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Paliva Jelen
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290,-/1q

Moderní
fotograe
ve Slávii

My uhlí nepřeséváme,
protože pro vás nakupujeme
v uhelných dolech pouze
a jen I. jakost !!!
Mobil: 724 236 398
Pevná: 491 478 346
jelen.jo@seznam.cz

Další výstava v galerii SLAVIE je výstava fotograí mladé náchodské fotografky
Gity Skalikové, která byla zahájena v pátek
14.5.2010 v 19:00 hodin. Tato výstava jist
pln zapadá do moderního fotograckého
trendu vycházející fotogracké generace
studující na tuzemských fotograckých školách. Gita Skaliová je možná první autorkou vystavující v této galerii již podruhé.
Její první výstava zde ve SLAVII byla v roce
2007.
PŠ

Nový Hrádek

hnědý ořech I. Ledvice

24 000 výtisk

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

JARNÍ VLNA SLEV
NA CELÝ SORTIMENT

AKNÍ CENY
PRAKY MYKY SPORÁKY

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)

Cestování po kraji
se výrazn zmní
Cestování vlakem i autobusem po Královéhradeckém kraji se za necelý msíc zásadn
promní: pro cestující by mlo být cestování po kraji výrazn jednoduší. Od 13. ervna,
kdy se v kraji spouští nový integrovaný systém veejné dopravy, bude v kraji sloužit více
spoj než dosud, budou na sebe lépe navazovat a souasn zanou platit nové jízdní ády.
Autobusy budou díky integrovanému systému dopravy daleko více využité.
Integrovaná doprava dosud v ásti kraje lidem sloužila. Již nkolik let se podle jejich
pravidel cestuje na Broumovsku, Náchodsku, eskoskalicku i Rychnovsku. Jízdní ády,
které se od ervna zmní v celém kraji, se postupn projednávaly se starosty mst a obcí i
s dopravci, kteí autobusové linky provozují. Pasažéi budou moci pestupovat mezi vlakem i autobusem na jednu jízdenku a pepraví se na ní po celém kraji. Spoje, jejichž poet
se asi o ptinu rozšíí, by mly lépe navazovat. Jízdné se pitom zvyšovat nebude. (kp)

w w w. e - n ac h o d s k o .c z

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

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).

Sjezd rodák
Spolek rodák a pátel Nového Msta nad
Metují zve všechny leny spolku a ostatní veejnost na výroní 17. Sjezd rodák a pátel
Nového Msta nad Metují poádaný v rámci
hudebního festivalu Smetanovské dny 2010.
Koná se v sobotu 22. kvtna 2010 od 9 hodin
v klubovn Domova pro seniory OÁZA. (red)

 Využitím hromadné dopravy by se ulevilo i Adršpašsko-teplickým skalám. Foto P.Kuna

Jedna svářečka pro
elektrodu, céóčko i TIG
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Komerční objekt v Náchodě (přádelna Bartoň)

K pronájmu se nabízí výrobní a skladové prostory různých velikostí na
prezentačně a strategicky výhodném místě u hlavní komunikace Hradec
Králové – hranice PL, při vjezdu do Náchoda. Nesporným kladem je veškeré
zařízení sloužící ke kvalitní logistické podpoře, zejména: točna pro MKD, skládací
rampy, mostní jeřáb, nákladní výtahy (5 000 kg) apod. Objekt je ve velmi dobrém
technickém stavu s dostatečným příkonem el. energie, vhodným k rychlému
zahájení těžké i lehké výroby popř. Skladování. z Cena: 55,-Kč/m2/měs.

VZPOMÍNKA
Dne 25. kvtna uplyne 15 let od okamžiku,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babika, paní Anna Schwertnerová
z Náchoda - Babí.

Pěkně řešený byt 3+1 v osobním vlastnictví v centru Dobrušky ........................................................ 1 440 000,-Kč
Zajímavý pozemek k výstavbě u Babiččina údolí, Světlá u Č. Skalice .................................................... 299 000,-Kč
Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí v Náchodě Bělovsi .............................................................1 790 000,-Kč
Udržovaný, světlý byt 3+1 v Růžové ulici na sídlišti SUN v Náchodě ............ .............................................995 000,-Kč
Slunný pozemek k výstavbě RD u Nového Města n.Met- Přibyslav .......................................................1 345 000,-Kč

info: 777 602 884

Kdo jste ji znali a mli rádi,
vzpomete s námi.
dti s rodinami

www.realityeu.com

PRO BEZPEÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

VYMKNUTÝ KOTNÍK JE HNED

TICHÁ VZPOMÍNKA
V pondlí 31.5.2010 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, bratr, švagr a syn, pan Pavel Sedlák.
Kdo jste ho mli rádi, vnujte mu s námi tichou vzpomínku.
manželka Anna,
dcery Zuzka, Ivana
a Petra s rodinami

PAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Talíř ve znamení Blíženců
Blíženci vždy
pekvapí
Pokud Blíženec pozve nkterého ze svých pátel na návštvu, ml by pozvaný poítat s pekvapením. A jaké že je jeho oblíbené jídlo? Jakékoliv, u kterého mže bez pestání mluvit.
Blíženci rádi pipravují nároné speciality, a dokonce je dokážou vymýšlet. Blíženci s kuchaským talentem dosahují v gastronomii asto velkolepých výsledk. V tomto znamení se
narodil také Marie-Antoine Careme, jeden ze zakladatel klasické francouzské gastronomie.
Jeho talent se projevil v navrhování tzv. Pices montées - obrovských dort, asto vrných
kopií zámk, chrám nebo most z rzných tst. Kompozice byla tenkrát doplována nejen
prvky z marcipánu a fondánu, ale také dnes nepijatelnými detaily z vosku a sádry. Teprve
od jeho éry nahlížíme na kuchyni jako na místo, kde se písn dbá na hygienu, na kuchae
jako na mistry svého oboru a na jejich práci jako na umní. Blížencm pejeme vše nejlepší
k narozeninám a všem tenám místo dešt alespo trochu májového sluníka s nabídkou
nkolika recept s jahodami.

Losos s jahodami pro Blížence
600 g oištného naporcovaného lososa, 100 g jahod, 100 g loupaných banán, 100 g
mandarinek, erstvé špenátové listy, 80 g másla, 100 ml sladké smetany, 200 ml zakysané
smetany, muškátový oíšek, mletý kmín, sladká sójová omáka, sl.
Porce lososa osolíme, jemn pokapeme sójovou omákou a zvolna opeeme po obou
stranách na másle dozlatova. Pak pidáme pokrájené banány a polovinu erstvého špenátu.
Po chvíli lososa vyjmeme a v nádob pouze prohejeme jahody s pokrájenými mandarinkami.
Na závr doplníme zbývající množství špenátu a vlijeme oba druhy smetany Po pevaení je
dležité omáku rozmixovat. Pi podávání jednotlivé porce lososa podlijeme špenátovo-banánovou omákou a ozdobíme jahodami s mandarinkami. Pro umocnní rybí chuti je vždy
nezbytná citronová š áva. Vhodnou pílohou jsou vaené brambory nebo bílé peivo.
Další recepty k této ásti našeho gastronomického cyklu najdou tenái na webu ECHA
v sekci Partnei.
Text pipravují žáci a pracovníci Stední školy hotelnictví a podnikání SMSD,
Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

CALIBRA CZ, s.r.o. Úpice
Do menší obchodní ﬁrmy hledáme:

- 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

Vymknutý kotník, natažené svaly a další podobná menší zranní mohou velmi
snadno postihnout každého z nás. Tato zranní bývají bolestivá a tak je dobré
vdt pár trik jak utrpení zkrátit.
Bezprostedn po zranní by poškozený sval neml být namáhán. Jednak se
tím zabrání ješt rozsáhlejšímu zranní a pak také tlu zstane víc energie k co
nejefektivnjšímu hojení. Postižené místo by mlo být stáhnuto obvazem. Stlaení
poranného místa omezuje otoky, které zpomalují hojení. Nkteí také díky nmu
poci ují úlevu od bolesti. Nejednodušší zpsob, jak dané místo stlait, je použitím
kompresních obvaz. Pokud v daném míst cítíte tep nebo když obvaz cítíte moc
utažený, tak ho sundejte a uvažte ho znovu, ale utahujte ho citlivji. Postižené
místo je také vhodné chladit, nap. chladícími sáky, pytlíky s ledem nebo teba
i balíkem mražené zeleniny. Chlad mže doasn pomoct od bolesti a tím, že snižuje
krevní prtok okolo postiženého místa také omezuje otoky. Led, respektive namrzlé
pytlíky však omotejte tenkým runíkem, aby nedošlo k místním omrzlinám. Led by
na postiženém míst neml být déle než 20 minut, protože dlouhodobé ochlazení mže
poškodit kži. Tam, kde je pod kží málo tuku a sval (nap. prsty), však obklad radji
sundejte již po 10 minutách. Mezi optovnou aplikací ledu by mla být alespo 20
minutová pauza. Otok a bolest se také zmírní tím, že postižené místo se zvedne nad
úrove srdce.
Podvrtnutý kotník i natažený sval se vtšinou zaíná hojit po dvou dnech. Když
otok kompletn odezní, je možno zaít s lehkým pohybem. Je dobré se snažit hýbat
v celém rozsahu pirozeného pohybu poranného svalu nebo kloubu. Pohyb by však
ml být šetrný, aby nedošlo k obnovení zranní. Pokud s bolestivým zranním nemáte
dostatek zkušeností, není na škodu ukázat se lékai.
Oldich Pibyl

