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ACADEMIA MERCURII s Comeniem v Rakousku



Krmení ryb „z ruky“ pod hladinou akvária.

ZA MOSKÝM SVTEM DO PRAHY - HOLEŠOVIC
tte na stran 3
foto Mirek Brát

Kesanská spolenost

BH NENÍ V KRIZI

6. závrené setkání projektu Comenius pod
názvem Ochrana pírodního a kulturního
ddictví probhlo v týdnu od 27. dubna do
1. kvtna 2009 v malebném msteku Schlierbach v Horním Rakousku. Projektového
setkání se zúastnili studenti a uitelé všech
partnerských škol tj. z ech, Francie, Irska,
Nmecka, Rakouska a Slovenska. Studenti tento poslední rok pracovali na tématech
týkajících se našich národních park, chránných rezervací a jejich okolí. Zpracovaná
témata použili pro vytvoení brožury, která
má za úkol seznámit veejnost s tradiním
tancem, písní, architekturou, jídlem, krojem,
povstí a národním parkem každé partnerské
zem.
Studenti z každé školy pipravili krátký
program, ve kterém zazpívali a zahráli tradiní píse , zatancovali tradiní tanec v typických krojích a pohostili ostatní domácími
pokrmy. V rámci tohoto projektového setkání mli studenti možnost si nejen procviit
jazyk partnerských zemí, ale také si vymnit
Studentky ACADEMIA MERCURII pi kulturním vystoupení v rakouském msteku
Schlierbach.
své zkušenosti a názory. Není nutné podotýkat, že tento projekt ml v ACADEMIA MERCURII velký ohlas a že studenti i uitelé budou rádi vzpomínat na nová pátelství, zkušenosti a
poznatky, které jim tento projekt poskytl.
VB

Veejné shromáždní
31.5.2009 9:30 hod
Mikuláš Török, vedoucí pastor
Kesanské centrum NOVÝ ŽIVOT
Raisova 253, Náchod
(za budovou Okresního soudu)

www.novyzivot.cz

www.doplnek.com

VŠEHOTRHY
a MOTOBURZY
Parkovišt
KINO SVT JAROM
vždy v sobotu od 7.00 hodin
13.6.
11.7.
8.8.

27.6.
25.7.
22.8.
Prodejna stroj
a náadí
Bloveská 168,
Náchod

nová otevírací doba: 7:00 - 17:00 hodin

NŽKY NA ŽIVÝ PLOT
AHS 4-16

230V/50Hz
píkon 390W
délka lišty 420cm

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

Zámecká sezona

Jednou z nejdležitjších zmn letošního roku je rozšíení otvírací doby, kdy od kvtna
do záí bude oteven I. prohlídkový okruh (tzv. Piccolominská expozice) i každé pondlí od
10 do 16 hodin (poslední prohlídky zaínají v 15 hodin). V tzv. Císaském salonu v Piccolominské expozici ekají návštvníky nov instalovaná, restaurovaná rokoková kamna.
Další novinkou je konání mší v zámecké kapli Nanebevzetí Panny
Marie. Mše budou probíhat v období od kvtna do záí každou první sobotu v msíci v 16
hodin, tedy: 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8. a 5.9.
Ve dnech 30.5. - 31.5. bude tanení skupina Wings pedvádt historické tance a plesové scénky z 19. století ve Španlském sále na I. prohlídkovém okruhu v prbhu denních prohlídek.
Více o zámku na nových www.zameknachod.cz
(red)

Kdo jste ji znali, vnujte ji s námi tichou vzpomínku.

WEB HEJTMANA
V prostedí internetu mžete najít i
osobní webové stránky hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France. Krom dokument zde objevíte i zajímavé fotogalerie a videogalerie. Adresa stránek je:
www.lubomirfranc.cz

syn Josef s rodinou, dcera Vra s rodinou

Dkujeme všem pátelm a známým, kteí se pišli rozlouit
s paní Hanou Balcarovou z Borové u Náchoda.
Díky také za projevenou soustrast a kvtinové dary.
Zarmoucení pozstalí

Hvzdy
na talíi

Vystavuje
v Polsku
Známá náchodská amatérská malíka
Hana Koblížková - Šálová bude opt vystavovat v Chudob. Na pedchozí výstav
Kobiety i ich pasje se její obrazy tak líbily,
že jí byla nabídnuta možnost samostatné autorské výstavy.
V msíci dubnu vystavovala také v DDM
Bájo v eské Skalici s názvem Promny
svtla. Ped touto výstavou se také zúastnila
eskoskalické palety. Pravideln vystavuje s
ostatními leny sdružení AMAG.
J.K.

Rakousko je knedlíková velmoc
Od roku 1995 je lenem Evropské unie náš jižní soused, Rakousko. V oblasti dnešního
Rakouska se v prbhu historie usídlovaly nejrznjší skupiny obyvatel od Kelt pes ímany, Germány až po Maary. Každé z tchto etnik s sebou pineslo i své kulináské zvyky.
Také eši se k Vídni dlouhá staletí obraceli jako k sídlu své vlády a díky tomu zde najdeme
hodn podobných pokrm jako v echách. Základem je maso, velmi oblíbený je hovzí a
telecí guláš. Hovzí se také asto upravuje s cibulí i na paprice, oblíbená je svíková nebo
vaené hovzí s oblohou. Typickým masitým jídlem je i víde ský ízek, k jehož píprav
se používá telecí maso. Velmi vyhledávaný je vyhlášený místní pokrm, kdy se vaí hovzí
špika v zeleninovém vývaru s bramborem a zeleninou, pidává se jablený ken. Zejména
tyrolským restauracím dodávají nezamnitelnou atmosféru obsluha v tradiních krojích a
místní hudba. Zdejší specialitou je uzené maso s hovzím a s cibulí. Proslulé jsou také
tyrolské knedlíky, pipravené z uzeného masa, slaniny, vajec a bílého chleba. Obliba tohoto
pokrmu je mezi místními tak veliká, že se zde konají i speciální gastronomické knedlíkové
festivaly. Z ryb je oblíbený smažený kapr, pstruh nebo candát, peený na roštu a servírovaný
s tatarskou omákou. Z mouník se setkáte se záviny z nudlového nebo máslového tsta s
jablkovou i šlehakovou náplní. Nejproslulejším mouníkem je Sachrv dort a salcburské
noky pipravované bez mouky z vajec, másla a cukru. Dalším výteným mouníkem, se
kterým se v rakouských kavárnách setkáte, je dort Esterházy, jehož nkolik vrstev oíškového tsta je spojeno vynikajícím krémem. Rovnž klasická žemlovka má v rakouské
kuchyni své místo. Velmi asto se také podávají palainky s okoládovou, tvarohovou nebo
povidlovou náplní. V Tyrolsku mžete ochutnat noky s borvkovou náplní, v Korutanech
bábovku, v Horním Rakousku linecký dort. Dležitou souástí rakouského jídelníku je
káva, mimo jiné základní souást svainy. Velmi oblíbeným nápojem je pivo. Akoli tu
dostanete i eské, doporuujeme ochutnat místní znaky. Vinná réva se pstuje na ploše
pes 60 tisíc hektar, 85 % pipadne na bílé a zbytek na ervené víno. Z odrd patí mezi
nejlepší veltlínské, ryzlink, muškát a Müller Thurgau. Ve vinaských oblastech Rakouska
doporuujeme navštívit sklepy, v nichž je prohlídka spojena s ochutnávkou.
Text pipravují žáci a pracovníci Stední školy hotelnictví
a podnikání SMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

STECHY

provedeme práce:
* pokrývaské * klempíské
* malby a nátry * zednické
* tesaské * stavební práce
dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma
Tel. 608 345 132

kvalitně bez poškození
přírodního nehtu
- 450,-Kč, doplnění 300,-Kč.
tel.605 014 677
Č.SKALICE a okolí

Chcete ušetřit za energii?
Ročně až 2 000 - 3 000 Kč domácnost
20 000 - 50 000 Kč podniky
Přepněte na nový tarif, nic neplatíte.
Bezplatně poradím.

Info. na tel. 604 446 192

Další supermarket?

