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Příští Echo vychází 21, května 2010

www.novinyecho.cz
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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)

Jsme kvalifi kovaní 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.

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).

www.e-nachodsko.cz                portál  náchodského regionu www.e-nachodsko.cz                

Rokenrol v Náchod�Rokenrol v Náchod�
V M�stském divadle Dr. Josefa �ížka v Náchod� se uskute�nilo Mistrovství �R 
v akrobatickém rokenrolu (v kategorii žáci, junio�i a kategorie B). Celá akce prezen-

tovaná jako klání o“Pohár starosty m�sta 
Náchoda“ p�edstavila moderní tane�ní po-
jetí hudebního stylu, který v 50. letech mi-
nulého století ovládl sv�t jako rock and roll 
a stal se východiskem pro rozvoj rockové 
hudby v následujícím období. 

V Beránku se svým nikonem nechyb�l 
a spouš� zmá�kl Josef „Pepa“ Voltr



TALÍ� 
VE ZNAMENÍ 
ZMRZLINY

Kolik litr� zmrzliny ro�n� sníte?
Kone�n� se blíží teplé letní dny. Jedním z nejp�íjemn�jších zp�sob�, jak �elit horku, je 

dát si výbornou zmrzlinu. D�jiny této pochoutky za�aly ve starov�kém 	ecku. Písemné 
záznamy z té doby uvád�jí, že na sn�hu z vrcholu Olympu si pochutnával nap�íklad �ecký 
spisovatel Simonides z Keu, který žil v 6. a 5. století p�ed naším letopo�tem. V t�ch dobách 
byl sníh luxusním zbožím, které nebylo možné jen tak koupit! Zámožní �ekové si posílali pro 
sníh a led b�žce, kte�í si náklad p�edávali jako štafetový kolík. Sníh se vylepšoval medem, 
ovocnými š�ávami nebo vínem. K milovník�m antické zmrzliny pat�il i Alexandr Veliký 
a Hippokrates. Dnes by možná �ekové také pot�ebovali trochu zchladit hlavy, což? Ale 
vra�me se k historii. Ve zmrzlinové tradici pokra�ovaly i další národy. 	ímský císa� Nero 
si do hor posílal své otroky, aby mu nosili led k ochlazení nápoj�. Je pravd�podobné, že už 
v té dob� došlo náhodn� k objevení jakéhosi starov�kého sorbetu. První skute�nou zmrzlinu 
vytvo�ili ze sn�hu sta�í �í
ané. Od nich získali recept Arabové a Peršané, kte�í míchali sníh 
s rozinkami a s nakrájeným ovocem, nebo p�idávali r�zná ko�ení a vodu vonící po r�žích a 
po 
 alkách. Od Arab� se zmrzlina dostala k Ital�m, kte�í jsou právem považováni za nejlepší 
zmrzliná�e. Údajn� nejv�tší výb�r zmrzliny na sv�t� ale najdete ve zmrzlinárn� Coromoto 
ve m�st� Mérida ve Venezuele. Její majitel denn� nabízí kolem 60 až 70 druh� zmrzliny a 
v celkové nabídce má p�es 600 druh�. Zde m�žete ochutnat i zmrzlinu s p�íchutí sardinek 
v brandy, krab� v bílém vín�, �esnekovou, cibulovou, avokádovou, tu�ákovou �i s p�íchutí 
piva. Ovšem, pro našince to asi nebude. A které národy jsou na špici konzument� zmrzliny? 
Jsou to Novozélan�ané s více než 26 litry na obyvatele, následovaní Ameri�any s 25 litry. 
Mezi Evropany hrají p�ekvapiv� prim Švédové se 14 litry. �eši jim zatím nešlapou ani na 
paty. Na každého obyvatele naší republiky p�ipadá necelých 7 litr�! Zkuste tedy vylepšit naši 
pozici mén� obvyklou zmrzlinou z místních surovin.

Angreštová zmrzlina
250 ml smetany na šlehání, 1 jogurt s p�íchutí vanilky, 1 banán, 170 g hustého angreštového 

džusu (nebo �erstvý angrešt krátce pova�íme a rozmixujeme), asi 100 g mou�kového cukru.
P�edem vyšleháme vychlazenou šleha�ku, potom všechny ingredience rozmixujeme a opa-

trn� smícháme se šleha�kou. Sm�s vložíme do plastové formy a zamrazíme.
P�ehled druh� zmrzliny a další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou 

�tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravují žáci a pracovníci St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD,      
Hronov, s. r. o.                                                                                     www.hshronov.cz

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH
ROZUMNÍ SI ZDRAVÍ CHRÁNÍ

Tém�� kdykoli, kdekoli a komukoli, kdo jezdí na kole, se m�že stát vážná nehoda 
s vážným poran�ním hlavy. Podle nedávno zve�ejn�ného výzkumu je dokonce 
prokázáno, že nejvíc vážných nehod cyklist� se odehrává na klidných vedlejších 
cestách.

Zlomené kosti nebo od�eniny se zahojí, avšak poran�ní hlavy m�že vést k invalidit� 
nebo ke smrti. Následkem pád� z kola �asto bývá ot�es, komprese �i zhmožd�ní mozku. 
Z energického a laskavého �lov�ka se pak vlivem úrazu hlavy m�že stát �lov�k apatický, 
který je jako dít� a vyžaduje dlouhou t�žkou lé�bu. Odborné studie prokázaly, že cyklisté, 
kte�í nenosí p�ilbu, podstupují devatenáctkrát v�tší riziko úmrtí než ti, kte�í ji používají. 
Cyklistická p�ilba sice nem�že nikoho ochránit od pádu z kola, ale m�že výrazn� omezit 
rozsah poran�ní hlavy. P�ilba p�i pádu rozloží úder, ztlumí sílu nárazu na p�ekážku              
a rozd�lí nárazovou energii na v�tší plochu.

Povinnost nosit cyklistickou p�ilbu je sice zákonem stanovena jen pro d�ti, p�esto 
se p�ilby staly p�irozenou sou�ástí vyjíž	ky na kole i u velkého procenta dosp�lých 
cyklist�. To, že nosí, p�ilbu není d�sledkem jejich zbab�losti, ale inteligence. Rozumní 
lidé totiž v�dí, že to nejcenn�jší, co �lov�k m�že mít, je jeho zdraví, a proto také na svoji 
bezpe�nost stále myslí.

Pokud nepat�íte k t�m, kte�í cyklistickou p�ilbu p�i jízd� používají, pop�emýšlejte o 
svém žeb�í�ku hodnot. Pokud nejste sebevrazi, jist� bude život a zdraví na té nejvyšší 
p�í�ce. Pak pochopíte, že cyklistická p�ilba je nejlepší pom�ckou na ochranu vašeho 
života.

Nákup vhodné p�ilby je smysluplná investice pro každého cyklistu, a to jak mladého, 
tak i staršího.                                                                                       Old�ich P�ibyl

 VZPOMÍNKA
  Dne 14. kv�tna uplynulo 20 let od náhlého 
úmrtí našeho drahého tatínka, manžela, pana 
Petra Španiela ve v�ku nedožitých 37 let.

 Kdo jste ho znali a m�li rádi, v�nujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku.

Manželka s dcerami

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Tyto drinky se v našich barech objevily hned po sametové revoluci. Ti z nás, kdo je znali se 
divili, že se naše „kolínka“ (Pousse-cafés) tak najednou p�ejmenovala. Kolínka se podávala ve 
štíhlých sklenkách na stopce a nápoj v nich byl p�ipravený po centilitrových vrstvách likér�. 
Byly hodn� barevné a podávaly se s br�kem. Kolínka se p�ipravovala v kavárnách a byla 
ur�ena dámám, které s cigaretou v dlouhé špi�ce pily slámkou barvu po barv�.

Shooters se ale pije naráz. Název je možné p�eložit jako „st�elec“. Pak se tedy nabízí v�ta: 
„St�el to do sebe!“ Nejznám�jší Shooters u nás je bezesporu B52- ho�ící drink. P�vodní re-
ceptura obsahuje kávový, smetanový a pomeran�ový likér ve stejném pom�ru. Likéry se do 
sklenice lijí p�es lži�ku velmi opatrn�, aby se nesmíchaly. V n�meckých i �eských barech se 
na povrch lije rum nebo absint, zapálí se a celý nápoj ho�í. Je to však z hlediska konzumace 
velmi nebezpe�né. Osobn� doporu�ujeme ohe� zhasnout a poté vypít br�kem, nebo� sklenice 
m�že být horká.

Galliano Hot Shot
Do sklenky o obsahu 5 cl (nejlépe na stopce nebo se silným zvýšeným dnem) odm��íme 2 

cl likéru Galliano /vanilkový likér/. Na n�j nalijeme 2cl cezené kávy. M�že být horká i stu-
dená. Na povrch nápoje p�idáme 1 cl smetanového likéru nebo šlehané smetany. A m�žeme 
podávat....

Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So�a Šr�tková a Mgr. Vlasta Drobná, St�ední 
škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

SHOOTERS

Pr�myslové objekty minulosti
i sou�asnosti (6)

v ní v roce 1970 instalovány dv� moderní již plynové pr�-
b�žné pásové pece po 25 m2 pe�né plochy. V pr�b�hu let 
1985-89 probíhala další p�ístavba objektu s cílem zdvojná-
sobit provoz. Už od roku 1970 se vozila mouka do pekárny 
v cisternách a pro tyto ú�ely byla vybudována zvláštní sila. 
Po roce 1990 byla u vrátnice závodu z�ízena podniková 
prodejna pe�iva a dalšího cukrá�ského sortimentu.

V roce 1990 vznikl transformací státní podnik. Za dva 
roky nato byla vytvo�ena soukromá akciová spole�nost, 
Pekárny a cukrárny, a.s. Náchod. Dosud bylo v provozovn� 
vytvá�eno pouze b�žné pe�ivo a chléb. Od roku 1992 byl 
rozší�en sortiment ješt� o jemné pe�ivo, kolá�e a listová 
t�sta. Dnes pat�í pod akciovou spole�nost i provozovny 
v Broumov�, Bílé T�emešné a Trutnov�, kde je dnes také 
podnikové �editelství.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké 
další poznatky, doklady a fotogra� e o uvád�ných ob-
jektech k zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na adresu 
samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

Mezi dnešní Kladskou ulicí a železni�ní tratí byla z�ízena v roce 1917 pila 
na d�evo. Majitelem byly Rakouské textilní závody, vedené Izákem Maut-
nerem. Zde se hlavn� �ezala prkna na bedny pro p�epravu textilního zboží. 
V roce 1936 prodaly textilní závody pilu Karlu Sko�epovi. Ten zde udržoval 
pouze omezený provoz.

V roce 1940 koupil objekt Josef Morávek, který za�ízení pily zlikvidoval a 
postavil novou budovu uvažované tkalcovny s kotelnou. Byly zde instalová-
ny stavy, ale výroba už zahájena nebyla. V roce 1952 si objekt pronajal ZNP 
�eská Skalice pro skladování kuku�ice. V roce 1958 byly budovy p�edány 
n.p. Pekárny a cukrárny Pardubice, závod Náchod. Celý rok zde probíhala 
p�estavba a instalace za�ízení pekárny, která m�la nahradit jednotlivé malé 
a roztroušené provozovny. Slavnostn� byly roku 1960 dány do provozu dv� 
uhelné pece po 16 m2 pe�né plochy. Pr�m�rná denní výroba �inila 70 až 80 
tisíc kus� pe�iva.