Prmyslové objekty minulosti
i souasnosti (7)
TKALCOVNA-OLDICH KRÁL
V míst kde se u lávky vlévá potok do eky Metuje, stojí dm
.p. 4. V roce 1877 jej koupil od starousedlíka Josefa Valty Antonín Bohadlo. Zavedl zde prodej piva a vína, o kterýžto artikl
byl zájem ze strany host z vedlejších lázní a také prodej uhlí
pro zdejší obany. V roce 1919 mu bylo povoleno tkalcovství
s návštvou trh. Instaloval zde dva stavy, na kterých vyrábl
kanafas, který potom prodával na trzích v Náchod a okolí.
Krátce vlastnil dm Antonín Kaer, který jej prodal roku
1928 Oldichu Královi. Ten adaptoval budovu na byty pro lázeské hosty. O rok pozdji postavil u eky smrem k lázním
pízemní budovu dílny, ve které instaloval 2 žakárové stavy.
V podnikání se mu dailo, takže v roce 1941 mohl na dílnu
pistavit 1. poschodí pro pípravnu, motáky soukací a svirnovací stroj. Dole byly pidány ješt 3 další stavy. Vyráblo se
zde zboží froté, runíky, osušky a koupací plášt, které šily
švadleny mimo dílnu. V dob rozkvtu výroby zde pracovalo
až 10 dlník.

 Pvodní Králova textilka

Obchodně – administrativní
pracovnici

Po roce 1950 byla doasn perušena práce a pozdji
do konce roku 1951 se zde vyráblo froté zboží pro n.p.
Meta (pozdji Veba) v Polici nad Metují. O rok pozdji byly
budovy pronajaty Stedoeským zídlm n.p. Bílina, závod
Bloves, pro sklady. V roce 1962 objekt pevzal bytový
podnik a byly tam také njakou dobu sklady Bytového stavebního družstva. Po roce 1980 pešel sklad do vlastnictví
Státních lázní v Blovsi. Od roku 1991 budovu koupil Alexander Dostál od dtí pvodního majitele, kterým byl objekt
navrácen v restituci. Byla zde zavedena hrnírna a obchod
hrníským zbožím.

Požadavky: ÚSO, znalost práce na PC, ŘP skupina B, AJ, NJ, výhodou,
praxe výhodou, zodpovědnost, ﬂexibilita
Místo výkonu práce: Úpice
Kontakt: hurta@calibracz.cz

SKVĚLÉ NÁPOJE

aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA
doporučuje

 Souasná keramická dílna

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

Bloody Mary - „Krvavá Mery“
Je to jeden z nejslavnjších drink svtového barmanství. Pvod Bloody Mary je diskutabilní. íká se, že Fernand Petiot vymyslel tento nápoj roku 1921, když pracoval v New
York Baru v Paíži, pozdji pojmenovaném Harry´s New York Bar, navštvovaném Ernestem
Hemingwayem a dalšími americkými zahraniními hosty. Hemingway údajn pil tento nápoj,
když nechtl, aby z nj jeho manželka Mary cítila alkohol.
Jiný píbh zase íká, že koktejl pvodn vznikl okolo roku 1939 díky Georgu Jesselovi.
V roce 1939 Lucius Beebe vytiskl ve svých „Klepech ze spolenosti“ v This New York jednu
z prvních amerických referencí na tento drink: „Novinka Georga Jessela, která upoutala moji
pozornost, je nazývána Bloody Mary- pl rajatového džusu, pl vodky.“