V souasné dob se rozhoduje o možnosti stavby nového supermarketu v blízkosti erného kon v erveném Kostelci. Nový Lidl z pohledu obana nabídne nový sortiment
zboží, mže pomoci tlait ceny dol, má pemnit nevábný kout msta na místo s novou
výsadbou a možností parkování, rozšíit prostor frekventované kižovatky, kde se dnes tžko vytáí tranzitní kamiony, investor je schopen stavbu realizovat bhem krátkého období.
Nikdo ale snad nenosíme jen ržové brýle, existují i negativa a možné alternativy, stojí za
to otevít veejnou diskusi.
Tak tedy poet nakupujících lidí v erveném Kostelci je stálý, nový obchod mže pilákat bu zákazníky z okolí msta i pilákat zákazníky z obchod již existujících. První

Velmi hezký, udržovaný, část. zařízený družstevní byt 3+1, Náchod - Plhov ................................... 1 199 000,- Kč
Rodinný dům s hospodářstvím v žádané prosluněné obci Běloves u Náchoda......................................2 950 000,-Kč
Udržovaný, světlý byt 3+1 v 7. podlaží v Růžové ulici na sídlišti SUN ................................................1 190 000,-Kč
Velký vkusně předělaný byt 5+1 v 1. NP cihlového domu na okraji Úpice .........................................1 420 000,-Kč
Bytový dům se třemi bytovými jednotkami a zahradou v Týništi nad Orlicí ........................................3 250 000,-Kč

info: 777 602 884

www.realityeu.com

PRO BEZPEÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

TONOUCÍ SE STÉBLA CHYTÁ
Teplé poasí láká k vod. Nejenže se tam mžeme odreagovat a užít mnoho radosti,
ale pozor i tam na nás íhá nebezpeí. Každý rok v esku utone okolo 300 lidí. Mnozí
z nich by však mohli žít, kdyby je nkdo vas z vody vytáhl.
Tonoucímu lovku se zaplní plíce vodou a dýchací cesty se uzavou. Smrt nedostatkem kyslíku nastává nkdy už po dvou, tech minutách. Proto je nezbytná rychlá
pomoc. Ped tím než pomoc poskytneme, je však teba postupovat rozvážn. Zachraovat tonoucího je totiž velmi nebezpené. lovk, který se topí, se snaží vší silou
zachytit ehokoli. Prožívá obrovský strach o svj život a v panice udlá cokoliv. Zachránce mže i stáhnout ke dnu. Proto je nejlepší se nejprve rozhlédnout po nem, co
by se dalo tonoucímu podat nebo hodit, eho by se zachytil. Do vody by se záchrance
ml vrhnout skuten až po zralé úvaze. Díve než skoí do vody, ml by nkomu
dát vdt, co se dje. Ped skokem by si ml sundat obleení a boty, které ve vod
pedstavují zbytenou zátž. Ml by zvážit riziko, pokud má skoit z velké výšky i
z místa, kde neví, co je pod vodou. K tonoucímu by ml plavat s hlavou nad vodou,
aby když topící se lovk zmizí pod hladinou, vdl kde ho hledat. K tonoucímu je
teba se piblížit zezadu, uchopit ho za límec šat nebo za vlasy a obrátit na záda a
snažit se držet jeho nos a ústa nad vodou. V této poloze by se ml táhnout ke behu
piemž sám zachránce plave naznak. To je však nároné a proto je výhodnjší vzít si
s sebou do vody pedmt, kterého by se tonoucí sám zachytil a nestahoval zachránce
(nap. kládu). Na behu je poteba tonoucímu zkontrolovat a vyistit dýchací cesty,
pípadn odstranit z úst a nosu bláto, písek a bahno. Pokud nedýchá a tlue mu srdce, zahájit umlé dýchání, pokud nedýchá a netlue mu srdce, zahájit masáž srdce a
umlé dýchání, pokud dýchá a tlue mu srdce, než pijede lékaská pomoc chráníme
postiženého ped prochladnutím.
Ani o prázdninách a dovolených nepeceujte své síly a nepodcenní nebezpeí,
nkdy mže být pomoc dost daleko. Hasii Nové Mst nad Met.

Hasie z Jizbice navštívil hejtman Franc

Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu „Hvzdy na talíi“

LEVNĚ! Gelové nehty

Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné
části České Skalice na Žižkově kopci. Vila zaujme dokonalou
orientací a krásným, panoramatickým výhledem. Dispozice: 2 bytové jednotky 2x 3+1 (2x WC a koupelna), veranda, půda, pergola.
Vytápění el.+TP, vodovod, jímka, el. 220/ 380V, HUP u domu, pozez Cena: 3 999 000,- Kč
mek celkem 841 m2.
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Dne 31.kvtna 2009 uplynou 3 roky, kdy nás navždy
opustila naše drahá matka, babika, paní Veronika Matj
z Nového Msta nad Metují.

EU

VZPOMÍNKA

možnost vede v míst ke zvýšení objemu
dopravy. Druhá mže vést i ke zrušení nkterého ze souasných obchod, teba toho
na sídlišti Koubovka. Stranou by nemla
být diskuse o možném využití sousedícího
„mrakodrapu“ - výškové tovární budovy z roku 1927, která je v souasné dob
pedmtem ízení Ministerstva kultury R
na prohlášení za kulturní památku. Zcela
logicky se nabízí využít jeho prostory teba i pro provoz supermarketu - ten ale má
stát vedle nho. V Náchodské ulici zase
není ideáln ešená kižovatka u mateské
školky (problematické odboení na Koubovku ve smru z Náchoda), žádoucí není
ani zvýšený provoz v její bezprostední
blízkosti (ten jist bude ješt intenzivnjší,
již v roce 2005 dosahovala intenzita 6863
vozidel za 24 hodin a limitních hodnot
hluku). Nepodstatný nemusí být ani estetický kontakt supermarketu s ulicí Boženy Nmcové se temi zde prohlášenými
památkami. A konen místem, kde má
stát supermarket, lze zvažovat vybudování
nové dopravní spojky na Náchod (dále od
mateské školky).
Nový supermarket v dnešní dob nemusí
fungovat dlouho a snad nikdo by si nepál
ani jen zazdné ešení místní dopravní situace. Je teba zvážit všechna pro a proti,
opírat se v rozhodování i ohlasy a mínní
veejnosti.
Mgr. Jií Jakl

Dne 2. kvtna hasii Jizbice uspoádali
soutž v požárním sportu o pohár starosty
SDH Jizbice. Soutž probhla na místním
hišti za velice pkného poasí a dobré atmosféry. Soutže se celkem zúastnilo 13
družstev z okresu Náchod. Místní družstvo
Jizbice se umístilo na 7. míst. Bohužel
Snžnému a Vršovce se nezadailo, tak jak
se od nich oekávalo. Ale oni nám to ješt
pedvedou na první soutži NHPL ve Velkém Tebešov. V okrese Náchod se jednalo
o vbec jednu z prvních soutží v letošním
roce. Bylo to takové zahívací kolo. Zato
Kramolna si odvezla rovnou dva poháry. Kramoln SG za 1. místo pedal pohár
hejtman p. Franc a Kramoln NTC za 2. místo pedal pohár generální editel Prádelen a
istíren Náchod p. Rudolf.
Petr Benda,
Starosta SDH Jizbice

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

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
Klub eských turist HROT eská Skalice ve spolupráci s TJ SOKOL eská Skalice poádá v sobotu 6.ervna
2009 19.roník dálkového pochodu s cyklotrasami krajem spisovatelky Boženy Nmcové BARUNKA, jako letní
sraz turist Královéhradeckého kraje a k 90.výroí založení
Klubu eskoslovenských turist v eské Skalici.
Prezentace a start probhne od 6 do 10 hodin u sokolovny (u nádraží) v eské Skalici. Pší trasy jsou na 16, 25

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

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

a 35 km, cyklotrasy na 23, 45 a 80 km. Bližší informace
a nártky tras obdrží každý úastník na startu. Kontaktní
osoba: Vladimír Ježek, Jiráskova612, 552 03 eská Skalice, mobil 728 442 657
Akce se koná za každého poasí, každý úastník jde,
nebo jede na vlastní nebezpeí. Není to závod, vítzí každý,
kdo dojde, nebo dojede do cíle.
ZDRÁVI DOŠLI a DOBRÝ VÍTR!