D�ev�ná bouda, která stála na dvo�e u železnice sm�rem na Hronov, byla 
využívána Dr�bežá�skými závody jako sklad obal�. V roce 1964 od jiskry 
z lokomotivy vyho�ela. Na její místo byla prodloužena stávající budova a 

P i l a - P e k á r n a

� Nová Morávkova textilka

� Sou�asná pekárna  

Získejte dotaci 

s našimi okny!

Zrealizujeme projekt
Výpočet tepelných ztrát a úspor provedeme 
dotačním programem „ZELENÁ ÚSPORÁM“

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

   p r o f e s i o n á l n í  p ř í s t u p        w w w . a l u p r o c e s . c z

� OKNA, DVEŘE: PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ, 
    DŘEVĚNNÉ, DŘEVOHLINÍKOVÉ, ZIMNÍ ZAHRADY

� PROTIPOŽÁRNÍ OKNA A DVEŘE

 P�i p�íležitosti oslavy 
„Dne Zem�“ se u nás v 
Základní škole v B�lo-
vsi dne 4. kv�tna konala 

velmi zajímavá p�ednáška o v�elách. Byli 
jsme seznámeni se životem v�el, s veš-
kerou prací kolem v�el i se v�ela�skými 
pot�ebami a v�elími produkty. P�ednáška 
byla zakon�ena sladkou te�kou, kdy jsme 
mohli ochutnat n�které druhy med�. Rádi 
bychom touto cestou pod�kovali organiza-
ci náchodských v�ela��.           I.Prokopová

Už víme vše,
co jsme o včelách 

nevěděli

608103810, 606270421
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OZ	STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

XI. LipskýXI. Lipský
dětský dendětský den

Po�ádá Lipový list,o.s., SDH Lipí, 
knihovna Lipí a lipští nadšenci

Kdy: 
v sobotu 29. 5. 2010

Kde:  na hřišti za školou 
a Müllerově louce

Program: 14.00 - zahájení sout�ží!!
P�IJ�TE V�AS !!

�ekají Vás nejr�zn�jší sout�že, projíž	-
ky na koních, lanovka, p�na, oh�ostroj a 
další atrakce - nov� TRAMPOLÍNA !!!

16.30 - záv�r

pití - pro d�ti zdarma
letos pod stany p�ipraveno i ob�erstvení

a posezeni pro rodi�e

Vstupné dobrovolné - rodi�e, p�ispíváte 
na zábavu svých d�tí - DKUJEME

DOPORU�UJEME: NÁHRADNÍ
OBLE�ENÍ SEBOU !

Bytový dům na strategicky výhodném místě v centru Broumova ...........................................................2 850 000,-Kč
Slunný, rozlehlý pozemek s nádherným výhledem v lokalitě Náchod – Amerika .....................................145,-Kč/m2

Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí v Náchodě Bělovsi  .............................................................1 790 000,-Kč
Uzavřené venkovské sídlo se studiem nedaleko Rozkoše ve Velké Jesenici ........................................6 490 000,-Kč
Stavební pozemek v klidné části Bezděkova nad Metují o výměře 618 m2 ...............................................399 000,-Kč

Rodinný dům s více byty a se zahradou,
nedaleko Náchoda – ve Vestci
Zajímavý větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice. Vhodný pro bydlení 
i podnikání.  Nemovitost je umístěna na okraji  rozvíjející se obce, ve velmi klidném prostředí. 
V současnosti jsou k dispozici tři samostatné byty (2+1, 1+1 a garsonka). Další je možno 
vybudovat v podkroví. Objekt je napojen na el. + vodu, odpady jsou řešeny do jímky. Dojezdová 
vzdálenost do Náchoda je 10 minut. V budoucnosti a po vhodně zvolené investici se stane tento 
RD kvalitním, klidným místem pro život za rozumnou cenu.     � Cena: 1 595 000,-Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 



nejlevn�jší �eské kuchyn�, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot�ebi�e - kompletní sortiment do byt� a kancelá�í 

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            

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
�eská kvalita za polskou cenu - nap�. trojdílná sk�ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 10% 

NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

 Spole�nost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zavádí od 1. 7. 
2010 novou verzi zákaznického informa�ního systému USYS.NET. 
Tento systém slouží pro evidenci odb�ratelských smluvních vztah� a 
k vyú�tování vodného a sto�ného. Cílem je zkvalitn�ní služeb pro od-
b�ratele p�edevším v možnosti elektronického zasílání faktur a získání 
okamžitého p�ehledu o platbách, ode�tech a provedených zm�nách po-
mocí internetu. Zavedení nové verze si vyžádá vypnutí stávajícího sys-
tému na nezbytnou dobu, proto od 4. �ervna do 18. �ervna 2010 bude 
uzav�eno naše zákaznické centrum. Veškeré zm�ny, které se týkají od-
b�ratelských podmínek prosím vy�i	te s naším zákaznickým centrem 
mimo toto období. Více informací na našich webových stránkách nebo 
na telefonním �ísle 491 419 230 paní Špa�ková

     Ing. Dušan Tér
     �editel spole�nosti

Obec Studnice prodá
obálkovou metodou:

Objekt ob�anské vybavenosti mezi autodílnou a truhlárnou ve 
Studnici, stavební parcelu �. 266/1 a pozemkovou parcelu �. 
927/2 v k.ú. Studnice u Náchoda, který sloužil jako výkupna a 
moštárna ovoce a spole�enská místnost zahrádká��.  Objekt je 
napojen na ve�ejný vodovod, odpadní vody jsou svedeny do p�i-
lehlého potoka. Elektro je napojena ze sekundární sít� kabelem 
ze sousedního objektu autodílny. Všechny energie mají vlastní 
m��ení. Budova není podsklepena, má sedlovou st�echu. Na 
pozemkové parcele �. 927/2 bude z�ízeno v�cné b�emeno ch�-
ze a jízdy pro majitele autodílny.

Vyvolávací cena – 650 000,- K�

Nabídka v uzav�ené obálce ozna�ené
v levém horním rohu nápisem:

Moštárna ve Studnici – neotvírat
Adresovat na OÚ Studnice, 549 48 Studnice 1
Uzáv�rka p�ihlášek 14.6. 2010 do 12.00 hodin

Bližší informace a možnost sjednání prohlídky
provozovny na tel. 491 435 255

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Kladská 1521,   547 01 Náchod

Oznámení zákazník�m

 Zahradnické práce * sekání trávy  TEL.: 724 173 560

 Tak se jist� cítili páni kluci za rukoje�mi t�žkého kulometu �eskoslovenské armády vz. 37 
(foto �.1). To sympatická mažoretka jako velící d�stojník obrn�ného kolového transportéru 
OT - 64 již tak militantního ducha nevyza�uje (foto �.2). Oba snímky vznikly v rámci spor-
tovn�-spole�enské akce v Náchod� - B�lovsi. A abychom dodali celé záležitosti i vzd�lávací 
charakter „ex-post“, zjistili jsme pro vás n�kolik zajímavostí o zbraních, které tak zaujaly 
d�tské návšt�vníky. Kulomet vzor 37 nem�l kadenci tatatata a vyšší, nebo� je všeobecn� p�es-
n� známo, že dokázal vychrlit z hlavn� až 1350 ran za minutu. Zbra� používala st�elivo ráže 

7,92 mm a stala se i výhodným vývozním 
artiklem - �eskoslovenské kulomety sloužily 
nap�íklad i v �ínské armád�. Také OT - 64 
byl zajímavým z hlediska zahrani�ního ob-
chodu. Tento transportér schopný jet rych-
lostí až 94 km za hodinu a plavat rychlostí 
9 km za hodinu najdete v ozbrojených slož-
kách Kambodže �i Alžírska. Mediální ohlas 
jim p�inesla i jejich poruchovost p�i st�ežení 
Rádia Svobodná Evropa.

foto pro ECHO Josef „Pepa“ Voltr
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Máme zbran�, hrrr na n�!

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

e-mail. adresa: 
reka.na@tiscali.cz
O další nabídce našich nemo-

vitostí se m�žete dozv�d�t v re-
alitní  kancelá�i  REKA, nám�stí 

T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA 
MAGIC) v Náchod�,

p�ípadn� na �.t. 491 428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 a 602 286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

Obec: Česká Skalice                                                        
Okres: Náchod
Pěkný RD s využitým pod-

krovím, s opl. zahradou 

690 m2. V přízemí  3 obyt.

místnosti / jedna k dodě-

lání/, koupelna a WC, spíž, 

kotelna a chodba. V patře 

3 pokoje, dětská herna a 

menší úložný prostor. Vše 

po rekonstrukci. Sítě veř., ÚT pevná, 230/400V,voda veř. + studna. 

Na dům navazuje garáž a na zahradě  kolna. Stav. tech. stav dobrý. 

Velmi příjemné bydlení !!

Zn.: 10D518                                                                       Cena: 1.590.000,- Kč

Obec: Chvalkovice v Č.                                                                      
Okres: Náchod
Prostorný RD v centru obce 

s pozemkem 1 058 m2. Na 

dům navazuje technická 

místnost a prostorná sto-

dola vhodná ke garážování. 

V přízemí prostorný byt 1+ 4, 

chodba, koupelna, WC, ko-

mora a spíž. Vchod na terasu 

v zadní části domu. Pěkný sklep a prostorná půda vhodná k vestavbě. 

Voda a odpady veřejné, 220/380V, ÚT – elektro, připraveno na plyn. Vše 

ve velmi dobrém stavu, bez potřeby investic. Volné v prosinci 2007.

Zn.: 07D247                                                                         Cena: 1.410.000,- Kč

Obec: Česká Čermná                                              
Okres:  Náchod
Větší, zděná chalupa po 

výrazné rek. interiéru na 

slunném místě blízko u 

lesa. Objekt je přízemní 

s část. využitým podkro-

vím. V přízemí veranda, 3 

místnosti, kachl. kamna, 

nová koupelna /vana, 

sprch.kout a WC/, v podkr.větší ložnice a půda k vestavbě. Na dům 

navazuje stodola, pěkný, opl.poz. 1313 m2. Topení el.přím. + lokální, 

voda veř. Dobrá občanská vybavenost, 10 km od Náchoda. Mož-

nost  trvalého bydlení. Ihned volné !! 

Zn. 09H472                                                                     Cena: 990.000,-Kč

Obec: Červený Kostelec
            - Horní                                                  
Okres: Náchod
RD – bývalé zem. stavení 

v klidné, slunné lokalitě se 

stav.poz.4 083 m2. V domě 

velká chodba, 2 místnosti, 

vstup do kamen. sklepa, 

dílna a navazující chlévy. 

Velká půda, nová střecha. 

Voda z veř.řádu ve sklepě, el. 230/400V, topení lokál./kachlová kam-

na/,  trativod. Stav. tech. stav dobrý. Na poz. zděná stodola – nutné 

opravy. Možno dokoupit navazující stav.poz. 1 774 m2 za 400,-Kč/m2. 

Po úpravách velice příjemné bydlení.

Zn.: 10D521                                                                      Cena: 2.570.000,-Kč

� Byt v OV v r.2010 1+4 v Náchod� - Pl-
hov,77 m2. Super cena  1.170..000,- K�



Zdravotnictví 
bez poplatků

Nová tvář ČSSD ve volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

PharmDr. Jana Třešňáková
krajská radní pro zdravotnictví

491 421 711 

obchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.cz@@

„staré kolo přivezete, 
„staré kolo přivezete, 

na novém odjedete...“
na novém odjedete...“

„NOVÉ ZA STARÉ“„NOVÉ ZA STARÉ“

www.janatresnakova.cz

Nabízíme celkovou úpravu  pejskům všech plemen a velikostí 
(koupání, trimování, stříhání) Při první návštěvě má pejsek koupání zdarma.

www.salonekmatysek.wbs.cz, tel.: 602 361 768, Marta Stražická, Vysokov 73    

SALÓNEK MATÝSEK

Bydlení v centru Náchoda za nejnižší možné ceny
Projekt kompletní rekonstrukce osmipodlažní budovy v Raisově ulici v Náchodě nabízí příležitost 
pořídit si bydlení v centru Náchoda za nejnižší možné ceny. Orientace budovy naskytne obyvate-
lům výhled na náchodský zámek i celkový pohled na panorama náchodské metropole.
Situovanost bytového domu zajišťuje výbornou kompletní občanskou vybavenost a snadnou 
dostupnost společenské infrastruktury okresního města. V docházkové vzdálenosti od domu se 
rovněž nacházejí odpočinkové zóny, např. Montace.