Bloody Mary - originál podle standard IBA
Potebujeme 9 cl vodky, 3 cl citronové š ávy, 18 cl tomatového džusu. Podle chuti pidáváme worcester, Tabasco, celerovou sl, obyejnou sl a pep. Nápoj pipravíme pímo v servírovací sklence, kam nejprve nasypeme led. Poté pidáme jednotlivé ingredience a „Krvavá
Mery“ je hotová.
Pohodu pi sklence dobrého moku pejí Bc. Soa Šrtková a Mgr. Vlasta Drobná, Stední škola hotelnictví a spoleného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

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

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

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

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:

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

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

STRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz obd pro rmy, provozovny, prodejny a soukromé osoby.
VAÍME KLASICKÁ ESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-K.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
Vhodné pro dchodce a matky na mateské

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- BEZ BOURÁNÍ
(SYSTÉM DRYBAND)
- ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍ PODEZÁVÁNÍ
- CHEMICKÉ INJEKTÁŽE

Hledáme
šikovnou

kadeřnici

dále opravy komín, pjování odvlhova....

Venclík J. 604 715 135 jirivenclik@seznam.cz www.venclik.com

do zavedeného
kadeřnictví
v centru Náchoda
* dobrý kolektiv
* podmínky dohodou
TEL.: 606 376 123
KOUPÍM STEREOKOTOUČKY,
MEOSKOPY, FOŤÁKY
a PŘÍSLUŠENSTVÍ

606 270 421

Jeden svt na školách 2010
Na základ pozvánky, kterou naše škola obdržela, se letos poprvé žáci šesté a sedmé
tídy vypravili do královéhradeckého kina
Centrál, kde probíhal Filmový festival Jeden
svt 2010, který organizuje spolenost lovk v tísni.
Jedná se o nejvtší lmový festival o lidských právech v Evrop a velmi významnou
kulturní akci v rámci celé eské republiky.
Dne 23. 4. 2010 žáci spolu s tídními uiteli nasedli do autobusu a vydali se na cestu
za poznáním. V devt hodin jsme již byli
oekáváni pracovníky kina a usazeni do projekního sálu. Zhlédli jsme lm dabovaný
eskými titulky a dva eské dokumentární
lmy. Filmy, které jsme vidli, vyprávly
rzné píbhy, které píše život.
Žáky nejvíce zaujaly dva lmy. První byl
animovaný a jmenoval se Meatrix: píbh
uníka, pojednávající o pvodu masa, které
se nám každý den dostává na naše stoly. Dj
druhého lmu se odehrával u nás a piblížil
nám osudy chlapce Adama, který byl pvodn dívkou jménem Ameni. Jeho píbh
nám piblížil osudy lidí, kteí se musí vyrovnat nejenom se zjištním, že osud, náhoda,
vyšší moc, a už to nazveme jakkoliv, si s
nimi nepkn zahrála a pidlila jim k jejich
duši tlo opaného pohlaví, ale také s reakcí
svého okolí. Adam má štstí, mže se tšit
z podpory, kterou mu dodává jeho matka a
pítelkyn. Ovšem jeho otec pocházející z
Lybie se nedokáže s touto zmnou vyrovnat

a vztahy mezi ním a Adamem ochladly. V samotné Lybii by Adamovi hrozil trest smrti ukamenováním.
Po pedstavení byla pro dti pipravena krátká beseda o zhlédnutých lmech. Bhem ní žáci
reagovali na dotazy, které jim kladl náš prvodce programem, a sami se mohli dotazovat na
nkteré vci, které je zaujaly.
Po našem odchodu z kina následovala další ást programu, která již byla vnována pedevším
zábav v blízkém aquaparku, kde jsme strávili dv hodiny.
Po nezbytném oberstvení, které bylo zapotebí po vydaném množství energie, nadešel as k
návratu dom.
Úastí na tomto projektu se žáci mli možnost seznámit s odlišným prostedím, v nmž lidé
žijí, s jejich osudy i se zpsoby, jakými se vyrovnávají s vlastními problémy. Cílem naší úasti
na této akci bylo pivést žáky k pemýšlení o problémech dnešního svta, hledání souvislostí,
nadhledu a k utváení vlastních názor
Mgr. Petr Hlava