V rámci jubilejního 26. roníku hudebního festivalu
SMETANOVSKÉ DNY 2009 v Novém Mst nad Metují máte možnost ješt stihnout:
z Úterý 26. kvtna zámek 19 hodin
ZÁVRENÉ VYSTOUPENÍ ŽÁK
hudebního oboru ZUŠ Bedicha Smetany
z Sobota 30. kvtna v 9,00 hodin Spolkový dm
SJEZD RODÁK A PÁTEL MSTA 2009
Tradiní výroní setkání len Spolku
rodák a pátel msta - vstup volný !
z Sobota 30. kvtna 10 hodin kostel Nejsvtjší trojice
SETKÁNÍ PVECKÝCH SBOR
DOPOLEDNÍ KONCERT PVECKÝCH SBOR:
JIZERAN- SEMILY, VLASTISLAV - HE MANV MSTEC, PVECKÝ SBOR MSTA
VRBNA A KÁCOV-NOVÉ MSTO N.MET.
z Sobota 30. kvtna Nádvoí zámku J.Barton-Dobenína v 15 hodin
ODPOLEDNÍ KONCERT
ÚINKUJÍ PVECKÉ SBORY A NOVOMSTSKÝ ORCHESTR

RENOVACE BYTOVÝCH
DVEŘÍ
ŽALUZIE

z shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří z textilní rolety
z vestavěné skříně z renovace dveří z venkovní rolety
z sítě proti hmyzu z garnýže

ZA MOŘSKÝM SVĚTEM DO PRAHY - HOLEŠOVIC

„To mi hlava nebere“, íkala jsem si, když
se Mirek Brát s Ivanem Vávrou minule
vrátili z potápní mezi piranmi v Obím
sladkovodním akváriu v Hradci Králové.
Zrovna, když jsem se pestala dívat pod
špunt u vany a hledat pípadné amazonské
predátory ukryté ve stoupakách, oznámil
tým „Mare nostrum“ že se chystá další
potápní, tentokráte mezi velkými murénami, rejnoky a žraloky. Místo konání:
Nejvtší systém moských akvárií v R:
Moský svt v Praze - Holešovicích. Smutn se rýpu v porci aljašské tresky a íkám
si, že kdyby chtla Evropská unie obany
- obojživelníky zlevnila by sazbu „dépéhá“
na ploutve... Už mám ryb plnou hlavu a v
žaludku je už vbec nechtjí. Asi nás bude
v redakci mí, což má jedinou výhodu:
Už mi nikdo nebude brát tužky! Temné
vyhlídky se nenaplnily. Ryby dále jím a
tužky se mi stále ztrácejí. Mirek s Ivanem
se vrátili z Prahy v poádku a se spoustou
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 Mirek Brát a Tomáš Kníže v akváriu. Jejich spoleníky jsou, mimo jiné, murény
jeskynní, trnucha zrnitá, muréna jávská a žralok kobercový.
pkných fotograí a videosekvencí. Potápní v moské nádrži s murénou jávskou,
murénou jeskynní, žralokem kobercovým
a jedovatou trnuchou zrnitou si však stejn nechám ujít. Dneska si dám radji jen
sprchu. Korálový útes se mi pod špunt u
vany nevejde, ale co kdyby... Pokud by vás
zajímalo, jaké zábry si Mirek Brát pivezl z potápní v Moském svt, mžete se
podívat na stránky jeho projektu na adrese
www.marenostrum.cz nebo se podívat na
web akvária: www.morsky-svet.cz. A pokud si chcete adresu poznamenat, tužku po
mn nechtjte. Zase mi ji nkdo... To už
mi hlava nebere! Mobilní telefon. „ Haló.
Mirku? Te jsem etla, že nkde v jižních
echách se otevírá bazének s krokodýly!“

Přehlídka školních družin

Ve druhé pli bezna se konala jarní ást výmnného pobytu student Jiráskova gymnázia v Náchod a student gymnázia v Georgsmarienhütte. Zúastnilo se 26 student a o pedagogický doprovod
se postaral Ivo Forejt spolu s Andreou Bartoovou Dobenínovou. Na první pohled bylo zejmé, že
ze strany ech není o výmnné pobyty takový zájem jako ze strany Nmc. Dvod je jednoduchý.
Nmci vdí, že se eši dokáží lépe bavit, že je v echách výrazn kvalitnjší a levnjší pivo, pop.
jiný alkohol, a eská kotlina mže nabídnout daleko více pírodních zajímavostí než „placka“ v
severním Nmecku.
Cesta mezi msty trvá pibližn 12 hodin. Po píjezdu jsme se ubytovali ve svých nových rodinách. Byli jsme vlídn pijati a po celý pobyt o nás bylo velmi dobe postaráno. Program byl velice
pestrý. Zaal pivítáním starostou msta v místní radnici. Podnikali jsme výlety do okolních mst
(Osnabrück, Münster) a také výlet do Hannoveru. Navštívili jsme nap. textilní muzeum, pehradu
Alfsee, pracovní tábor z dob nacistického Nmecka a další. Každý si mohl vybrat to, co ho zajímá.
Na m udlal veliký dojem „Arbeitslager“. Prvodce nám poutav vyprávl, co pesn se zde
událo. Byl to malý pracovní tábor pro asi 200 lidí, kteí sem byli deportováni z východní
Evropy. Padá na vás zvláštní pocit, když procházíte místy, kde tolik lidí trplo. Na druhou stranu
návštva Alfsee nebyla vydaená. Jednalo se o prohlídku sociálních zaízení rekreaního centra. Ve
vod se z hygienických dvodu nelze koupat a lidé se rekreují u rybníka o velikosti kosteleckého
Krmaíku pímo v areálu kempu.
Co se týká konverzace v nmin, je pobyt dostaten dlouhý na její evidentní zlepšení. V pedveer odjezdu se konal mega koncert školního Big bandu. Zdejší dirigent odchází do penze a svou
celoživotní práci zakonil ve velkém stylu. Výmnu považuji za velmi cennou životní zkušenost a
mohu ji jen doporuit.
Stanislav Hájek, Jiráskovo gymnázium Náchod

Nyní

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290
Tel./fax : 491 453 373, mobil 603 531 304, andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice

Dti ze školních družin Náchodska se jako každý rok sešly 20.4 na pehlídce umlecké
innosti v aule ZŠ TGM Náchod.Vystoupilo 140 dtí z osmi družin. Pod vedením svých
vychovatelek pedvedly pohádky, zpv lidových písní s tancem, tanení vystoupení, aerobik
a sborový zpv. Dkujeme všem dtem a vychovatelkám. Na malé umlce se tšíme zase
píští rok.
L.Macková

Výměnný pobyt

Díve

 (zleva) Potáp Tomáš Kníže a Mirek Brát ped akváriem, do kterého se za okamžik ponoí.

s úsmvem Laka Škodová
foto Ivan Vávra

KONCERT STUDENT
Pan Josef Marian Barto - Dobenín s
chotí a Správa zámku v Novém Mst
nad Metují si vás dovolují pozvat na koncert student Konzervatoe Pardubice.
Koncert se uskutení v pátek 5. ervna
2009 v 19.00 hod. ve Velkém sále zámku v Novém Mst nad Metují. V podání
Pavla Zemena (klavír), Kristýny Kovaíkové (housle) a Evy Koskové (klavír)
zazní skladby J.S.Bacha, L.van Beethovena, H.Wieniawskeho, S.Prokofjeva,
B.Martin atd. Vstupné 50,- K. Sponzory akce jsou rmy Statky Barto Nové
Msto nad Metují, s.r.o., Bauch, Navrátil
s.r.o., BILLcom, s.r.o. a ECHO.

spol. s r.o.

) lina
) koberce
) plovoucí

podlahy

pokládka,
montáž
od rmy KJ MAX spol. s r.o.
Hostovského 247, Hronov
tel.:491 482 484, 777 273 503

Realitní Kancelá REKA - Doležal a Jarošová,
námstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz
Náchod – pronájem nebyt.prostor bývalý TELEKOM i sklady......................................k jednání
Zbeník u Hronova – opl.komplex 3 haly 790m2 s poz.3800 m2........................50.000,-K/ms
Teplice n.Met. – krásná stodola 400 m2 s stav. poz. 1600 m2......................................495.000,-K
Broumov V.Ves- poz. 3977 m2 se základy chaty, krásné místo.................................366.000,-K
Hemánkovice – RD po ást.reken.,1+4, koupelna,WC, lokál,.871 m2....................790.000,-K
eská Skalice – starší RD 6 místností, sit, sklep, krb + WAW..................................695.000,-K
Kramolna – nadstand. RD, 1+5,bazen, víivka,chata, garáže, 1948 m2.................5.870.000,-K
Police n.Met.- byt 3+1 v OV v 2NP., 62 m2 v rekonstrukci........................................768.000,-K
Broumov – druž.byt 1+1 v Broumov, 2NP 34 m2, ÚT..............................................415.000,-K
Rokytnice v Or.h. – druž.byt 1+3,72 m2 v 1.NP, balkon, ÚT.....................................645.000,-K
Dolní Radechová – poz.1478 m2 ke stavb rekr.zaízení...........................................297.000,-K
Provodov Kleny- velký dm s 2+1, stodola,pda,zahr.1083 m2.............................1.525.000,-K
Provodov Kleny- stav.poz. 1685 m2 s erpací stanici LPG.........................................780.000,-K
Broumov Olivtín – bytový dm, 2x 3+1 + podkroví, garáž, 555 m2....................1.750.000,-K
Starko – vtší RD v rekonstr. + materiál, sit nové,plyn,748 m2...........................1.690.000,-K
eská Skalice – opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-buky, sít u poz...................................895.000,-K
Vestec u Hoiek- pkný RD 4+1, stodola,garáž, sít,1021 m2...............................1.750.000,-K
Dobrá voda u Hoic – RD 3+1, lokál.topení, poz.232 m2, investice......................1.040.000,-K
e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O další nabídce našich nemovitostí se mžete dozvdt v realitní kancelái REKA, námstí T.G.M.
1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod, pípadn 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