BYT PODLE VAŠEHO P�ÁNÍ
Realizací projektu vznikne v budově 52 bytových jednotek určených k prodeji do osobního vlast-
nictví. Zájemce může volit mezi bytovými jednotkami v dispozičních uspořádáních: 2 + kk, 3 + 
kk a 2 + kk mezonet s prostornými terasami vhodnými např. pro výsadbu okrasné zeleně.
Každý byt tvoří následující místnosti: kuchyňský kout, obývací pokoj, ložnici, koupelnu, WC a 
předsíň. V závislosti na velikosti bytu najdete v dispozičním řešení konkrétní bytové jednotky 

i dětský pokoj. Velikost nabízených bytů se 
pohybuje od 40 do 90 metrů čtverečných.

NAVŠTIVTE VZOROVÝ BYT
I přesto, že rekonstrukce není dosud dokon-
čena, můžete se již nyní osobně přijít pře-
svědčit o nabídce bydlení v bytovém domě 
v Raisově ulici 1817, Náchod, a to ve dnech 
otevřených dveří v pátek 14. května 2010 od 
14 do 19 hodin a v sobotu 15. května 2010 
od 9 do 17 hodin.
Pro reálnou představu konečné podoby nabí-
zených bytů jsme pro Vás připravili vzorový 
byt, který si můžete v rámci dnů otevřených 
dveří prohlédnout. A třeba právě tyto „dny“ 
se stanou oním pomyslným klíčem ke dve-
řím Vašeho nového domova.

FINANCOVÁNÍ VAŠEHO BYTU
Budete-li chtít, pomůžeme Vám s přeměnou 
pomyslného klíče do hmotné podoby for-
mou zajímavých nabídek v oblasti fi nanco-
vání Vašeho nového bydlení v „Raisovce“. 
Způsoby zajištění fi nančních prostředků 
budou rovněž prezentovány během dnů ote-
vřených dveří.

Bližší informace o technickém řešení 
bytů, fi nancování, slevách a dalších pod-
statných záležitostech získáte též na we-
bové adrese www.raisova.cz. Informace 
Vám rádi poskytneme i telefonicky na 
mobilním čísle 725 64 64 13 (p. Aleš Šroll).

Elektronik / Elektronička
- provádění elektro údržby strojů a zařízení

SŠ elektrotechnické zaměření - slaboproud
Vyhláška 50/1978 Sb. § 6

Znalost programování Siemens S7

Referent/ka zákaznické logistiky 
- komunikace se zákazníky, zajištění dodávek, odesílání zboží

- anglický jazyk - alespoň mírně pokročilá znalost
SŠ/VŠ vzdělání

  Německý jazyk - komunikativně
  Anglický jazyk - alespoň mírně pokročilá

  Pracovníci/e lisovny
- obsluha lisu, seřizování, lisování

  Zkušenosti s lisováním plastů

KONTAKT: Ing. Lenka Mizerová - tel: 491 589 268
lenka.mizerova@continental-corporation.com

V současné době hledáme vhodné kandidáty 
na tyto pozice:

ZÁVOD ADRŠPACH
Horní Adršpach 109

549 52  Adršpach



Dob�e rozehranou sout�ž 2009/2010 dokon�ily hrá�ky Sokola �eská 
Skalice ve složení Ludmila Baštá�ová, Anna Hardubejová a Irena Šor-
fová velkým triumfem a také v posledním dvojzápase nenašly p�emoži-
tele. Porazily družstva z Dobrého a Chrudimi shodn� 9:1 a zvít�zily tak 
ve spole�né sout�ži Královéhradeckého a Pardubického kraje s výbor-
nou celkovou bilancí - 10 vít�zství, 1 remiza, 1 porážka.
Gratulujeme k historickému úsp�chu ženského stolního tenisu �es-
koskalického oddílu!                                                                           PB

� Na levém snímku zleva Irena Šorfová, Ludmila Baštá�ová.
� Na pravém snímku zleva Irena Šorfová, Ludmila Baštá�ová, 
Anna Hardubejová

Dne 15.dubna se konalo vyhlášení nejlepších judist� Královéhradeckého kraje v mládež-
nických kategoriích za rok 2009. Z JUDO CLUBU BROUMOV byla vyhlášená starší 
ža�ka Kate�ina Rajnohová Dušánková za zisk zlaté medaile a titulu mistryn� republiky 
do 40kg. Byla ocen�na diplomen a darem od sponzora Mgr.Ji�ího Peka�e, p�edsedy Vše-
sportovního kolegia KHK a �STV.                                                                                  D.D.

POD�KOVÁNÍ VŠEM T�M, KTE�Í SE NA LETOŠNÍM 
HRONOVSKÉM KOPCI T�EBA JEN OBJEVILI

Ale pro� vlastn�? ptáte se. Je to jednoduché. Nedílnou sou�ástí motoristického sportu jsou 
diváci,kterých se tu na kopci sešly neuv��itelné �ty�i tisíce a i p�es tento po�et se nám po�a-
datel�m poda�ilo je uko�írovat a udržet v bezpe�ných zónách. Dalším p�íjemným zjišt�ním 
bylo,že po skon�ení závodu se v lesích okolo trati i p�ilehlých divácky oblíbených loukách, 

POKUS O ZÁPIS 
D�m d�tí a mládeže Stonožka po�ádá v rámci 
oslav svých 35.narozenin a zárove� oslav Dne 
d�tí v sobotu 22.5.2010 od 14 do 18 hodin po-
kus o zápis do �eské knihy rekord� s nejdelší 
namalovanou stonožkou. Zveme vás všechny 
v sobotu odpoledne na Husovo nám�stí v No-
vém M�st� nad Metují, (v p�ípad� nep�íznivého 
po�así se akce koná na zimním stadionu).    kp

Spolupráce 
Šatové a dekora�ní textilie ze sbírky Muzea 
textilu v �eské Skalici, které dokládají vyni-
kající spolupráci �eských výtvarník� s tex-
tilním tiskem v pr�b�hu 20. století m�žete 
shlédnout v Ji�inkovém sále Muzea Boženy 
N�mcové v �eské Skalici. Výstava potrvá 
do 20. �ervna 2010 a bude p�ístupna denn� 
(krom� pond�lí) od 8 do 16.30 hodin.   (Ma)

Bývalý špitální h�bitov 
v Kuksu zm�nil majitele
 
Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových v Trutnov�  p�evedl bývalý 
špitální h�bitov v Kuksu, který se skládá 
z parcely h�bitova a z parcely po bývalé 
kapli sv. Jana z Boha Národnímu památ-
kovému ústavu. Tato státní organizace 
je p�íslušná hospoda�it s celým areálem 
Hospitalu Kuks, který je národní kultur-
ní památkou. Hospital Kuks je sou�ástí 
unikátního barokního komplexu n�kdej-
ších lázní významného mecenáše hra-
b�te Františka Antonína Šporka. Ú�etní 
hodnota p�evedené kulturní památky je 
13.145 korun, kulturní hodnota není vy-
�íslena.                                                 red

nepovalovalo takové množství odpadk� 
s jakými jsme po�ítali. Je vid�t,že Vám di-
vák�m na p�írod� i pokra�ování dalších ro�-
ník� tohoto závodu záleží a nep�id�láváte 
nám práci.Za to Vám náleží dík. A jak vše 
vlastn� dopadlo? Na výte�nou. O zpest�ení 
pro diváky se nám postarali t�i jezdci,kte�í 
m�li hr�zn� vyhlížející nehodu. Našt�stí 
na nich náš léka� p. MUDr. Lochman nena-
šel jediný škrábanec. Takže budou mít víc 
práce pouze mechanici s p�ípravou t�chto 
voz� na další závod. Velice mile nás p�ekva-
pil náš týmový, nejmladší �len Lukáš Cvejn, 
který dokázal p�kn� potrápit svoje ost�ílené 
soupe�e a v sobotním závod� stanul na stup-
ni vít�z�. Je �ím dál rychlejší. Svoji závod-
ní premiéru si zde na Hronovském kopci 
odbyla i první žena v našem týmu Šárka 
Nováková,která dokázala zabodovat v žen-
ském poháru a odstr�ila v sobotním závod� 
zkušen�jší slovenskou závodnici Andreu 
Zemanovou. Všem,kdo se na víkendovém 
Hronovském kopci t�eba jen ukázali, d�kuji. 

Vladimír Novák

Divizní hrá�ky stolního tenisu reprezentující 
Sokol �eská Skalice 

dotáhly svoje úsilí do vít�zného konce!

Širší obzory nejen pro d�ti
Projekt náchodské pedagogicko-psychologické poradny „Vzd�lávání pedagog� 

v metod� Feuersteinova instrumentálního obohacování“ realizovaný v rámci opera�-
ního programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost pokra�uje úsp�šn� do další etapy.

V po�áte�ních m�sících letošního roku m�lo 40 pedagog� mate�ských a základních 
škol náchodského regionu možnost zú�astnit se výcvikových kurz� vedených jednou 
z p�edních osobností soudobé �eské pedagogiky a psychologie Doc. PhDr. V�rou Po-
kornou. Atmosféra vzd�lávání byla velmi p�íznivá, tv�r�í a pracovní nasazení všech 
ú�astník� vytvá�elo – dle slov samotné paní docentky – po celou dobu jedine�né 
klima a p�ineslo mnoho užite�ných podn�t� pro další práci. 

Pro v�tšinu ú�astník� bylo – naopak – setkání s Doc. PhDr. V�rou Pokornou na-
prosto ojedin�lou nejen profesní, ale i životní zkušeností. Znamenalo mimo�ádnou 
p�íležitost sejít se u spole�né tv�r�í práce se skute�n� výjime�nou osobností, „úžas-
ným �lov�kem plným elánu s neskute�ným množstvím nápad� a plán� do budoucna“. 

