmír/ 

Přijďte se přesvědčit, že je u nás kvalitní 
výbava stále nejlevnější.

Trampolína 
s ochrannou sítí a žebříkem 
nyní za     250 cm            3 499,- Kč
 305 cm             3 999,- Kč
 400 cm            5 199,- Kč
DOPRAVA TRAMPOLÍN ZDARMA!



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

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“
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FENOMÉN 
SAMOSBĚRU
 O  tom, že formou tzv. samosběru 
můžete dostat do sklepení levně bram-
bory či zaplnit spižírnu čerstvými jaho-
dami, netřeba se obšírněji šířit. Samos-
běrem se ovšem rozhodli v  Polici nad 
Metují dostat z ulic i posypový materiál 
po zimní údržbě. V praxi to znamená, 
že kdo si nametl posypový materiál 
z ulic, může si jej bezplatně uchovat pro 
příští zimu.Škoda, že totéž nejde udělat 
i v rámci uklízení sněhu: Kdo by uklidil 
vlastními silami „samosběrem“ sněho-
vé  závěje z ulic, mohl by si bezplatně 
ponechat sníh pro osvěžení v horkých 
letních dnech....

 Nezasvěceným se může zdát tento 
název pro sportovní klání zvláštní, ale 
jedná se o turnaj ve hře zvané pétanque, 
který se pravidelně koná na  hřišti TJ 
Star Babí u Náchoda (nad rozvodnou). 
Historie této soutěže na  Babí sahá již 
do roku 2002, kdy se na podzim usku-
tečnil první turnaj. Od  té doby se ne-
přetržitě 2x do roka (květen a září) sejde 
okolo 40 hráčů z okolí, aby spolu zápolili 
v  této zajímavé hře. Turnaj je otevřený 
pro všechny neregistrované příznivce 
„koulí“, hraje se ve dvojicích (trojicích) 
na  6 kol systémem „superméle“, což 
znamená, že spoluhráči i  soupeři jsou 
do  jednotlivých kol vždy losováni. Le-
tošní již tedy dvacáté soupeření se koná 
12. Května 2012. Prezentace je  8:00 

TENIS TK Náchod
 Po  loňské úspěšné tenisové sezoně 
zahajují již v květnu mladí reprezen-
tanti TK Náchod další kolo soutěže - 
Královéhradecká krajská soutěž., pod 
vedením Miroslava Sychrovského, Re-
náty Kubečkové a  dalších kvalitních 
trenérů, kteří trpělivě připravovali ná-
chodské tenisty celou zimu.
Foto (zleva) Barbora Gallová, Adé-
la Čeňková, Šimon Vacek, Štěpán 
Hloušek, Jiří Čeněk, (stojící zprava) 
Kristýna Fidlerová, trenér Miroslav 
Sychrovský

Přejeme hodně úspěchů!

– 8:45 hod., začátek pak v  9:00., před-
pokládaný konec a  vyhlášení výsledků 
okolo 16 hodiny. Startovné činí 60 Kč 
a zahrnuje drobné občerstvení  a ceny 

pro soutěžící. Pokud nemáte zrovna 
v tomto termínu co dělat, přijďte si za-
hrát, nebo se alespoň podívat.  

L.M.

Babské koule

 V sobotu 19. května se ve Vel-
kém Poříčí v  lokalitě tamního 
písníku uskuteční rybářské 
závody „Starý Bagr 2012“. 
Vzhledem k omezenému počtu míst 
k  lovu zasílejte vaše přihlášky na 
e – mail: honza.prouza@seznam.cz 
nebo se přihlaste na  stránkách 
www.honzaprouza.freepage.cz 
případně volejte na  602  145  922, 

491 482 408 – i při náhlém 
odřeknutí účasti v závodě. 

Akce se uskuteční za  kaž-
dého počasí. Čekají na  vás za-
jímavé hodnotné ceny! Startovné 
je 200,-Kč, prezence proběhne 
od  6.30 do  7.30 hod. Občerstevní 
po  celou dobu závodu zajištěno.
Možnost posezení a lovu i po ukon-
čení závodu (po 15 hodině).