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

NOVĚ OTEVŘENÉ ZASTOUPENÍ
DODÁVKA A MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT,
VJEZDOVÝCH BRAN, ZÁVOR, PARKINGŮ,
DOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMŮ

Kontakt: 776 121 122, 775 228 285, 721 890 021
info@garazovatechnika.cz
www.garazovatechnika.cz
Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí
POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCO
NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00
tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

NABÍDKA PRACOVNÍ
POZOR PÍLEŽITOSTI
- není poteba mít ŽL

Neváhejte
a zavolejte
- dle Vašich schopností
na tel.:
- možnost na pivýdlek
výplata následný msíc

604 660 370
ám
Vít obní u.
e-mail:
os hzk
michaldoubic@centrum.cz
sc

AKCE ROKU 2009
NEPŮJČILI VÁM
V BANCE?
TAK ZAVOLEJTE
971
36 258
TEL.: 7
NÁM!

NEBANKOVNÍ PŮJČKÝ PRO KAŽDÉHO
BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ PŮJČKY PRO VŠECHNY
NEJDEME DO REGISTRU
NEJNIŽŠÍ ÚROK V ČR
PŮJČKY I PRO NEZAMĚSTNANÉ A ŽENY NA MD
VYHODNOCENÍ ZDARMA
100 000 ZA 1600 / MĚSÍČNĚ
100% SCHVÁLENÍ PŮJČKY

ÀÀÀÀÀÀ À

RADEK HYNEK - GARÁŽOVÁ TECHNIKA

PŘIJMEME
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

STRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz obd
pro rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-K.
Volejte 728 386 034
Vhodné pro dchodce a matky na mateské

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové msto n. M., eská
Skalice, Hronov, ervený Kostelec

PAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spluje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plnné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zamení v cen
dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

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

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

Více informací získáte u rodinného finančního poradce:
Lenka REMETOVÁ, tel.: 606 202 921, 777 202 921
Pasáž MAGNUM, Kamenice 113, Náchod
kancelář: středa 9 – 17.30 hod

Motokrosový svátek se blíží
Nebude to dlouho trvat a Pobžovická kotlina opt ožije svtovým motokrosem. Naposledy tomu
tak bylo ped patnácti lety, pesnji 25. a 26. ervna 1994. Tehdy se z vítzství radoval mistr svta
Jihoafrian Greg Albertyn a s mezinárodní scénou se louil náš nejúspšnjší reprezentant posledních
let Petr Ková. Kdo si odveze pohár pro vítze, který vyrobila holická sklárna Glass studio Müller,
je velkou otázkou. Z domácích jezdc se nejvtší nadje dávají úadujícímu mistru republiky a šestému muži prbžného poadí mistrovství svta Martinu Žeravovi. S velkými ambicemi se do Holic
chystá vedoucí jezdec domácího mistrovství Jií epelák, dobrou formou se mže chlubit loský
mistr Evropy a lídr letošního evropského šampionátu Petr Bartoš. Zárukou kvalitního výkonu jsou i
Petr Masaík a Jan Zaremba. Ze zahraniních motokrosa prokazuje nejstabilnjší výkonnost trojice
Francouz Julien Vanni, Pierre Renet a Christophe Martin, hodn rychlý je letos Ital Alex Salvini,
zajímavé bude sledovat stále se lepšícího Španla Alvara Lozana a severskou enklávu na ele s Finem
Antti Pyrhonenem a Dánem Nicolaiem Hansenem. Po zranní se vrací dvojnásobný svtový šampion
Sven Breugelmans.
Do Holic se celý koloto tídy MX3 pesune z jihoamerického Chile, kde se jel v loském roce
závod této tídy poprvé a jeho sledovanost pedila veškerá oekávání. Nejlepším svtovým jezdcm
na nejsilnjších motokrosových speciálech budou v Holicích sekundovat úastníci prestižního seriálu
Mistrovství Evropy tídy EMX2. I v tomto závod bude mít eská republika zastoupení, a to pedevším v odchovancích holického motokrosu Petra Michalce, Michaela Špaka a Michala Votroubka.
Holití nezapomínají ani na slavné osobnosti své minulosti. Závod tídy MX3 se jede o pohár Františka Bednáe a nejlepší „Evropan“ si odveze pohár Jaroslava Vojtcha.
No a že nevíte kdy se máte do Holic vypravit? V sobotu 6. ervna jsou od ranních hodin na programu volné tréninky a odpoledne pak kvalikaní tréninky tídy MX3 a kvalikaní závody tídy
EMX2. V nedli 7. ervna dopoledne se trénuje, slavnostní zahájení je stanoveno na 12.00 hodin a
po nm následují tyi mistrovské jízdy (v každé kategorii dv).

STÍNICÍ TECHNIKA
DOLANY 33

uherova.zaluzie@post.cz
www.zaluzie-jaromer.cz

774 450 150

723 762 150

z
z
z
z
z
z
z
z
z

ŽALUZIE VŠECH TYP - VNITNÍ - VENKOVNÍ
PEDOKENNÍ ROLETY AL, PVC
GARÁŽOVÁ ROLOVACÍ VRATA
MARKÝZY
STÍNICÍ TECHNIKA VELUX
PLISÉ OKENNÍ A STROPNÍ
LÁTKOVÉ ROLETKY
SÍT PROTI HMYZU
SHRNOVACÍ DVEE

PORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, KALKULACE ZDARMA
MNOŽSTEVNÍ SLEVY

AUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOV
Klempíské a mechanické
opravy vozidel
776227724

723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

Pešta

klempířství

Klempířské
a pokrývačské
práce
mobil 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou
plošinou IP14-3

Prodej jehličnanů, stromy,
okrasné keře a květiny

57-350 KUDOWA-ZDRÓJ
ul.Nad Potokiem 50
(stará silnice od hranic do Kudowa)