Z post�eh� a myšlenek ú�astník� bezprost�edn� po kurzu:
„Zam��ení Feuersteinovy práce mi bylo známé jen zb�žn�. Dnes už mohu �íci 

– ŠKODA!! P�ednášky paní docentky Pokorné m� opravdu nadchly. Pro� jsou 
d�ti ve škole neúsp�šné? Z jakých p�í�in? Je možno zm�nit jejich p�ístup k práci, 
zm�nit jejich postoje? Tyto otázky staví Feuersteinova metoda zase do trochu jiné 
roviny, než jsme n�kte�í z nás zvyklí. Snaží se, aby d�ti myslely v souvislostech, 
poznatky si t�ídily, strukturovaly a organizovaly. U�í je svou práci si plánovat, pro-
mýšlet si strategie, které je vedou ke spln�ní úkolu. Možná �eknete – TEORIE!!! 
My všichni (mín�no ú�astníci kurz�) jsme ovšem m�li možnost pod vedením paní 
docentky Pokorné vyzkoušet tuto metodu na vlastní k�ži. Bylo to jiné – zvláštní – 
ale rozhodn� zajímavé a p�ínosné!“                              Kamila Macková, ZŠ Hronov

„D�kuji pracovnicím náchodské pedagogicko-psychologické poradny za pozvá-
ní do kurz� vzd�lávání v metod� Feuersteinova instrumentálního obohacování. 
Myšlenky a u�ení R. Feuersteina, práce nad instrumenty, zp�soby práce s d�tmi 
i dosp�lými, vedení rozhovor�, p�evád�ní výsledk� do procesu u�ení, poznávání, 
aplikace do života a v neposlední �ad� p�ístup paní Doc. PhDr. V�ry Pokorné, která 
kurzy vedla, m� oslovily, nadchly, vtáhly, nabily energií. Mezi žáky jsem se vrátila 
s velikou chutí pokusit se co nejvíce využívat nové poznatky a zkušenosti zprost�ed-
kovaného u�ení ve své praxi.“   Ivana Nováková, ZŠ a MŠ Nové M�sto n. Met. - Kr�ín  

„Feuersteinova metoda, to není jen práce s instrumenty, ale spousta „myš-
lenek“, které se mohou uplatnit v každodenní práci u�itele. Kéž by toto školení 
mohl absolvovat každý pedagog, který má chu� d�lat svou práci co nejlépe 
a snaží se d�tem p�edat nejen v�domosti, ale chce je zárove� co nejlépe 
p�ipravit pro budoucí život.“                                 Mgr. Jana Krti�ková, ZŠ Hronov 

V další etap� projektu budou realizovány praktické seminá�e, v nichž budou 
pedagogové pracovat s konkrétními praktickými ukázkami a materiály, které sami 
vytvo�í. Budou mít možnost videonahrávek a p�edevším diskusí nad tím, jak nov� 
nabyté poznatky a zkušeností uvedou do své každodenní praxe. Praktické semi-
ná�e povedou lekto�i náchodské pedagogicko-psychologické poradny, kte�í sami 
s metodou již n�kolik let úsp�šn� pracují.            M.Švecová, S.Holá, PPP Náchod

Kolo Trek 
6500e 

27.990,-

Radical Sport, Komenského 1203, Náchod, 
Tel. 491 422 585, mobil: 733 189 433, www.radicalsport.cz

Prodejní doba: Po-Pá 9-18, So 9-12

Brusle Tempish 
Speed Racer 

Kryptonic 

7.210,-

Prodej kol TREK 
a GARY FISHER
Prodej IN-LINE 
bruslí Tempish

Jarní servisní 

Jarní servisní 

prohlídky 
prohlídky 

s dárkem 
s dárkem 

pro každého! 

pro každého! 

NOVĚ 
SERVIS 

JÍZDNÍCH KOL
MINI: Základní seřízení kola před začátkem sezony

STANDARD: Celková kontrola kola, 
jeho očištění, seřízení a promazání

EXTRA: Komplexní kontrola stavu kola 
zahrnující rozebrání, vyčištění, seřízení, 
promazání a výměnu poškozených dílů
Ceny servisních balíčků již od 290,- Kč

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN  EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO�TEM �ESKÉ REPUBLIKY



* Prodám p�kný byt v Dobrušce, v�tší 2+1, 
p�ed�laný na 3+1 na sídlišti Za universitou, 
volný ihned, cena 1.100mil. K�. TEL.:775 
212 332
* Prodám zd�ný byt 2+1 53 m2 v Novém 
M�st� nad Met. - Kaštánky, byt je bezbarié-
rový, �áste�n� za�ízený, se zahrádkou 60m2. 
Cena - nejvyšší nabídce. Tel. 731 48 22 88
* Prodám dr.byt 3+1 v Náchod� u nemoc-
nice, 6.patro. V r.2008 provedena celková re-
konstrukce domu. V byt� nová kuchyn�, jinak 
p�vodní stav. Cena K� 870 000. Tel.: 777 622 
812. RK nevolat!
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v Náchod� 
na Plhov�, slunný, �ást. za�ízený, pohodové 
bydlení. Požaduji kauci. TEL.:721 440 074
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13
* Prodám DB 3+1 v Náchod� na sídlišti 
Branka, super cena, možnost hypoté�ního 
úv�ru, �áste�n� vybaven. V perfektním stavu, 
cena 1.400.000,- p�i rychlém jednání sleva. 
Tel. 602 145 222, RK nevolat
* Pronajmeme byt 1+1 s kk v Náchod� na 
sídlišti U NEMOCNICE. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* PRONAJMU 2+1 v NA. 5000 K�+IN-
K+kauce. IHNED. TEL:739 138 851
* Vym�ním garzonku 1+kk 27m2 v OV, po 
renovaci v Pražské ul.�.1532/2.p. za v�tší byt 
v Náchod� v OV, v pr�b�hu letošního roku. 
Ne SUN, Branka a B�loves. Doplatek ihned v 
hotovosti. Tel.777 788 979
* Prodám p�kný družstevní byt 2+1 v Ná-
chod� na Plhov�, byt má �áste�né úpravy, 
nutno vid�t, cena dohodou, RK NEVOLAT! 
TEL.777 331 371
* Prodáme cihlový byt 3+1, 60m2, OV, po 
celkové zda�ilé rekonstrukci, ul. Purky�ova. 
Cena: 1.350.000 K�, tel: 739 624 610
* Hledám pronájem bytu v Novém M�st� 
n.M., 3+1, 70 - 80 m2. Dlouhodob�, min. na 1 
rok. TEL.:777 231 918
* Pronajmu menší garzonku v Hronov�. 
Tel. 608 66 77 30
* Prodám byt 3+1 v Náchod� na Brance. 
Tel.739657435
* Prodám DB 3+1 77m2 na Plhov�. P�e-
d�laný - plast.okna, žaluzie, kuchy�, jádro, 
šatník, podlahy, dve�e Sapeli, balkón apod. 
Rádi bychom i kompletn�, event. �áste�n� za-
�ízený - nábytek na míru, osv�tlení, záclony, 
spot�ebi�e - lednice, my�ka, pra�ka, sporák se 
sklokeram. deskou, domácí kino a po dohod� 
i TV. Nutno vymalovat. Volný od zá�í 2010 
nebo dle domluvy. Cena dohodou. Tel.602 
239 356. RK nevolat!
* Prodáme byt 3+1 (66 m2) s balkonem v OV 
(podíl na rod.dom�) v Hronov� 150 m od cen-
tra. Byt po �áste�né renovaci, nová koupelna 
+ kuchy�, vestav�né spot�ebi�e, cena 990 tis.
K�. TEL.: 774 634 731
* Prodám byt 2+1 v OV v Novém M�st� 
na Malecí, cena dohodou, RK NEVOLAT. 
TEL.:724 283 121
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palacho-
va ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1800,-K� služ-
by. TEL.:775 061 233
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového 
domu v Polici nad Metují. V cen� je byt. jed-
notka, spoluvl. podíl na spole�ných �ástech 
domu, na pozemcích a také na nebyt. jednot-
ce - prodejna v p�ízemí. Cena 770.000 K�. 
TEL.:606 951 546
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Husova 
(bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování 
zajišt�no 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 nebo dl.pronajmu byt v OS 3+1, 
77m2, internet, satelit, klidné místo, ale dob-
�e situované, výhled na Krkonoše a Rozkoš. 
Volný 06/2010. Tel. 603172275

NEMOVITOSTI

* Prodám chatu v rekrea�ní oblasti u �er-
veného Kostelce. Cena 500.000 K�. Tel. 608 
777 727
* Prodám patrový RD v Náchod�, 2+1 a 
3+1, plyn, pozemek 650 m2, (možno dalších 
330 m2), ihned k bydlení, 2.660.000 K�, p�i 
rychlém jednání možná sleva. Tel. 606 330 
606
* Sháníme domek pro 1 osobu do 1,2mil., 
odlehlejší místo, ale dostupné autem do 40km 
od Náchoda. Tel.: 608 883 012
* Pronajmu zavedenou prodejnu v Hrono-
v� - ul. Náchodská 258. Tel. 603 920 469
* Prodej rekrea�ní chaty v �eské Skalici, 
2+1, 42m2, zahrada 326 m2, zachovalá, cena: 
790.000,- K� Tel: 723921983
* Prodej RD v obci Chvalkovice, 2 +1, po-
zemek 818 m2, se stodolou a garáží. Cena: 
650.000,- K� Tel 723921983, RK nevolat
* Nabídn�te chatu 30km od �eské Skalice 
do 500tis., polosamota, vl. pozemek,el.,voda, 

bez v�tší rekonstrukce. Tel.: 608 667 734
* Prodám starší rod.d�m v Božanov� u 
Broumova. P�ízemí 2 místn + p�íslušenství, 
I.p. 4 místnosti. Pozemek 5000 m2, cena do-
hodou. TEL.:733 286 938
* Prodám v �erveném Kostelci starší RD 
3+1, UT na plyn, p�kná oplocená zahrada o 
vým��e 700 m2. Tel. 608 245 634

* Prodám RD v N.M�st� po lux rekon-
strukci, 900m2. Info 724 235 639. Cena k 
jednání 5mil

* Prodám �adovku v Hronov� na P�í�nici. 
TEL.:731 251 084
* Prodám rodinný d�m v klidné lokalit� v 
centru Nového M�sta nad Metují. Tel.: 731 
472 306

* Sháním RD nebo chalupu v cen� do 1,5 
mil. K� do 30 km od Náchoda, menší opravy 
nevadí. Tel. 608 245 634
* Prodáme p�knou stavební parcelu pro 
výstavbu RD na nám�stí ve Velkém Po�í-
�í, 880m2. Klidné místo v centru obce. Jižní 
orientace, rovinatý pozemek, napojení na 
veškeré sít� zajišt�no, p�ímý p�ístup z ve�ejné 
komunikace. 773 585 555
* Prodám �adový RD 4+1 s v�tší zahradou 
v Náchod� za pivovarem. TEL.:731 312 568
* Prodám stavební pozemek v obci Dolní 
Radechová o celkové vým��e 2100 m2, jedná 
se o jižní svah s krásným výhledem. Cena K� 
800 000. Tel.: 777 622 812. RK nevolat!
* Pronajmu obchodní prostory, pasáž 
Kamenice, Náchod, 35m2. Atraktivní inte-
riér, �isté prost�edí! Komplet platba 9700 
K�/m�s., RYCHLÉ JEDNÁNÍ = 1 m�síc 
NÁJEM ZDARMA !!! Tel. 774 367 750, 
mail info@4luck.cz
* Prodám stavební pozemky v Olešnici u �. 
Kostelce. Cena je 350 K� za m2. Telefon. 732 
514 427.
* Poptávám ke koupi nebo k pronájmu za-
hradu nebo zahradu s chatkou (zahrádká�ská 
kolonie) v Náchod� a okolí. D�kuji za nabíd-
ky. TEL.:737 009 020
* Prodám rekonstruovaný RD ve Vrcho-
vinách 3+kk (s možností na 4+kk) obytná 
plocha 96 m2, zahrada 100 m2 + garáž. K 
okamžitému nast�hování, cena 2.290 mil.K�. 
TEL.:777 824 739
* Prodám v�tší rodinný d�m nedaleko cen-
tra Hronova. Byty 4+1 a 1+1, samostatné 
vchody, velké zázemí v�etn� garáže. Zahrada 
1200 m2. Tel.: 777 232 122
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 
byty, Havlí�kova ul.240. Velký p�dní prostor 
pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K�. TEL.: 
775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albán-
ská ul.198. Cena 2.560.000,-K�. TEL.:775 
061 233

* Prodáme novostavbu RD 5+1 se zast�e-
šeným parkovacím stáním pro os.automo-
bil v Polici nad Metují, ul.Slune�ná. Tel: 
608122195

* Prodám RD (statek), obsahuje bytovou 
jednotku 3+1 a dále rozsáhlé hospodá�ské 
zázemí. V centru obce Horní Radechová, za-
hrada 1300 m2, cena dohodou. RK nevolat!. 
Tel. 605 715 294

* Prodám RD v Broumov�, pozemek 
750 m2, obytná plocha 98 m2 +balkón, 
podsklepený, topení el. + kotel na tuhá 
paliva. Výhoda domu jsou nízké provoz-
ní náklady. Cena 1.680 tis. K�, v p�ípad� 
rychlého jednání možná sleva. Kontakt 
tel. 605 435 678.