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
NA „BAGRU“

Otevírání silnic 
a Metalový Máj ve Vršovce

Sezonu zahájil zlatem

 Otevírání náchodských silnic, kte-
ré již tradičně pořádá motoklub 
Metuje 97, proběhne 5.5. Sraz mo-
torkářů je ve  13:00 u  restaurace U  Tru-
něčků v  Novém Městě nad Metují. 
Výjezd na spanilou jízdu je ve 13:30. Jíz-
da po okolí skončí ve Vršovce, kde bude 
probíhat festival Metalový Máj a bude zde 
pro motorkáře připraveno bohaté občer-
stvení, pečená kýta a  dobroty z  udírny. 
Navíc organizátoři zajistili celé koloně 
vjezd na akci zdarma. 
 Jeden z prvních letošních open air fes-
tivalů - Metalový Máj, přináší fanouškům 
tvrdé hudby možnost oslavit lásky čas 
po svém a přivítat venkovní festivalovou 
sezónu. Vršovka je sice malá obec počtem 
obyvatel, ale velká svým zázemím pro ven-
kovní akce všeho druhu. Jako headlineři 
festivalu se představí Tortharry, kteří letos 
oslavili dvacet let existence a českotěšínští 
Ador dorath. Ty na pódiu podpoří dalších 
6 kapel, jmenujme vycházející hvězdy své-
ho žánru, Terror incognita a Stolen lives. 
Z  místních kapel dostaly šanci předvést 

 V  neděli 22. dubna 2012 se v  rámci 
sportovního veletrhu FIBO v Essenu ko-
nala exhibiční soutěž FIBO Power Stron-
gest Benchpresser. Na tuto akci přijel také 
Jiří Havrda, jako jediný český zástupce 
asociace ČAST. Startoval ve skupině A-fi -
nále spolu s dalšími 10 borci. Podmínkou 
účasti v této skupině byl otevírací pokus, 
při němž musel každý ze startujících vze-
přít 220 kilogramů. To Jirka bravurně zvlá-
dl. A dařilo se mu i dále, přestože ho trápil 
namožený úpon z  posledního tréninku. 
Prvním pokusem vzepřel lehce 230 kg, 
druhý dal s 242,5 kilogramy a na vítězství 
mu stačily 252,5 kilogramy. Celá akce fi -
nálové skupiny A  se konala na  hlavním 
podiu a  odhadem ji sledovalo bezmála 
5 tisíc diváků. Tento víkend se Jirka Ha-
vrda bude snažit zdolat svůj český abso-
lutní rekord na  Mezinárodním mistrov-
ství MEGA PRO České republiky 2012 
v Trutnově, který je 330 kg. Další víkend, 
12.5. pak zamíří do  Prahy na  ATP Mis-
trovství České republiky v  benchpressu.

Více se dozvíte na 
www.czechpowerlift ing.cz 

 Jirkův dík za podporu při přípravách 
patří: Air power - series - MS Nářadí Ná-
chod, Mošna a.s Červený Kostelec, Ložis-
ka - hydraulika 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 fi rma, Rivet factory, 
Bar Skála Trutnov - Náchod, Johny Krtek 
VÝSTAVBA FVE, JJ Trend s.r.o Náchod, 
Prádelny a  čistírny Náchod a.s., Dete-
cha v.d. Nové Město n.M. Profi  energy, 
ELPRO systems, Petr Pultar - Niki, LITO 
- trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dobří-

chovice, Bowling Altera Pavel Mikeš, 
Philipp - sportovní trávníky Zdeněk 
Philipp, Sféra - Jaroslav Černý, GAPA 
- herna Náchod. A  kluci, kteří Jirku do-
provázejí na závody a celý realizační team, 
Libor Erbr - masér, sparingpartneři Karel 
a Martin Mikešovi, Sokol Kramolna a pan 
Vlček - starosta obce Kramolna. Velké 
poděkování patří všem i Městu Náchod.

Připravila Laďka Škodová

své umění dobrušští Armalion a Náchod-
ský Silent Avenger. Soupisku uzavírají 
červenokostelečtí Desolated a  kralupští 
RAW. Organizátoři akce zvou všechny 
fanoušky nejen na kvalitní tvrdou hudbu, 
ale také na skvělé občerstvení a atmosfé-
ru. „Rádi bychom návštevníkům dopřáli 
pohodovou atmosféru, která často chybí 
velkým festivalům“, říká jeden z  orga-
nizátorů a  pokračuje, „jako zarytý roc-
ker jezdím po  všech možných akcích už 
sposutu let a přesně vím, co nás kde štve 
a  co je dobré. Proto například namísto 
prodej čehosi v housce plánujeme opéká-
ní prasete, domácí udírnu, poctivý gulá-
šek, dobré pivo a přátelskou atmosféru.“ 
Vstupné na  akci je příjemných 180,-Kč. 
Kdo nechce jet autem, může jet vlakem 
do  Černčic, kde bude přichystán svoz 
na akci a po skončení akce bude připra-
veno několik rozvozových vozů. „Pokud 
nám bude přát počasí, půjde o  skvělou 
akci, kterou by si neměl nechat ujít žád-
ný příznivce pořádné muziky“, zakončují 
organizátoři.

� Jirku do Essenu doprovodila jeho velká opora, manželka Lenka. 
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