tel. 074 8662 867
kom. 669 158 097

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

* BYTY
* Pronajmu byt 3+1 KK, 5 km od Hronova, cena
dohodou, tel.: 737473831
* Pronajmu dlouhodob 1+kk v Náchod, poblíž
centra. Nájemné + inkaso 5000,-K. TEL.:608 90
30 70
* pronajmu dlouhodob pkný slunný byt 2+1
v Náchod - Plhov, 62 m2, nájem v.inkasa 7800,K, vratná kauce 15000,-K, volný od ervna.
TEL.:773 151 180
* Pronajmu dlouhodob 1+kk s balkonem 48
m2 v Náchod na Lipí naproti hospod. Nájemné
2900,-K + inkaso. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod, cena dohodou.
TEL.:732 167 291
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod, v dobrém stavu,
sídl. SUN, ul. Ržová, od 1.6. TEL.: 723 136 517
* Prodám v Náchod nadstandard. byt 2+kk v
OV a pkný zateplený DB 1+kk, balkon. tel. 604
336 337
* Pronajmu garzonku v Hronov. Tel. 608 66
77 30
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod na
Plhov. Cena: 1 199 000,- K. Tel. 774 311 404
* Prodám DB v Náchod na SUN, 1+1 po úpravách s balkonem, jižní strana. Cena 580.000 K.
Tel. 608 81 81 29
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod SUN.
Cena: 1 190 000,- K. Tel. 774 311 404
* Pronajmu 1+1 v NA - Plhov, náj. 3500 K +
ink. Tel. 737 411 933
* Pronajmeme byt 2+1 62m2 s balkonem v erveném Kostelci v ulici Sokolská. Byt je ve výborném stavu. Nájemné 4900,-K + platby energií.
Kauce 10.000,-K. TEL.:777 152 750
* Pronajmu i dlouhodob zdný 1+1 OV 47 m2 v
Náchod na Brance, 2.patro, sklep, balkon. Kauce
dva nájmy. Cena 6.500,-K v. inkasa. TEL.:777
60 30 90
* Prodám 1+kk v OV s balkonem, 6.patro
s výhledem do kraje, bezbariérový, 2 výtahy
(nákladní a osobní), ped domem autobus. zastávka, hypermarkety, blízko centra N.Msta n.Metují.
Ihned volný, cena 794.000 K. TEL.:605 432 511
* Prod. dopl. družst. byt 3 +1 s garáží v erv.
Kost. Cena 1. 500 000,-. Tel. 737 084 727
* Pronajmu 1+1 v Náchod po kompletní rekonstrukci. Volný ihned. Tel. 777 828 428
* Pronajmu dlouhodob nadstandardní 1+kk
vetn vybavení v centru NA. Rekonstrukce 2009.
7. NP, 32 m2, balkon, sklep, zdné jádro, plast.
okna, podlahové topení kuchy,
koupelna, rohová vana, vest. skí.. Nová vybavená kuchyská linka - vest. + mikrovlnná trouba,
myka, sklokeramický vai. Nájemné 5 900 K/
ms.v. služeb, vratná kauce 2 nájmy. Ihned k užívání. Kontakt: 774367750, info@4luck.cz
* Pronajmu slunný DB 3+1 v Náchod s výhledem do pírody. Tel. 720 554 632.
* Prodám byt 3+1 v OV ve zdném dom nedaleko centra Náchoda. Byt 64 m2, po celkové
rekonstrukci. Volný cca od srpna. Možno i s garáží
vzdálenou 3 min chze. Cena dohodou. Nevolat
RK. Tel.: 777122258 (po 17 hod.).
* PRONAJMU BYT 2+1 NÁCHOD - PLHOV
TEL. 728826486
* Pronajmu velký zdný byt 1+1 v Náchod,
náj.3500,-K + energie cca 1000,-K. TEL.:736
766 448 - 16 - 19 hod.
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov. TEL.:608 11
00 41
* Pronajmu 1+1 v Náchod-Plhov, po rekonstrukci. Pípojka internet. ásten zaízený.
Dlouhodob. Volejte po 18 hodin. TEL.: 603 455
288
* Pronajmu byt v Náchod na Plhov po rekonstrukci, pln vybavený, ihned volný, nájem v.
inkasa 7000 K. Tel. 737 069 721
* Prodám rodinný dm (pldomek) v Náchod-Blovsi, 4+1, 2xkoupelna a WC, velká garáž.
Celková plocha 209 m2. Dobrý stav. Cena
2.300.000.Kontakt 737 216 951
* Pronajmu byt 3+1 a garsonku v eské Skalici.
TEL.:491 427 880
* Koupím byt v menší obci na Náchodsku do
1mil. Tel. 739 486 403
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod, v dobrém stavu,
sídl. SUN, ul. Ržová, od 1.7. TEL.:739 578 943

* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle námstí
v Náchod. Byt po nedávné rekonstrukci. Velmi
dobrý stav. Pouze bezproblémoví zájemci. Nájemné 4000,-K a inkaso. Kauce nutná. Telefon správce 777 152 750
NEMOVITOSTI
* Sháníme stavební pozemek, menší domek
nebo chatu k trv. bydlení nejl. Kramolna do 2mil.
Hotovost. Tel.: 773 559 014
* Prodám RD Náchod Staré Msto, nutná rekonstr..TEL.:608 534 852
* Nabídnte ke koupi chatu v okolí . Kostelce
do 500tis., tel.: 776 239 161
* Prodám v Doubravici vesnický RD 2+1, možnost pdní vestavby, stodola, pozemek 450 m2 a
zahrada 680 m2. Cena 750.000 K. Tel. 608 245
634
* Sháníme rodinný dm, chalupu k celoronímu
užívání v okolí Opona do 15km, do 2mil.Tel.:
608 883 012
* Prodám v Teplicích nad Met. pkný RD 4+1,
UT na uhlí, stodola jako dvougaráž, zahrada 400
m2, ihned k nasthování. Cena
1.190.000 K. Tel. 608 245 634
* Hledáme roubenku na polosamot s pozemkem cca 300m2, okr. NA,TU,RK, krásný výhled,
klid, les Tel.: 608 667 734
* Prodám dm ve Václavicích - zahrada, stodola.
Tel. 608 164 767
* Prodám pozemek o výme 675 m2 Kramolna u Náchoda, plyn, el. a voda na hranici
pozemku. Vhodné ke stavb. Tel. 608 061 271,
608 109 565

* Pronajmeme obchodní nebo kanceláské
prostory v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Patro.
Tel. 606 951 546
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) v
Pasáži Kamenice v Náchod 35 m2, volný od srpna
2009. TEL.:777152 750
* Pronajmeme kanceláské prostory v budov
Itálie na Kamenici v Náchod. Celkem 4 kanceláe o celk.výme 91 m2. Možno dohromady nebo
jednotliv. K dispozici kuchyka, WC, výtah.
TEL.:777 152 750
* Relaxace a uvolnní pi masáži a léivé energii Reiki. Hronov. Tel. 606 747 110
* Hledáme prostory k pronájmu min.80 m2, se
soc.za. v Náchod. TEL.:739 455 011
* Studenti pozor! Hledáme nkolik šikovných
student pro provádní anketních przkum na
téma zdraví na Náchodsku, Jaromsku. Možnost
až 100 K/hodinu. Tel. 605 844 735
* Poradce výživy, sestavování jídelníku. tel.608
145 555
* Pronajmu prostory v Hronov k drobnému
podnikání, kadenictví, pedikúra, manikúra, kancelá. Centrum. Tel. 608 66 77 30
* Živnostníci podnikatelé potebujete pjit? Bez poplatk i zaínající volejte na tel.
731 781 250
* Nabízím výuku nmec. jazyka pro dti a
dosplé v Novém Mst n.M., dlouholeté pedagogické zkušenosti. TEL.:777 014 487
* HUBNTE ZDRAV A TRVALE, www.hubnete.cz/dobesova
* Provádím seení zahrad, sad a špatn pístupných svah, udržovaných i neudržovaných,
prace kovinoezem - rotaní sekakou. 1 - 1,50
K/m2, doprava v cen. Volat 19-20 hod. na tel.
605 319 638

* Prodám RD v erveném Kostelci, plyn, topení, nová koupelna, WC, nová stecha, poz. 1250
m2, 1.8 mil. K, Tel. 776 698 035
* Koupím pozemek v okolí obce Stárkov, Chlívce, Vápenka, Janovice, Hodkovice, Zdoov apod.
Min.150m od hlavní sinice. Tel. 731 188 066
* Prodám stav. pozemek v Jaromi, 8965 m2,
cena 1000,-K/m2. TEL.:775 061 233
* Prodám stavební pozemek v Dolní Radechové.
TEL.:608 66 77 30, 608 66 77 34
* Koupím rod. dm nebo chalupu, bez exekuce a
dalších právních vad, na klidném míst (Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici, celý podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K. TEL.:775
061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní dm v Hronov, který se
nachází v blízkosti Plusu a centra msta Hronov.
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu
uritou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neuritou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti
3+1 a 1+0. Cena 2.590.000K,- e-mail: fninvest@
seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodám RD v Jaromi 5+kk, cena 2,5 mil.K.
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepený, cena 2.06 mil.K. TEL.:775 061 233, e-mail:
faifr@seznam.cz
* Pronajmeme skladové a provozní prostory v
Hronov (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2,
v.kanceláe a zázemí, vhodné pro skladování,
prodejní sklad nebo provoz rmy. Dobrý píjezd
vozidel, vše zrekonstruováno, k dispozici od kvtna 2008, venkovní prostor o vel.250 m2 ped skladem též k dispozici.
TEL.:777 152 750
R ZNÉ
* Bolí Vás záda? Poi te si Autotrakní lehátko!
Tel.: 724 427 070, www.zdravarodina.com
* Pronajmu garáž v Náchod, cena dohodou.
TEl. 732 167 291
* Pronajmu garáž v Blovsi vedle Bonata na
dobu neuritou, el. 220/380 + vlastní elektromr,
volná, nájem 1000 K/ms. Tel. 777
206 881
* Nabízím individuální výuku Aj.(Náchod) exibilní pístup, tel. 604 389 357
* Penechám pronájem zavedeného baru v
centru Náchoda, za odkup vybavení, cena dohodou. TEL.:774 72 72 53