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Prodám zavedený Antik z rodinných d�-
vod�. Tel.: 603 53 99 14

* Koupím stodolu nebo skladový prostor 
s p�íjezdem pro uskladn�ní autokaravanu a 
lodí. Náchod a okolí. Tel. 602 827 860
* Pronájem menšího obchodu s výlohou 
vedle cestovní kancelá�e SONA v Náchod�. 
Cena: 6 000,-K� m�sí�n�. Tel. 777 602 884
* Pronajmu v Náchod� na Kamenici skla-
dovací prostory 38 m2 - samostatná budova. 
Tel. 776 842 975
* Koupím garáž - Nové M�sto nad Metují 
(nad slévárnou). Volejte 737 971 044.

* Pronájem kancelá�ských prostor v 
ul.Krámské 29 v centru Náchoda, cena 
500 K�/m2 ro�n�. Kontakt 602 481 010

* Pronajmu prostory k drobnému podnikání 
v Hronov�. Pedikúra, manikúra, kade�nictví 
apod. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v bu-
dov� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 
4 kancelá�e o celk. vým��e 91 m2. Možno 
dohromady nebo jednotliv�. K dispozici ku-
chy�ka, WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Pronajmu dlouhodob� zateplenou halu v 
okolí Jarom��e Tel. 774 30 80 86
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 (67 m2), 
bazén, h�išt�, udírna, gril, 2 BTV apod. 140,-K� 
os./den. TEL.:603 711 210

PRODEJ

* Prodám eternitové šablony �ervené 40x40 
cm, asi 350 ks, á 15 K�, zásuvkovou mrazni�-
ku ZANUSSI (2 + 4 zásuvky), š=52,5, h=55, 
v=128 cm, cena 4000 K�, stan KAMÝK 
v dobrém stavu, rozm�r 360x300, ložnice 
280x200cm, výška 200 cm, barva písková + 
sko�icová + skládací stolek 4 ks skládacích 
židlí d�ev�ných, cena 4000 K�. Tel. 605 43 
55 73
* Prodám dv� k�zlata - k odb�ru cca kon-
cem kv�tna. Tel. 776 707 735
* Prodám váhy, kasu, oh�íva�, akvárium, 
záchod, umyvadla, Vše za nabídku. Tel. 
724181851
* Prodám bazén s nafukovací obru�í, pr�-
m�r 5m, písková 
 ltrace, stav výborný, cena 
5000 K�. Dále dome�ek pro panenky - levn�. 
Tel. 604 966 410
* Prodám 2 efektové a jeden st�ední repro-
duktor od 
 rmy MAGNAT - USA, a 2 sto-
jany. Rok záruka. Dohoda jistá. Tel. 733 386 
510
* Prodám obýv. st�nu 4 m moc hezká, 
3000,-K�. TEL.:776 727 901
* Prodám kombinovaný stroj - protaho-
va�ka, srovnáva�ka a dlaba�ka, ší�e 30 cm, 
výroba Rojek. Dále polstrované židle 23 ks, 
d�ev�né barové stoli�ky 6 ks, 8 ks stoli�ek k 
automat�m, 3 stoly d�ev�né (z toho 2 karetní) 
80x80, 2 stoly 70x150, t�ímetrový bar a pre-
sova� s po�ítadlem. Tel. 602 827 860
* Prodám chladni�ku PRIVILEG 
60/60/175, mrazak dole 100l, starší pln� 
funk�ní, cena 1.000,-K�, tel.:776 723 840
* Prodám z d�vod� st�hování - elektr. ne-
používaná kamna, supertherm de luxe, roz-
m�ry: výška 46 cm, ší�ka 59 cm, hloubka 28 
cm, váha 12 kg, s mnohozna�ným použitím i 
soluxem (levn�), dále pe�iny, polštá�e, 2 nová 
k�esla, 2 nové pé�ové deky, ušák, mražák 
- volejte 728 743 857 po 17,20 do 20 hodin 
(mimo úterka)
* Prodám levn� regály vhodné do obchodu. 
Nutno vid�t. TEL.:607 602 529
* Prodám 5ti šuplíkový mrazák, zánovní. 
TEL.:731 251 084
* Prodám levn� kompletní vakuum system 
- VACSY - na potraviny, sestavný kruhový 
bazén zn JADRAN, elektrický mandl š. válce 
75 cm. Tel. 603 332 295
* Prodám instalatérský materiál (vodo-
vodní tvarovky, novodur), pojízdný invalidní 
vozík nerez. Cena dohodou. Tel. 605 856 916
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové 
a st�ešní, 1x2m, tl.8 cm 275 K�/m2, tl. 10 cm 
300 K�/m2, nové, nepoužité, na stavbu st�n, 
oplášt�ní garáže, dílny, na st�echu, 100 ks. 
TEL.728527366
* Prodám vep�ové p�lky - 50 K� za 1 kg, + 
droby zdarma. Krmeno beze sm�si, volat po 
21 hodin� - tel. 607 950 500
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zeminu, 
sypkou a zbavenou ne�istot, ideální k obnov� 
a zakládání nových trávník� a pro kone�nou 
úpravu zahrad, cena 400,- K�/1 m3. Dovezu. 
Tel: 777 222 232

KOUP

* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Ku-
puji též bankovky a vyznamenání. Tel. 602 
735 593

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bake-
litová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, au-
todráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, 
N, Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, 
knihy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepo-
t�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové 
hodinky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a 
jiné fotop�íslušenství. Slušné jednání platba v 
hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv staré lokomotivy, vlá�-
ky, nákladní vlaky, p�íslušenství, TT, HO, 
PIKO v jakémkoliv stavu i poškozené. Platba 
v hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, a 
jiné. Platba v hotovosti, slušné jednání. Tel. 
603 549 451

SEZNÁMENÍ

* Muž 28 let z Náchoda hledá hodnou, sym-
patickou, v�rnou, up�ímnou, citlivou ženu 
-dívku mezi 23 - 30 lety k seznámení. JEN 
VÁŽN! Já sport. postavy 178/ 84. Tel. 604 
452 928 - možno SMS i MMS. Náchod a blíz-
ké okolí

BYTY
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, sídlišt� 
SUN. Bližší informace na tel.: 733/131 189
* Prodám nebo dlouhodob� pronajmu byt 
3+1 v Novém M�st� nad Met., po rekon-
strukci, volný 7/2010, cena dohodou. Tel. 
777041668
* Prodej bytu 2+1, 75 m2, OV, 2.patro, za-
hrada 311 m2, Velký T�ebešov - Cihelna, cena 
1.050.000,- K� Tel. 723921983
* Pronajmu zd�ný byt 2+1 a 1+kk nedaleko 
centra v Náchod�. Tel. 608 246241
* Pronajmu dlouhodob� v Náchod� u nem., 
byt 1+1. TEL.:604 443 409
* Hledáme ke koupi byt v os. vl. nebo druž-
stevní s odkupem do vlastnictví v Novém 
M�st� n/Met., plocha min. 55m2.Tel.: 773 55 
90 14
* Pronajmeme byt 3+1 v Náchod� na Bran-
ce, 74 m2, nájem 3.500 K� + poplatky. Kon-
takt: 725 531 549
* Hledáme ke koupi byt v os. vl. 2+1, 3+1 do 
1mil., nejl. Plhov, B�loves. Tel.: 607 939 657
* Pronajmu velké 1+1 v Náchod� - Plhov�. 
Tel.737 411 933
* Prodám dr.byt, 3+1/B, 68 m2, cihla, zvýšené 
p�ízemí, anuita 0, v Náchod� na klidném míst�. 
Cena 1,1 mil.K�. Inf.na tel. 736 532 040
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, zd�né jádro, 
roh. kuchy�, balkon, nízké m�s. náklady, re-
vitalizace domu. TEL.:776 114 975
* Pronajmu 1+1 v Náchod�, nájem 3300,- + 
inkaso, vratná kauce, ihned volný. TEL.:775 
983 136
* Prodám slunný byt 3+1 v OV, v Novém 
M�st� nad Metují. Po kompletní rekonstruk-
ci. Byt volný konec r.2011. Cena - 1,7 mil. 
Tel.725 154 004
* Pronajmu dlouhodob� slunný druž. byt 
1+1 s balk., výhled do p�írody, nová pl.okna, 
zd�né jádro, 2.NP, sídl.u nem.v Náchod�. Ná-
jemné - 3.000,-K� + inkaso + kauce, tel.: 608 
90 30 70.
* Prodám byt v OV Plhov, 45 m2 za 777tis. 
K�. Tel. 607 705 707
* Prodám v Náchod� p�kné byty 2+1 a 1+1 
v OV cihla nedaleko centra, zateplený, plast. 
okna. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� novou garsonku 
s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Li-
pím naproti hospod�, nájemné 2.900,-K� + 
1.900,-K� inkaso + kauce, tel.:608 90 30 50.
* Pronajmu byt 1+1 ve Velkém D�eví-
�i, �áste�n� za�ízený. VOLNÝ IHNED. 
TEL.:608 21 31 54
* Pronajmu byt 3+1 Náchod Branka. Za-
teplený, plastová okna. Celkem nájem dle 
spot�eby do 7.700. Kauce. Tel. 603 997 309
* Prodám byt 3+1 - Bílá ul. v Náchod�, cena 
900 000,-K�, dohoda možná. Tel.733 709 212
* Pronajmu v Náchod� nedaleko centra velký 
byt 2+1 v p�ízemí, možnost parkování ve dvo-
�e, ihned volný. Dlouhodob�. Tel. 608 245 634
* Pronajmeme byt 1+kk na B�loveské ul. v 
Náchod�. TEL.:776 148 823
* Pronajmu byt 1+1 v OV na Plhov� v Ná-
chod�, 5000,-K� v�.energií, Kauce 10 tis.K�. 
TEL.:723 640 796
* Pronajmu nov� zrekonstr. byt 3+1 mož-
no i se za�ízením v RD v Náchod� + balkon, 
možno i s garáží. TEL.:606 390 144
* Dlouhodob� pronajmeme p�kný byt 3+1 v 
Novém M�st� n.M. - Malecí volný od 7/2010. 
Nájemné 4500,- K� + inkaso. Tel. 777 230 
820
* Pronajmu byt 1+kk (26,1 m2) v II.NP v 
centru Náchoda, jedna obytná místnost s 
kuch. koutem a koupelna, p�ípojka na inter-
net, vhodné pro jednu osobu. Nájem 3.500,- + 
1.000,- zál. na služby, kauce: 7.000,- Volné od 
1.6.2010. Tel.: 737 407 528.
* Pronajmu 2+1 velký slunný byt na atrak-
tivním míst� v Náchod�, kuchyn� s jídelnou, 
2 velké pokoje, p�edsí�, komora zasklená 
lodžie, WC, koupelna. Nová plast okna, kuch. 
linka, sporák, lino atd., p�da, sklep, kabel. 
TV, internet a telefon. Vratná kauce, volný 
ihned. Tel. 602 790 044
* Pronajmeme mezonetový byt 3+1 v cent-
ru Velkého Po�í�í, 70m2. Byt je po kompletní 
rekonstrukci v r.2007, p�edzahrádka, parko-
vací stání, kompletní nové za�ízení, internet. 
Nájemné 5900,-(+ inkaso). Foto na http://vel-
keporici.rajce.net. TEL.: 605 252 635
* Pronajmu byt 1+1 Malecí Nové M�sto 
nad Metují. Zd�né jádro, plovoucí podlaha, 
internet. 3500K� + inkaso. Kauce 15000K�. 
tel.732 284 594
* Prodáme p�kný slunný byt 3+1 v OV v 
Náchod�. Cena 1 050 000. Tel. 774 995 907

*  S O U K R O M 
  *  Š I KOV N 
  *  R O Z U M N 
 *  RYC H L E  **  S O U K R O M 
  *  Š I KOV N 
  *  R O Z U M N 
 *  RYC H L E  *

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�i-
jedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

R�ZNÉ

* www.hubnete.cz/rubi
* Studentka pedagogické fakulty nabízí 
pravidelné i ob�asné hlídání d�tí a hodiny an-
gli�tiny pro d�ti i dosp�lé. 728 037 141
* Nabízím práce: rekonstrukce, oprava i 
výroba plot�, p�íst�ešky na auta, pergoly, ma-
lování interiér� i nát�ry st�ech. Možno i jiné 
práce - po dohod�. Telefon 737 475 246, e-
mail: Ulipos@seznam.cz
* Hlídání d�tí (kvali� k. u�it.MŠ, 30 let 
praxe), hlídání pejsk�, �išt�ní oken, koberc� 
a úklidy, sekání trávník�. TEL.:605 145 004

* Erotický privát - Náchodsko. 
www.sladke-touhy.cz TEL.: 607 408 523

* Daruji neomezené množství hlíny. 
TEL.:739 814 111
* Ušiji, spravím a opravím cokoli na �em 
se domluvíme jsem na mat. dovolené a šití je 
mým koni�kem. Náchod 604 349 703
* Ustájíme vašeho kon� v soukromé stáji u 
Náchoda. Tel. 776 707 735
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i 
ploty, pokácím i vysadím nový stromek. Tel. 
737 564 496
* Programy pro �ešení nadváhy - www.
hubnete.cz/akorat
* www.hubnete.cz/prosvezdravi
* Nabízím profesionální kade�nické služ-
by, mohu p�ijet rovnou k vám (výhoda pro 
skupinku lidí) Tel.: 606 153 292

P	ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týd-
n�. Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 
731 609
* Na práci v kancelá�i, pop�. z domova p�i-
jímáme nové, ambiciozní a šikovné kolegy. 
Možnost nástupu ihned. TEL.:725 310 637
* Pracovní dobu i výd�lek si ur�ujete sami.
www.cinnostdoma.cz/jobzdomu

DOMACI MAZLÍ�CI

* Daruji do dobrých rukou t�ím�sí�ní fenku 
k�ížence labradora, �erná, o�kovaná, od�erve-
ná. D�vod - alergie dít�te. TEL.:604 354 203

AUTO - MOTO
* Prodám levn� obytný p�ív�s s užitnou plo-
chou 3,70x1,85 m. TEL.:602 492 257
* Prodám ŠKODA ROOMSTER 1,2, 
51 kW, vybavení STYLE, r,v,2009, naj.20 
tis.km, L+Z pneu na discích, v záruce. 
TEL.:603 547 917

* P�estavby aut na LPG, www.autona-
plyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 
962 205 

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            

Peníze 
Vám půjčíme 
a k tomu Vás oddlužíme!
Tel. 737 46 42 79

Pronajmu v Salonu Natali
v Náchod�  pracovní místa :
kadeřnice, kosmetička nebo  

masérka na ŽL.

Tel.777 796 996

Motorest U PAVLA 
v Náchodě

přijme 

SERVÍRKU/
ČÍŠNÍKA

Tel. 737 194 941

Hledáme kuchaře 
nebo kuchařku na tábor. 

Kontakt Lenka Dynterová, 
mob. 604 644 550



STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-K�.
Bereme stravenky

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

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov

Veškeré služby pohřební, hřbitovní 
a kamenické.

Pich Tomáš tel. 777 656 830

Náchod, Strnadova 51, 

tel. 734 330 252

(vedle drogerie TETA)

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00 hodin.

Mimo tuto pracovní dobu je možné 

sjednat pohřeb po telefonické 

dohodě na

 tel.: 777 656 830

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

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

Kontakty:

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je p�ipravena v naší kancelá�i Rako a to denn� od 8.00 do 16.00 hod. 

nebo na tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,  

www.rako-reality.cz  

�ern�ice u N.M�sta n/Met. – chalupa k trv. bydlení…
1.690mil. a dvougener. RD 2 x 3+1 ......................2.100mil. 
Žernov u �eské Skalice – udržovaný p�ízemní RD 4+kk 
se stodolou, velmi dobrý stav .................................1.390mil.
Kramolna – RD 4+1 ve výborném stavu s bazénem a 
pozemkem o vým��e 521m2 ..................................3.300mil.
�eská �ermná – RD s garáží 10km od Náchoda ve velmi 
dobrém stavu se zahradou ......................................1.750mil.
Náchod – DB 1+kk s balkónem ...............................440tis.,
Plhov – pronájem bytu 3+1 �ást. za�ízen ....4 000,-K�/m�s.
Police n/Met. – RD 2+1, 3+1 s garáží na p�kném klidném 
míst�, možno využít i na penzion ..........................3.330mil.
Bohuslavice n/Met. - �áste�n� podsklepený RD 5+1, 
altán, stání pro dv� auta, bazén ..............................2.245mil. 
Náchod – Klínek – �ást. podsklepený RD 4+kk se zahra-
dou a krásným výhledem do okolí ........................1.770mil.
Libchyn� – svažitá zahrada na stavbu chaty ..............75tis., 
Náchod–byt 2+kk(56m2)v novostavb� .................1.540mil.
�eská Skalice – RD  4+1 na klidném míst�  .....2.390mil., 
Náchod - zd�ná chata 2+kk na Babí ..........................230tis.
Zdo
ov – zd�ný domek na konci obce na klidném míst� 
2km od Teplicko-Adršpašs. skal .................................999tis.
Kramolna u Náchoda – rodinný d�m po zna�né rekon-
strukci s pozemkem o vým��e 594m2 ...................2.400mil.
Náchod – byt 2+1 v os. vl., pl. 52m2  .......................890tis., 
Náchod – byt 3+1 v os. vl. v 5.NP, balkón ..........1.150mil.
Nový Hrádek – rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 
200m od lyža�ského vleku ........................................950mil.

Dolní Radechová – RD 4(5)+1 se zahradou, dvougaráží v 
klidné �ásti obce, volné ...........................................1.999mil.
Javor u Teplic n/Met. - zd�ná chalupa s pozemkem o 
vým��e 3 058 m2, p�kná lokalita ...........................1.090mil.
Nové M�sto nad Metují - d�ev�ná chata na klidném míst� 
s vl. pozemkem o vým��e 386m2 ...............................670tis.
Náchod –pronájem v centru prostor, 18m2  ....3 000,-K�/m�s., 
N. M�sto n/Met.-prodej trafiky ..................................199tis.
Nové M�sto n/Met. – rodinný d�m  4(3)+1 po rekonstr. ve 
Vrchovinách,ihned obyvatelný...............................2.290mil.
Náchod – pronájem bytu 2+1 .......... 3 500,-K�/m�s., Velké 
Po�í�í – RD 3+1+p�dní vestavba..........................1.290mil.
Ho�i�ky – zd�ný domek vhodný k bydlení i rekreaci, 
koupelna, WC, pozemek 586m2  ...........................1.260mil.
Náchod – byt 4+1na Plhov� v os. vl. po rekonstr...1.299mil.,
Rašovice, okr. RK –chata 3+kk .................................699tis.
Náchod – byt 3+1 u Montace..1.250mil.,Sedlo�ov –
pronájem bytu 3+1 v Orl. horách...4 500,-K�/m�s.
Horní Kostelec – zd�ný domek vhodný k bydlení i rek-
reaci se zahradou, výhled do zelen�……590tis.  
Náchod – pronájem obchodu s výlohami dále výrobních, 
sklad., kancelá�ských prostor……Info v RK
Náchod – byt v OV4+1 p�ed�laný na 2+1…1.290mil.,Nové 
M�sto n/M. – byt 3+1 do OV…1.150mil.
�ervený Kostelec – RD v klidné �ásti obce 4(3)+1 s garáží 
a pozemkem o vým��e 935m2 ...............................2.190mil.
�eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou .......170tis., 
Police n/Met.-novostavba RD 5+1 .......................2.660mil.

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                                        

Nevyhovuje Vám úrok po fi xaci?

Kupujete bydlení?
Dáme Vám na výběr z 10 bank.

tel.: 777 214 651

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spl	uje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zam��ení v cen� 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit�ní, sít�
proti hmyzu, parapety vnit�ní i venkovní, zimní zahrady.

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� nyní sleva pro všechny -30%
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

REHAU GENEO-revolu�ní 
pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-

pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém pr�myslu a F1                               

nuto v leteckém pr�myslu a F1                               
Koe� cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koe� cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  
Vhodné pro nízkoenergetické a 

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
pasivní domy.REHAU IMPRESSIVE-nový 

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro� l
šestikomorový pro� l

Nemůžete sehnat práci!
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 

za velmi nízké ceny!!!za velmi nízké ceny!!!

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�

MARCO
       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s p�evodem SAT/analog 

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

sjednané
pro
  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej

technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
�eských Brat�í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

Dodávka do bytu
ZDARMA

od firmy KJ MAX spol. s r.o., 
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

MATRACE PRO 
VÁŠ ZDRAVÝ 

SPÁNEK 
A KRÁSNÉ SNY

spol. s r.o.



NEBANKOVNÍ P	J�KY
pro zam�stnance, d�chodce,

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel.: 602 413 513

za starý nábytek a nepot�ebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny p�i st�hování,

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ 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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

ÚČETNICTVÍ,ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCEDAŇOVÁ EVIDENCE

Nezávazně a zdarma 
Vám zpracujeme nabídku 

našich služeb.
ucetnictviJB@seznam.cz

tel. 733 102 592tel. 733 102 592

Jarom��ská hokejová mládež usp�la v Rakousku
Jarom��ský mládežnický hokej se úsp�šn� prezentoval v Rakousku. P�ípravka p�ijala po-

zvání p�átel z Vídn� a oplatila jim ú�ast na hokejovém turnaji po�ádaném v moderním spor-
tovním centru v St. Pöltenu. Mladí Jarom��áci v t�žké konkurenci deseti kvalitních tým� 
z n�kolika zemí nakonec obsadili hodn� slušnou �tvrtou p�í�ku. O další úsp�ch modrobílých 
barev se rovným dílem zasloužili gólmani Možný s Jelínkem a hrá�i Krištof, Šebek, Syrovát-
ko, Šesták, Lehký, Derner, Záliš, Kašpar, Najman a Šedivý.