certikovaná instalaní rma švédských tep.erpadel NIBE

S námi
dotaci
získáte
AKCE NIBE JARO 2009 od 1.5.2009 do 25.6.2009

SLEVA 15 % na komponenty NIBE

PRODEJ
* Prodám sklenné cihly 19x19x8 á 39,-K.
TEL.:603 711 210
* Prodám fasádní polystyren, cena dohodou.
TEL.:732 167 291
* Prodám zahradní obrubníky 5x20x50 cm, levn. Tel. 605 086 497
* Prodám vykrmené vepe ve váze cca 120 kg,
cena dohodou. Tel. 491 424 754, 723 017 171
* Prodám nové plastové láhve s uzávrem (obsah
3 litry) vhodné na zalévání kvtin, apod. - cena:
1,- K/ks. Odbr v libovolném množství. Tel.:
491 451 210 - p. Matuška. E-mail: petr.matuska@
dedra.cz
* Prodám králíkárnu - 4 kotce, dobrý stav, cena
dohodou. TEL.:724 222 738
* Prodám staveb. vrátek a klec 2 200,-K.
TEL.:602 741 354
* Prodám plastová okna 120x120 použitá, 6 ks.
TEL.: 608 11 00 41
* Prodám vykrmená prasata v plkách 50,-K/
kg a vnitní sádlo a droby zdarma. Krmeno beze
smsi, volat po 21.hodin 607 950 500
* Prodám starší horské kolo, 16 rám, v dobrém
stavu. 1.000 K. Tel. 603 938 688
* Prodej roh. kuch. linky - masiv borovice
mahag. + sporák MORA sklokeramika, hndý.
Pán.horské kolo Author + chlap. kolo Madison od 10let. Cena dohodou-levn. Tel.604424087
KOUP
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky, bakelitová autíka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy,
modelové železnice, vláky TT, HO, aj., hodiny,
hodinky, foto pístroje, rádia, knihy, vyznamenání
a ády LM aj. staré nepotebné i poškozené pedmty. Tel. 608 811 683
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky nap.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objektivy v jakémkoliv stavu i píslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 603 549 451
* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 428
455
* Koupím staré i poškozené hraky, nap.Kaden
a jiné. Dále koupím staré plyšáky. TEL.:775 428
455
* Provedu odhad vašich poštovních známek
a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji ády,
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602
735 593
PÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Práce z domova nebo z kanceláe,
výdlek až 6000,-K/týdn mobil: 724
907 894
* Práce z kanceláe, z domu. Výdlek
až 6000,-K/týden. TEL.:603 731 609
* Provedu zámenické práce, sekání
trávy, práce motorovou pilou. Vlastním
sváeské zkoušky. Spolehlivost, serióznost. Tel. 774 892 658
AUTO - MOTO
* Prodám RENAULT MEGAN SCENIC, r.v. 1997, velmi dobrý stav, barva
tmavomodrá, el. okna, posil. ízení,
tažné zaízení. Cena 65.000 K, pi
rychlém jednání sleva. Tel. 721 443 980
PO-PA
* Prodám kompletní zimní 4 ks pneu i
s disky na FORD FIESTu, 155x70x13,
80% vzorek za 2000 K a 4 ks zimní

pneu s disky na ŠKODA FAVORIT, 165x70x13,
80% vzorek za 2000 K. Tel. 777 966 141
* Prodám FELICII KOMBI 1.3, r.v.95, centrál,
radiomagnetofon, tažné za., konstrukt, nové zadní
lemy, plastové podbhy, nástik
spodku a dutin, nový motorový olej SHELL +
vložka. Cena 45.000 K. Tel. 777 966 141
* Pestavby aut na LPG, www.autonaplyn.cz,
www.elektroskutr.cz, Jarom 777 962 205

www.orangeconstruction.cz

* Prodám sadu 4 alu kol, originál OPEL, 7paprsek, 15´, rozte 4x100, obuté s pneumatikami
* Prodej bytu 1+1,40 m2/OV/3.patro,
Good Year Eagle 185x60x15. Koupeno
Náchod.
z Cena 750.000 Kč.
nové, najeto 1500 km. Cena 10.000 K. Tel. 604
953 332
* Prodej bytu 2+1,60 m2/DV/B/6.p. Jaroměř,
* Prodám Lada VAZ 2101 kombi, bílá, 1981,
možný převod.
z Cena 1.190.000 Kč.
udržovaná, provoz pouze v lét, 1. majitel,
* Prodej bytu 2+1/65m2/OV, Náchod.
78000km. Rzné díly, kompletní výfukový sysz Cena 1.250.000 Kč
tém. Tech. prohlídka do 2010/07/31. TEL.:605
* Prodej bytu 2+1/58m2/OV, Úpice.
543 305

z Cena 1.150.000 Kč
* Prodám traktor Zetor 7011 - 100.000,- K,
* Prodej bytu 3+1,78 m2/DV/L/3.p.,
5211 - 125.000,- K, traktory jsou bez SPZ od
Náchod.
z Cena 1.170.000 Kč
podniku, plnn funkní. Tel: 602 269 279
* Prodám traktor 7245 UKT (dvojnaviják)
* Prodej bytu 3+1,76 m2/DV/ B/2.p.,Náchod.
s rampovaem - 315.000,- K, 6945 UKT z Cena 1.200.000 Kč.
180.000,- K. Tel: 724 694 780
* Prodej bytu 3+1, 62 m2/DV/B/3.p., Jaroměř.
* Prodám traktor 7211, 6911, 7245, 7745,
z Cena 1.400.000 Kč.
16145 turbo, dvouosý vlek 5t olejový skláp,
* Prodej bytu 3+1,71,5 m2/OV/L/12.p.,
vše s SPZ. Tel: 602 279 965
Náchod.
z
Cena 1.330.000 Kč.
* Prodám traktor 5711 s SPZ - 58.000,- K,
* Prodej bytu 3+1,72 m2/DV/L/2.p.,
naklada UNK 320 - 135.000,- K, terénní Desta
Týniště n.O.
z Cena 1.250.000 Kč.
3222 - 95.000,- K, Praga V3S tístranný skláp - 40.000,- K, V3S jeáb AD 080 - 170.000,* Prodej 1/2 RD 3+1/OV,Náchod-Klínek s
K, Tatra 148 jeáb (hojka) - 100.000,- K. Tel:
garáží.
z Cena 1.410.000 Kč.
602 670 110
* Prodej 1/2 RD 4+1/OV, Chvalkovice, klidné
* Prodám UNC 060 + podkopové zaízení, 2x
místo.
z Cena 2.600.000 Kč.
lopata, sklapovací vidle na slámu i na hnj, rad* Prodej chalupy – penzionu, Sněžné v
lice na sníh, rozrýva na zeminu, náhradní motor
Orl.horách.
z Cena 4.120.000 Kč.
Zetor tíválec, i jednotliv. Tel: 602 230 773
* Prodej zavedeného hostince u obce
* Prodám traktor Major 3011, 4011, 7711,
Bezděkov.
jednoosý sklápcí orig. Vlek, cisternu na 3000l
(pitná voda), terénní Desta 3522 TXK, Multikár
z Cena vč. vybavení 1.780.000 Kč.
25 skláp. Tel: 724 570 325
* Prodám jeáb Tatra 148 AD 160, Tatra 148
Pobočka Náchod:
vysokozdvižná plošina, Ávie 30 cisterna na nafmzdvihal@orangeconstruction.cz
tu 3000m vše s SPZ. Tel: 724 529 178
tel. 605 844 735
* Prodám Ávie 30 valník L s plachtou s SPZ
- 10.000,- K, cisternu na naftu 10.000l s výdejním poítadlem (vojenská uloženka) na dvouosekakou - cena asi 140.000,- K - zánovní. Tel:
sém podvozku na tuplákách - 40.000,- K. Tel:
602 670 110
724 626 227
* Prodám malotraktor T4K14, T4K10 holder
* Prodám traktorový bagr „Ostrowek“ a
vodník, horská sekaka bubnová i lištová MT8„Blorus“ v chodu, Praga V3S s hydraulickou
046
v Super stavu, málo používaná. Tel: 724
rukou, Praga V3S pojízdná dílna s SPZ, šrou570 325
bový kompresor s naftovým motorem, odvez
*
Prodám
traktor Super 50 pojízdný bez SPZ
mohu zajistit. Tel: 728 612 474
- 26.000,- K. Tel: 724 529 178
* Prodám traktor 6748 s pedním náhonem s
SPZ - 130.000,- K, Multikár 22 skláp s nafDOMÁCÍ MAZLÍCI
tovým motorem - 17.500,- K, traktor 8011 s
* Ztratil se krémový perský kocour v SokolSPZ - 75.000,- K, velký starý soustruh na kov
ské ul. v Náchod, prosím volejte 603 934 627
- 20.000,- K. Tel: 724 626 227
* Prodám dv št ata pražského krysaíka
* Prodám traktor Škoda 180 turbo - 65.000,- fenky, bez PP istokrevná, barva erná s hnK, Desta 1,6t menší oprava nutná - 28.000,dým pálením a melírem. K odbru 7.5., okovaK, Zetor 12045 - 120.000,- K
ná,
odervená, cena á 3000,-K. TEL.:737 198
s SPZ. Tel: 602 377 370.
272 po 15.hod.
* Prodám veterán traktor Zetor 25A, Schil* Prodám Oslíka - tahá, nosí, krotký 3 letý ler, Lanz Buldog 25, zachovalou mlátiku, Ško10.000,- K sedlo na kon, Lamy krotké párek 3
da 30, moto 250 pérák, moped S 11. Tel: 724
leté, ovce a jehata, poníka 110cm (Apalusa) 2
570 327
letá. Tel: 602 377 370
* Prodám menší bagík na pásech Schafer, r.v.
* Koupím psa - nmecký ovák nebo labrador,
1998 - 145.000,- K, smykový naklada UNC
stáí 1-3 roky k výcviku. TEL.:736 467 067
- Bobík - 150.000,- K, váha každého stroje 2t.
Tel: 724 529 178
* Prodám Mercedes
320 S turbodiesel r.v.
2003, stíbrná metabankovní, nebankovní
líza, plná výbava,
nikdy
nebouraný,
pjky až do 300.000,super stav - nabídnbez ruitele
te i výmna za jeep
Penancování drahých úvr a karet
jen Mercedes. Tel:
nap. 200.000,- od 3.500,- K/ms.
724 570 327
* Prodám traktor
NOVINKA NA TRHU
7245 Horal systém
- Nebankovní úvr až 250.000,s pedním náhonem
a hydraulikou s SPZ
- Bez zkoumání bank. registru
- cena 215.000,- K,
- Peníze do týdne na útu
dále horská sekaka
Do 50.000,- bez potvrzení o píjmu!
MT8 045 dvouválec
diesel 4x4 s kabinTel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43
kou na tuplácích s
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod
bubnovou lištovou

PJKY - HYPOTÉKY
CZECH s.r.o.

SEZNÁMENÍ
* Rozv. SŠ 48/178/73 hledá pítelkyni z Náchodska. TEL.:603 711 210

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
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N.Město n. M.-Březinky-Prodej nových bytů 1+kk-3+1(36-75 m2)-možnost úprav dle přání klienta .......... 24.990,-Kč/m2
Česká Skalice-Větší RD s komer.prostory a garáží k část.rekonstr.,poblíž náměstí,užit.plocha 257 m2 .......................... 1.500.000,-Kč
Teplice n.Met.-Zdoňov-Pěkný RD po část. rekonstr.s byty 2+1 a 2+0,dvě koupelny,poz.581 m2 ....................1.350.000,-Kč SLEVA!
N.Město n.M.-Družst.byt(3+1) v 1 NP domu na Malecí,s garáží (popř. samostatně),zděné jádro ....................1.450.000,-KčSLEVA!
N.Město n.M.-Krčín-Byty OV 1+1 (38m2)-569.000,-Kč,2+1(48m2),oba s plast.okny,novými obklady............... 699.000,-Kč SLEVA!
Náchod-Branka- Pěkný druž. byt ve zděném domě, 2.patře,po kompl.rekonstr-plast.okna, s luxus. kuch. linkou................1.790.000,-Kč
Lhota p.H.u Č.Skalice-Restaurace po rekonstr. s barem a sálem(200 osob),byt 4+1,velká půda a poz.6096 m2 ....................dohodou
Č.Čermná u Náchoda-Restaurace s výčepem,salonkem a bytem 1+1v centru obce,dřev.kolna,poz.551 m2 ................. 1.100.000,-Kč
Slavoňov u N.Města n.M.-Větší RD (5+1)s komer.prostory a zahradou (2.426 m2)pro výstavbu RD .......... 1.720.000,-Kč-SLEVA!
Dobřany v O. horách. - Větší dvougen. RD(6+1) s vlast.vchody,poz.327 m2(v obci devítilet.škola)................... 750.000,-Kč SLEVA!

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

Komplexní čištění interiérů vozidel,
stříkání dutin
a spodků vozidel.

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

Zahradnictví Žernov

Vozidlo je jako nové a dlouho čisté.
Bližší informace na tel.:773 490 534

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony

ČERSTVÉ JAHODY

pro digitální sestavy pro satelitní
píjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty,
rekonstrukce stávajících systém,
prodej technologie, montáž, servis

s rozvozem až do domu
za 40 Kč/kg
Osobní odběr SLEVA,
samosběr možný.

Robert Voborník, Černčice

Energetická společnost přijme

TELKABEL CR, s. r. o. více info na tel.:
eských Bratí 89
491 422 999,
547 01 Náchod
777 790 675,
604 264 708

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

na HPP i VPP
Informace na tel.604 446 192

Nákup a prodej traktorů,
man. techniky, zemních
a stavebních strojů.

Tel: 602 230 773
Regionální kancelář
v Náchodě přijme

2 asistenty/ky
pro prodej.
Info: PO-PÁ: 777 345 132

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr
bez poplatků!

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH
PROSTOR V HRONOVĚ
 (bývalá Jednota)  Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře
a zázemí
 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
 Vše nově zrekonstruováno  Dobrý příjezd vozidel
 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.: 777 152 750

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM PODEZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN
- STAVEBNÍ PRÁCE
Venclík J. 604 715 135, 737 672 191

DRUHOTNÝCH SUROV
P+P
KUP
IN
Ý
V
Pavel Plíštil

www.venclik.com

Zabýváme se svozem, tídním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.
Pistavíme kontejner a odvezeme.

tel.: 775 979 589

ul.17.listopadu
ervený Kostelec
tel. 491 462 543

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Pjky!

systému

Pro zamstnance, maminky,
dchodce a podnikatele
BEZ POPLATKU!
BEZ RUITELE!
LEVNJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065

Vám nabízí prodej
z sádrokarton z tepelných izolací z zateplení fasád
z maltové smsi z omítky Terranova z desky devoštpkové a cetris
z okna Velux z dvee PORTA, KRONODOOR

www.pujcime-vam.cz

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

608103810, 606270421

PO, ST, PA 8 - 14.30 hod.
ÚT, T 8 - 16.30 hod.
SO 8 - 12
hod.

Michal ŠKORPIL
KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

www.srot.tk

Tšíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro rmy, samosprávy, instituce.

Pro zamstnance, podnikatele,
dchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!
731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

739 275 119

Tel. 603 33 78 67

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
píjem zakázek: Po - t 9-13,30 h

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

nabízí

Provádíme
z montáž sádrokarton

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
DJARNÍ SERVISNÍ
• opravy karoserií a lakování
PROHLÍDKA 99 K
• přípravy STK a emisí
DSERVIS KLIMATIZACÍ
• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Bloveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767
Realitní kancelá RAKO reality s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Polom - roubená chalupa 7km od Deštné v Orl.h.,poz. 26 ar, vodní nádrž, potok, les ...........................1.350 000,-K
Náchod - rodinný dm (pldomek) 4+1 s prostornou garáží , velmi dobrý stav.......................................2.420 000,-K
Machov - chalupa se stylovým vybavením ve velmi dobrém stavu k celoro. bydlení............................2.620 000,-K
Nové Msto n/Met. - RD 4+1 s garáží a zahrádkou na klidném míst nedaleko lesa ...........................2.620 000,-K
ervený Kostelec - RD 5+1 s garáží a zahrádkou 5min. od námstí, klidné místo...............................2.500 000,-K
Velké Poíí - rodinný domek 4+kk po znané rekonstrukci s pozemkem 874m2..................................1.500 000,-K
Nové Msto n/Met. - DB 2+kk po celkových úpravách, moderní, plocha 46m2, 2.NP ..........................1.299 000,-K
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci...1.560mil., Náchod - pronájem bytu 1+kk ..........................3.900,-K/ms.
Slotov, okr. NA - chalupa 1km od Kuksu v obci Hemanice, 30km od Hradce Králové ............................745 000,-K
Náchod - pozemek - 308m2 se zdnou chatou a vhodný k rekreaci i pro trvalé bydlení ............................450 000,-K
Náchod - Bloves - velký RD s nebyt. prostory a dvma byty+ pda na vestavbu ..................................4.740 000,-K
Náchod - byt 4+1 v os.vl....1.290 000,-K, Broumov - komerní objekt s bytem 3+1............................2.690 000,-K
Náchod - byt 1+kk v os. vl. s balkónem ...740 000,-K a byt 3+1 v OV ve zdném dom.............................1.190mil.
Náchod - stavební pozemky pod areálem nemocnice (služby, obchod, provozovny, byty) ......................... 800,-K/m2
Náchod - byt 2+1,75m2 v OV ve zdném dom....1.150mil.a DB 3+1 po celk.modernizaci .....................950 000,-K
Náchod - byt v os. vl. 3+1, za Penny...1.320 000,-K a zdný byt 1+1 v OV, 3.NP ...................................750 000,-K
Náchod - podsklepený RD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohod.................................2.840 000,-K
Vestec u Hoiek - rodinný dm se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ................................................990 000,-K
Vestec u Hoiek - rodinný dm se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ................................................990 000,-K
Hronov - prodej patra inžovního domu 224m2 nebo jenom ásti na vestavbu bytu.....................................Info v RK
Lhota u . Kostelce - staveb. poz. 600m2... 650tis., Velký Deví - staveb. pozemek 930m2 ................... 350,-K/m2
Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je pipravena v naší kancelái 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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR
BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