Reprezentanti HC Jarom�� ve skupin� postupn� porazili Víde� 5:4, Vimperk 4:0, Záh�eb 
13:0 a nesta�ili jen na Slovan Bratislava, kterému podlehli po boji 2:3. V dramatickém utkání 
si p�ípravka vytvo�ila �adu vyložených šancí, vyrovnat ale už nedokázala. P�esto postoupila 
do semi
 nále, kde prohrála 1:5 s Trnavou. V boji o bronz se pak op�t utkala s bratislav-
ským Slovanem a utrp�la porážku 3:8. Nutno podotknout, že Jarom��áci v záv�ru asi doplatili 
na únavu. Soupe�i ze Slovenska m�li k dispozici v�tší množství hrá�� a mohli šet�it síly. 
„Nev�d�l jsem, co od toho �ekat. Nakonec m� ale mile p�ekvapilo prost�edí, organizace 
turnaje, úrove
 soupe�� i výkony a výsledky našich kluk�. Ur�it� to bylo p�ínosné,“ po-
chvaloval si ú�ast na Tigers Cupu 2010 trenér jarom��ské p�ípravky Radim Syrovátko. Turnaj 
vyhrála P�íbram, která si ve 
 nále poradila s Trnavou.

Cestu na turnaj zpest�ila posádkám n�kolika jarom��ských aut menší necht�ná zajíž	ka 
údolím Dunaje k Melku. Byla ne�ekaná, ale nakonec se celkem líbila. Pochvalu zaslouží rodi-
�e a další p�íbuzní hrá��, kte�í do Rakouska dorazili s bubnem, trumpetami, vlajkami i dresy 
v jarom��ských barvách a byli týmu velkou oporou. Turnaj byl hezkou te�kou za povedenou 
sezonou p�ípravky. Podrobn�jší informace jsou na stránkách týmu http://www.hc-jaromer.
wz.cz/index3.html                                                           P�ípravka HC Jarom��

 Přijmeme pracovníka na pozici 

montér - svářeč 
technologických částí. 

Platové ohodnocení: 
25 - 35 tisíc hrubého 

měsíčně + firemní 
bonusy. 

Pracovní místo Česká Skalice. 
Nabídky s životopisem zašlete
na rompotlova@vodacz.com

OKRESNÍ KOLO HRY 
PLAMEN  2010

se uskuteční v sobotu 22. 5. 2010 
na Plhovském sportovišti u ZŠ 
v čase od 9 hod do 16 hodin.

Na družstva mladých hasičů z celého 
náchodského okresu čekají tyto disciplíny:

* požární útok Plamen 
* požární útoku CTIF * štafeta 4x60 metrů 

* štafeta CTIF * štafeta dvojic *

Pořádá OSH Náchod. 
Občerstvení zajištěno!

Zahájení v �eské Líp�
Každoro�n� zahajuje atletická skupina Ji�ího Vond�ejce z Náchoda první mítink v �eské 

Líp�. Samoz�ejm�, že trenér nemohl o�ekávat n�jaké výrazné výkony, protože sezóna teprve 
bude za�ínat. Vše se do puntíku vyplnilo, protože jen mladi�ká talentovaná atletka Viki Hanu-
šová-ro�.1997 mile p�ekvapila ve skoku dalekém, kde v ženské kategorii skon�ila t�etí výko-
nem 424 cm. Ješt� b�žela 60m za 9,32 sec., celkov� �tvrtá z devíti závodnic a na 150m úseku 
byla t�etí z osmi d�v�at �asem 22,40 sec. Dominika Vejpravová nejd�íve ve skoku vysokém 
nep�esv�d�ivým výkonem 146 cm skon�ila �tvrtá a ve skoku dalekém byla druhá výkonem 
472 cm. V mužské kategorii se p�edstavil Jirka Vond�ejc, když 100m úsek zab�hl v �ase 11,84 
sec. a celkov� skon�il na druhém míst� a na 200m zvít�zil �asem 23,88 sec. Jeho bratr Jan 
na 100m skon�il t�etí �asem 12,29 sec a byl také t�etí na 200m za výkon 25,24 sec.

Takže záv�rem lze konstatovat, že je pot�eba se zú�astnit více p�ípravných atletických zá-
vod�, protože v Náchod� je bohužel zatím v nedohlednu výstavba atletického stadionu s um�-
lým povrchem.                           Ji�í Vond�ejc - trenér

Jsou tyto aktivity v rámci školení první 
pomoci dostate�né?

Každá takováto aktivita je p�ínosná, stá-
le nám však chybí ucelená koncepce výuky 
a výcviku první pomoci. Moji vrstevníci si 
jist� pamatují na p�edm�t branné výchovy, 
který m�l krom� politického podtextu i svá 
nesporná pozitiva. První pomoc v jeho rámci 
byla pom�rn� rozsáhle vyu�ována a rovn�ž 
i nacvi�ována. Dnes je na n�kterých školách 
první pomoc vyu�ována pouze teoreticky 
a navíc v�tšinou v nedostate�ném rozsahu. 
Z vlastních zkušeností p�itom vím, že d�ti 
mají o první pomoc velký zájem, jsou veli-
ce vnímavé a správnou základní resuscitaci 
jsou schopné si rychle osvojit. Zárove� se 
množí p�ípady, kdy práv� díky správné reak-
ci p�ítomného dít�te byly zachrán�ny lidské 
životy. Tento obrovský potenciál d�tí nesmí-
me dále promar�ovat a musíme prosadit co 
nejrychlejší povinné zavedení praktické vý-
uky první pomoci do školních osnov.

 JH

Jste znám jako dlouholetý propagátor 
výcviku první pomoci, p�ed n�kolika lety 
jste byl autorem projektu, p�i n�mž pro-
šlo praktickým tréninkem v provád�ní re-
suscitace dle nejnov�jších doporu�ení více 
než dv� st� zájemc� z �ad zdravotních ses-
ter. Došlo od té doby ke zlepšení znalostí 
ve�ejnosti v resuscitaci?

Znalosti se rozhodn� zlepšily zejména 
u odborné ve�ejnosti. V nemocnicích b�ží 
každoro�ní praktická školení v nácviku re-
suscitace na resuscita�ním modelu a v po-
slední dob� vzr�stá zájem o tuto d�ležitou 
dovednost i mezi nezdravotníky. Krom� 
sest�i�ek vyškolených v našem projektu 
jsou v této oblasti aktivní zejména ob�an-
ská sdružení. Dlouhodob� se této proble-
matice v�nuje �eský �ervený k�íž a hasi�i, 

se kterými jsme uspo�ádali n�kolik spo-
le�ných p�ednášek a školení. V letošním 
roce nás velice pot�šila nová aktivita ma-
te�ských center v našem kraji. Ta za�ala 
ve spolupráci s Besipem a s podporou kraje 
po�ádat kursy bezpe�ného chování na sil-
nicích. Na v�tšin� t�chto akcí p�ístupných 
široké ve�ejnosti nabízíme nejen rodi��m 
možnost vyzkoušet si krom� správného 
poutání v aut� i základy poskytnutí první 
pomoci, zejména nep�ímou masáž srdce 
a dýchání z úst do úst.

Výuka první pomoci se musí vrátit do škol
Rozhovor s MUDr. Ji�ím Veselým, kandidátem

do Poslanecké sn�movny

� P�edseda zdravotního výboru kra-
je a dlouholetý propagátor výuky první 
pomoci MUDr. Ji�í Veselý p�i ukázce ná-
cviku resuscitace na záchraná�ském dnu 
v Trutnov�

Kosmetický salon Scarlet
Hurdálkova 206, Náchod 
(naproti kinu Vesmír, 3.p)

Universal contour wrap - 
Detoxikační zeštíhlující 
tělový zábal, který vyřeší 

všechny problémy za Vás!
Za pouhé 2 hodiny 

s garancí ztráty 15 cm, 
jinak neplatíte!

!v květnu 10 % sleva 
na poskytované služby!

Petra Rozínková
tel.: 775 416 977

www.kosmetikapetra.cz



pracovník oddělení
přípravy nástrojů

požadujeme:
• vzdělání technického směru

(seřizovač, obráběč kovů, nástrojař apod.)
• zkušenosti z oblasti obrábění a obsluhy

obráběcích strojů
• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost,

přesnost, trpělivost, systematičnost a ochota učit se

vašimi úkoly bude:
• příprava a seřízení nástrojů pro „vícevřetenové“

automaty a CNC stroje
• týmová spolupráce na řešení problémů

a realizace opatření

obsluha CNC 
soustružnických automatů

požadujeme:
• vzdělání technického směru 

• zkušenosti z oblasti obrábění výhodou
• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost,

přesnost, trpělivost, systematičnost

vašimi úkoly bude:
• obsluha strojů ve vícesměnném provozu

• seřizování a korekce nástrojů, seřizování stroje
• průběžné měření a zadávání naměřených

veličin do PC

nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v moderní fi rmě • možnost zapracování, školení a profesního postupu • práci v nových prostorech s vysokými požadav-
ky na čistotu a pořádek • fi remní benefi ty (příspěvek na dopravu, stravenky, penzijní připojištění, jazyková výuka aj.) • kolegiální fi remní atmosféru  

• nástup ihned, resp. dle dohody 

Zaujala Vás naše nabídka? V tom případě nás můžete navštívit v sídle naší fi rmy 
nebo nám zašlete svůj strukturovaný životopis poštou nebo elektronicky na níže uvedenou adresu.

Zejména uchazečům v trvajícím pracovním poměru zaručujeme absolutní diskrétnost.

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 547 01 Náchod
Tel:  + 420 491 419 823, Fax: + 420 491 419 807,  e-mail: job@mesa-parts.cz

Výrobní společnost Mesa Parts s.r.o. se závodem ve Vysokově u Náchoda 
patří k předním výrobcům vysoce kvalitních, soustružených dílců pro 
automobilový  a spotřební průmysl. 

V současné době hledáme nové pracovníky na pozice:

provozní 
elektrikář

požadujeme:
• vzdělání v oboru elektro ( vyučen/SŠ elektro)
• platná vyhláška  50/ 1978 Sb., § 6 podmínkou

• praxe v oboru a vztah k elektronice podmínkou 
• zkušenosti s opravami obráběcích strojů výhodou

• znalost německého jazyka výhodou
• samostatnost, zodpovědnost, trpělivost,

systematičnost

vašimi úkoly bude:
• údržba a opravy strojů 

• spolupráce na projektech a při instalaci nových strojů
• dvousměnný provoz

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2 820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč
tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

Planeta Země, o.p.s. nabízí
spolupráci na ŽL pro tyto pozice:

MODERÁTOR – REPORTÉR - PEDAGOG
Požadujeme:  - VŠ, SŠ vzd�lání,

- schopnost moderovat vzd�lávací po�ad v kulturních za�ízeních
- vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti,
- �idi�ský pr�kaz skupiny B,
- možnost cestovat
- schopnost rychlého úsudku a odpov�dný p�ístup.

ZVUKAŘ – TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Požadujeme:  - Základní znalosti výpo�etní techniky (HW a SW),

- vysoké pracovní nasazení a ochotu u�it se novým v�cem,
- �idi�ský pr�kaz skupiny B,
- možnost cestovat
- schopnost rychlého úsudku a odpov�dný p�ístup.

Nabízíme:       - Atraktivní práci na nejv�tším vzd�lávacím projektu
v �eské republice Planeta Zem� 3000,
- adekvátní � nan�ní ohodnocení dle po�tu realizovaných akcí.

Uzáv�rka výb�rového �ízení je 29.5.2010. Termín zahájení spolupráce: 
zá�í 2010. V p�ípad� zájmu o tuto nabídku zašlete váš životopis a motiva�ní 
dopis na adresu info@planetazeme.cz. Další p�ípadné dotazy zodpovíme 

na telefonu 491 423 577 nebo 731 655 588. 
Informace o projektu – www.planetazeme.cz.

SVÁTEK SOUSEDŮSVÁTEK SOUSEDŮ
 Osadní výbor v B�lovsi zve všechny ob�any místní i p�espolní na kaž-
doro�ní setkání soused�, které se bude konat v hotelu Bonato v pond�lí, 
dne 17. kv�tna 2010 od 18. hodin.
 Hlavním bodem bude p�ednáška Antonína Samka spojená s dobový-
mi fotogra� emi na téma:

CO ZAŽIL SLÁNSKÝ MOST A KLADSKÉ POMEZÍ
Po p�ednášce bude pokra�ovat družná zábava soused�. Chceme tak 
navázat na spole�enské akce s bohatou minulostí divadelník�, hasi��      
i �len� Sokola v obci.                                                                 Vstup volný

Hledáme
 šikovnou

kadeřnici
do zavedeného 

kadeřnictví
v centru Náchoda

* dobrý kolektiv
* podmínky dohodou

TEL.: 606 376 123

ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci
přijme od 1. 9. 2010

UČITELE ANGLICKÉHO 
JAZYKA

Přihlášky s profesním životopisem
na adresu zsck@zsck.cz

st�edisko pila
Horní Rybníky

Provádí:
� Výkup kulatiny 
� Po�ez kulatiny

� Impregnaci �eziva do délky 12 m 
proti plísním a šk�dc�m smá�ením

� Prodej �eziva
(prkna, fošny, lat�, hranoly)

� Zhotovení vazby dle zakázky
� Výroba palet a d�ev�ných obal�
� Prodej palivového d�íví a pilin

Možnost zajišt�ní dopravy výrobk� 
k zákazník�m.

Kontakt:
tel: 491 462 583, 724 984 591
e-mail: pila@odimpro.com                                             

Obchodní družstvo 
Impro Zábrodí

– Kon�iny

Stavební fi rma 
nabízí 

veškeré 
stavební práce

- hrubé stavby
- kompletní zámkové dlažby

- okrasné zídky
- rekonstrukce

Tel.: 608 211 148              

Firma Jan Kočnar
silniční práce Náchod přijme

další

STAVEBNÍ DĚLNÍKY
s ř.p. C+E a plat. profes. průk. a s ř.p. C, plat. 
profes. průk. a stroj. průk. na pás. lopat. ryp.

Tel.: 604 259 816

 V pond�lí 19.dubna se to stalo! Všichni 
nat�šení a s úsm�vem na tvá�i jsme nastoupi-
li do pohodlného autobusu. Kone�n�! Naše 
první škola v p�írod�! Jeli jsme do Krkonoš 
na chatu Jelení louky v Peci pod Sn�žkou.
Když jsme v Peci vystoupili, byli jsme plní 
energie. Úsm�v nám ale rychle zmizel, do-
v�d�li jsme se, že p�jdeme ješt� 3 kilometry 
p�šky. Nakonec to nebylo tak zlé, protože 
p�ijelo auto, které nám odvezlo naše objem-
ná zavazadla. Odpoledne jsme ješt� vesele 
sá�kovali.
 V úterý jsme vyrazili na velikou túru na 
Richtrovy boudy a pak do Ob�ího dolu. 
Ušli jsme asi 15 km. Našt�stí st�eda byla 
odpo�inková! Ve �tvrtek jsme se vy�ádili 
v Relaxparku a na opi�í dráze v Peci pod 
Sn�žkou. V pátek dopoledne nás �ekal kon-

kurz do chystaného divadelního p�edstavení          
a odpoledne už jsme fr�eli dom�.
 Kdybych m�la naši „Školu s Krakono-
šem“ ohodnotit, dala bych 1. Moc se mi tam 
líbilo.

Eliška Hrubá, žákyn� 4. B, ZŠ V. Hejny, 
�ervený Kostelec

Naše škola s Krakonošem

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE, 
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ PO-
HOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, 
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, 
NÁCHOD ZDARMA!NÁCHOD ZDARMA!
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

Hrajte te�,

pracujte 

pozd�ji....
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Zdravá 
výživa

Zdravá výživa:
Hostovského 565, Hronov

Plhovská 863, Náchod
www.zdravavyzivahronov.com 

Zhubn�te 

pomocí produkt� 

Dr. Jentschury

prodejny:

KDYŽ JE 

STRAVA LÉKEM

a ne lék stravou...

 Na rozpáleném tuku zp�níme nakrájenou 
cibuli. P�idáme na kosti�ky nakrájenou Ba-
vorskou sekanou a pokrájenou Císa�skou 
zeleninovou sm�s (brokolice, kv�ták, mr-
kev) a orestujeme. Zasypeme gulášovým 
ko�ením, hladkou moukou, zalijeme roz-
pušt�nou kostkou slepi�ího bujonu, p�idá-
me vodu, jemný ke�up Delipo a prová�íme. 
Dochutíme trochou soli a cukrem krupice.
Obvyklým zp�sobem uva�íme špagety 
a podáváme posypané nastrouhaným tvr-
dým sýrem.         
Tak, a� Vám chutná....

p�eje La�ka Škodová       

��������	��
��
Císařské špagety

   Nadace rozvoje ob�anské spole�nosti (NROS) a ob�anské sdružení Centrum rozvoje �es-
ká Skalice pozvou již popáté na konci kv�tna do Vily �erych její p�átele a podporovatele. 
Na slavnostním setkání v pátek 21.kv�tna od 17.30 hodin bude ve�ejn� ocen�n dárce, který 
v lo�ském roce nejvíce p�isp�l k obnov� vily a její p�ilehlé zahrady. 
   Letošní setkání dárc� bude výjime�né, nebo� zástupci M�sta �eská Skalice na n�m ud�lí 
panu Ladislavu �erychovi �estné ob�anství. P�i p�íležitosti životního jubilea tak cht�jí ocenit 
zásluhy jeho osoby a celé rodiny �erych� na rozkv�t m�sta.                                              red

   První víkend, kdy nastoupili jezdci týmu SVC Náchod v plném nasazení, byl úsp�šný – tak 
by se dalo ve zkratce shrnout vše, co se o víkendu 23.-25.4. stalo. Poj	me se ale podívat 
podrobn�, jak jezdci reprezentovali. 
   Vlá	a Vitver absolvoval bezproblémový víkend, díky pe�livé p�íprav� techniky, a poda�ilo 
se mu p�i celkov� t�etí ú�asti na okruhových závodech Mezinárodního Mistrovství �eské 
Republiky vybojovat v kvali
 kaci pole position a následn� dovést WR-devítku, postavenou 
v dílnách SVC, do cíle stylem start-cíl na prvním míst�. 
   Jelikož mezi páte�ní kvali
 kací a ned�lním závodem na okruhu m�l team volno, padlo 
rozhodnutí odsko�it si z okruhu na závod Mistrovství st�ední Evropy Liqui Moly Berg Cup, 
po�ádaný v Násedlovicích.  Zde ve své t�íd� E1 do dvou litr� nenašel Vladimír konkurenci 
a svoji t�ídu s p�ehledem vyhrál. V ned�li pak již v Násedlovicích nestartoval z d�vodu návra-
tu k ned�lnímu závodu  JCMO v Brn�.
   Aleš Mlejnek se zú�astnil závodu Mistrovství st�ední Evropy Liqui Moly Berg Cup kde m�l 
v sobotu vážné problémy s motorem své formule Lotus, kdy se musel mezi jízdami m�nit 
i rozvodový �emen,  p�esto Aleš prokázal své mistrovství a svoji t�ídu vyhrál. Velké souboje 
se odehrávaly o absolutní umíst�ní bez rozdílu t�íd a skupin, kde z cca 90 závodník�, bylo 
po první jízd� celkem 6 jezdc� s ambicemi na pódiové umíst�ní. Št�stí pak p�álo teamu SVC 
Náchod Motorsport a obsadili absolutn� první místo zastoupené Alešem Mlejnkem a t�etím 
Vla	ou Vitverem. V ned�li pak za neú�asti Vladimíra obsadil Aleš Mlejnek 2. místo ve t�íd� 
i v absolutním hodnocení bez rozdílu t�íd.   
   Velký kus práce odvedl koordinátor a hlavní mechanik SVC Náchod, Martin �erný, dále pak 
Lucie Vitverová, Bohdan Fišer, Václav Frýda, Radek Lux, Silva Hrudíková p�i zabezpe�ení 
zázemí teamu a p�evážení techniky mezi jednotlivými závody.                                         (TZ)

Slavnostní podve�er ve Vile �erych

Bastardi ve Skalici

� Natá�ení � lmu probíhalo uvnit� i vn� �eskoskalické základní školy.

� V jedné z rolí � lmu Bastardi uvidíte 
herce Ladislava Potm�šila.

Pokud jste se v nedávné dob� pohybovali v centru �eské Skalice, jist� vám neušlo, 
že se u tamního objektu základní školy pohyboval 
 lma�ský štáb spole�nosti PEGAS 
FILM. Natá�ely se zde totiž n�které scény k 
 lmu Bastardi, který podle scéná�e Tomáše 
Magnuska natá�í režisér Petr Šícha. O �em jsou Bastardi? Jedná se o dramatický p�íb�h 
ze školního prost�edí, kde nechybí krutost, smrt a lhostejnost.

„Hlavní zápletka je samoz�ejm� 
 kcí, ale nechybí zde ani moje osobní zážitky z tohoto 
prost�edí, protože rovn�ž p�sobím v u�itelském povolání“, �íká autor scéná�e Tomáš 
Magnusek. Podle jeho slov byla vybrána �eskoskalická lokace k natá�ení, protože tamní 
škola vyšla 
 lma��m velmi vst�íc. Na své si p�ijdou samoz�ejm� i d�ti, které se mohou 
p�ímo ve t�ídách setkat se známými tvá�emi 
 lmového plátna i televizní obrazovky. 
Koho v Bastardech uvidíte? Objeví se zde nap�íklad Ladislav Potm�šil �i Blanka Boh-
danová. „Mám k vašemu kraji vztah, protože z nedalekého �erveného Kostelce pochází 
m�j výborný kamarád a herecký kolega Ji�í Klem. Když jsme spolu do tohoto m�s-
ta zavítali, tak to vždy zajímav� skon�ilo... Bohužel, b�hem natá�ení není p�íliš �asu 
podívat se do okolí, t�eba do vašeho krásného Babi��ina údolí. P�ijedete, zahrajete, 

odjedete“ �íká s úsm�vem pan Potm�šil, 
kterého nyní m�žete spat�it na prknech 
znamenajících sv�t v pražském Divadle 
Kalich, kde ú�inkuje ve dvou komediích. 
Ve snímku Bastardi uvidíte i herce Broni-
slava Poloczeka, který byl par�ákem pana 
Potm�šila nap�íklad ve známém nová�-
kem seriálu Hospoda.

Zbývá mi jen pozvat �tená�e ECHA 
do kina, kde se snímek Bastardi objeví 
v �íjnu tohoto roku. Informace o 
 lmu 
získáte i na webové prezentaci na adrese 
www-
 lmbastardi.cz

Text a foto Ivan Vávra

Úsp�šný víkend pro SVC 
Náchod Motorsport

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabÌdka sluûeb 
p¯i spr·vÏ vaöeho bytovÈho 

fondu
� nabÌdka zkuöenostÌ 

   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 
   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

   ProökolÌme samospr·vy vaöich dom˘       
v oblasti aktu·lnÌch pr·vnÌch norem, kterÈ 
se t˝kajÌ spr·vy a ˙drûby spoleËnÈho by-
tovÈho fondu. Poskytneme v·m jasnÈ          
a srozumitelnÈ interpretace z·kon˘ a jejich 
novelizacÌ. V p¯ÌpadÏ ËlenstvÌ v druûstvu 
v·m kromÏ informaËnÌho servisu posky-
tneme i Ñ˙vÏrov˝ servisì: poskytneme 
p˘jËku na opravu, rekonstrukci atd. VY bu-
dete bydlet, MY se o V¡S budeme starat!
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