z prodej nábytkového a stavebního kování
z plošných materiál z kuchyských desek
z parapet z bytových doplk
z veškerý sotiment truhláské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!
Tyršova 200, NÁCHOD - kování 491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156
Podbradova 230, Náchod - plošný materiál 491 423 666

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

AKČNÍ NABÍDKA:

z nabídka služeb pi
správ vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro spoleenství vlastník
jednotek
KVALITA A ZKUŠENOST

Ve vašem dom se „devnému kohoutovi“ uritì líbit
nebude, když... Zajistíme provádní protipožárních
prohlídek bytových dom prostednictvím odborné zpsobilé osoby nebo požárního preventisty.
Provedeme tlakovou zkoušku požární vody, zajistíme
revizi penosných hasicích pístroj. I technické
prohlídky a revize bleskosvod jsou samozejmostí.
VY budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz
PENZION LÁZNĚ REZEK

u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE
* UBYTOVÁNÍ

a další služby do 100 osob
Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

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

DAN, PTÁTE SE JAK NA N
Jsem jeden z mnoha podnikatel, kteí si v minulých letech poídili
tzv. automobil s mížkou, tedy v podstat osobní automobil, do kterého
byla namontována mížka, a takto upravený automobil byl poté zaregistrován jako nákladní automobil (kategorie N1). Jediným dvodem
pitom byla možnost uplatnit odpoet DPH na vstupu. Mížka je pitom
nadbytená, tžká, zvyšuje spotebu automobilu a zbyten ho hyzdí.
Podle informací v tisku platí od 1. dubna letošního roku možnost odpotu DPH na vstupu u všech osobních automobil. Mohu nyní mížku
odstranit a provozovat automobil jako osobní (kategorie M1) aniž bych
pitom pišel o již uplatnný odpoet DPH, nebo budu muset DPH nebo
jeho ást vrátit?
J.N., Náchod
Ve Vašem pípad se jedná o velmi frekventovanou a logickou otázku, protože uvedené
„mížky“ v automobilech jsou skuten eskou kuriozitou. Zprávu mám pro Vás dobrou, nárok
na odpoet DPH uplatnný v minulých letech Vám zstane zachován i v pípad, že po 1. dubnu
2009 si necháte mížku odstranit, tj. provedete pestavbu vozidla kategorie N1 zpt na kategorii
M1. Je tomu tak proto, že novelou byla v zákon o DPH zrušena všechna ustanovení týkající
se osobních automobil, vetn ustanovení $ 13 odst. 4 písm. g), podle kterého se pestavba
motorového vozidla, jejímž výsledkem byl osobní automobil, u kterého nebyl nárok na odpoet,
považovala za dodání zboží. Na základ takto novelizovaného znní zákona se na osobní automobil pohlíží jako na každé jiné zboží. Píslušný text najdete i na webových stránkách eské
daové správy.
Podle sdlení odboru registrace vozidel je k uvedené pestavb nutno vyplnit žádost, provést
odstranní mížky a poté navštívit stanici technické kontroly, kde probhne normální technická
kontrola vozidla. S doklady od stanice technické kontroly a píslušnou žádostí se poté dostavíte
na píslušné pracovišt odboru registrace vozidel.
Ing. Otakar Svatoš, daový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

Hledáme pohledné dívky, které by se
nechaly nafotit do naší rubriky

„Dívka ECHA“.
Více informací na tel. 602 103 775
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

ŠMAJD SE STOPOU
Asociace turistických oddíl mládeže, oddíl STOPA a odbor KT Nové Msto nad
Metují poádají 14. roník pohádkového pochodu - POHÁDKOVÝ ŠMAJD SE STOPOU, který se uskutení 30.5.2009. Start od
13.00 hod. do 15.00 hod. od novomstské
sokolovny. Na trase dlouhé cca 4 km se budou dti setkávat spolu se svými rodii s pohádkovými postavikami a plnit rzné úkoly,
za které dostanou malou odmnu. V cíli eká
na každého medaile. Doporuujeme si vzít
s sebou uzeninu a peivo. Limo, káva, aj,
pivo a drobné zákusky bude možno zakoupit
v cíli na táboišti U Rezku. eká na Vás i bohatá tombola. Srden zveme všechny, kteí
chtjí zajímav prožít sobotní odpoledne.
Soa Novotná,
vedoucí turist. oddílu mládeže.
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foto Karolína Trudiová
774 863 343

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

ŠARBILACH

Pan Josef Marian Barto - Dobenín s
chotí a Správa zámku v Novém Mst nad
Metují si vás dovolují pozvat na koncert
symfonického orchestru ŠARBILACH.
Koncert se uskutení v rámci hudebního
festivalu Camerata Nova Náchod ve tvrtek 4. ervna 2009 v 19.00 hod. na nádvoí zámku v Novém Mst nad Metují. V
podání symfonického orchestru a sólistky
Pavly Jahodové - Vondrákové (harfa)
zazní skladby Jaromíra Vogela a Varhana
Orchestrovie Bauera. Vstupné 50,- K.
Sponzory akce jsou rmy Statky Barto
Nové Msto nad Metují, s.r.o., Bauch, Navrátil s.r.o., BILLcom, s.r.o. a ECHO.

Uvítali jaro
V nedli 10. kvtna 2009 se sešli v
novomstské sokolovn píznivci sborového zpvu i vážné hudby na tradiním
Jarním koncert smíšeného pveckého
sboru Kácov a Novomstského orchestru po vedením sbormistra a dirigenta
pana Jaroslava Rybáka. Pestrý program
a tém profesionální výkon obou tles
umocnil jarní atmosféru prozáenou
sluncem a provonnou jarními kvty.
Hejivou odmnou všem úinkujícím
byl dlouhotrvající potlesk poslucha,
kteí odcházeli dom plni hudebních
zážitk. V tomto jarním ase eká ješt
ob tlesa úast na Setkání pveckých
sbor v Hemanov Mstci 23. kvtna
a následn v Novém mst nad Metují 30. kvtna. Vím, že jejich výkony
nadchnou návštvníky festival stejn
jako posluchae Jarního koncertu.
Jana Vitverová, lenka sboru

CAMERATA NOVA
2009

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

INY
ÉHO
NOV HODSK
NÁC IONU
REG

Ve dnech 26.5. - 4.6.2009 bude 7 mst
(Náchod, eská Skalice, ervený Kostelec, Opono, Dobruška, Nové Msto nad
Metují a polské Klodzko) hostit 9 koncert
neprofesionálních komorních tles v rámci
39. roníku festivalu Camerata nova Náchod.
Festival tradin zahájí koncertem domácí Komorní orchestr Slávy Vorlové v
náchodském mstském divadle 26. kvtna
od 19:00. V rozmezí devíti dní, pak zmiovaná msta pohostí seskupení rzných
velikostí a nabízející rznorodý hudební
repertoár známých hudebních mistr.
V letošním roce máte možnost setkat
se s tlesy pravideln, nebo po nkolikáté
úinkujícími na CNN, ale také se zcela novými hudebníky. Msto Náchod ožije takto
hned tikrát. Pi již zmiovaném úvodním
koncertu, dále pak v rámci komorního veera hudby a poezie v klubu Praný a opt
se zde festival uzave, tentokrát v kostele
sv. Vavince
Na 39. roník festivalu komorních sdružení Camerata nova Náchod vás srden
zvou poadatelé a O.s. Náchodská Prima
sezóna.
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