Elektromobilita na malomst?
Rzná vozidla jezdí na benzín, naftu, plyn i na elektinu. Bžný lovk si tžko kupuje tramvaj, trolejbus i elektrickou lokomotivu a
jeho povdomí s tímto pohonem píliš nepracuje. Vývoj dnes ale pináší také vtší perspektivu vozidel na baterie. Nejvtší efekt má elektrický pohon ve velkých mstech, kde elektrická vozidla nezneiš ují
ovzduší, pi stání nespotebovávají „palivo“ a u nkterých vozidel se
ást energie mže efektivn vracet pi jejich brždní (zvlášt výhodné
u kopcovitého terénu). Nejen v rámci oranžové ekoplatformy se na
výhody elektromobil snažím dlouhodob upozorovat.
Nejlépe dostupné „elektromobily“ jsou dnes elektrická kola. Jsou
pochopiteln dražší než kola klasická. V naší krajin Podkrkonoší,
Broumovska i podhí Orlických hor ale ad lidí mohou lépe zpí-

stupnit požitek z cyklistiky a pomoci teba i rozvoji regionu. Možnost
elektrického dobíjení je zajímavá upoutávka pro místa k oberstvení
pi cyklistických trasách, i když mnozí provozovatelé nad ním tak
jednoduchým mohou dosud nedviv kroutit hlavou (jakou zkušenost jsem udlal nakonec i v erveném Kostelci). Zjevný efekt se
uplatuje hlavn když elektrické kolo nahrazuje využití automobilu.
V rámci program známých jako zelené úadování pak i v tomto mohou jít píkladem lidé z mstských radnic a úad. Elektrická kola
mohou využívat i zamstnanci k pohybu po rozsáhlejších areálech
(vtší podniky i teba areál ZOO), perspektiva se nabízí pro pracovníky pošty i nkteré rozvážkové služby. Elektrický pohon již není
výsadou pro velká msta.
Mgr. Jií Jakl

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
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tel.: 491 474 150, 608 121 150

Senioi v ervnu
Svaz dchodc v Náchod nabízí vám všem seniorm programové tvrtky v klubovn Harmonie II, Rybáská 1819, kde se sejdeme v ervnu 2010 pi následujících programech:
* 3. 6. ve 14 hod. Via Imperialis - Rakousko /2.ást/, posezení u videa s p. J. Zavelem;
* 10.6. ve 14 hod. Hensko, Ústí n.Labem, Máchovo jezero - promítání z výletu pro nás
pipravil p. S. Hlavá
* 16.6. ZÁJEZD - Kunštát-zámek, Olešnice-modrotisk-exkurze,
Rudka-jeskyn a rozhledna, Velké Opatovice-Moravské kartogracké centrum.
Odjezd v 6 h.-viz leták.
* 17.6. ve 14 hod. Amazonská džungle - posezení u videa s p. J. Zavelem
* 24.6. ve 14 hod. Film D. Steelové „ Bu otcem mého dítte“
Pij te se mezi nás pobavit všichni, kdo máte zájem o naše programy, nebo jsou i pro
neleny Svazu dchodc. Na vaše návštvy se tší lenové výboru MO SD v Náchod. Promítání již nyní bude na kvalitní velké obrazovce, nebo Mstský úad poskytl prostedky a
Mstské stedisko sociálních služeb MARIE zakoupilo novou televizi do klubovny senior.
Dkujeme.
Klub vojenských dchodc poádá 25. ervna zájezd s programem „Polské píhranií“.

Asociace turistických oddíl mládeže, oddíl STOPA a KT
Nové Msto nad Metují poádají dne 29.5.2010

15. roník pochodu

„Pohádkový šmajd se Stopou“
start: ve 13.00 - 15.00 hod. od novomstské sokolovny
cíl: na táboišti U Rezku, zde bude možnost zakoupit pivo, limo, kávu, aj a drobné
zákusky. Bhem trasy, která je dlouhá cca 4 km (vhodná i pro koárky), budou dti
spolu se svými rodii plnit úkoly na trase u pohádkových postaviek,
za splnní získají njakou drobnou odmnu.
Startovné: dti zdarma, dosplí 20,-K, len KT sleva 15,- K
Je vhodné si s sebou vzít i uzeninu na opékání. Bohatá tombola!
Pípadné informace podá Soa Novotná - 723 270 643

Polští velai navštívili eské kolegy
Koncem dubna se v Pekle u Nového Msta nad Metují sešly eské a polské velaské rmy
a organizace. Ve spolupráci s eskou rodinnou rmou byly velam z Polska pedstaveny
podmínky, zkušenosti a praktiky eských vela. Podailo se navázat kontakty se velai
z Vroclavi, Valbichu, Vambeic a Klodzka. Ješt ped zakonením a odjezdem úastník
setkání byl projednán podobný výjezd eských vela do Polska. Pedbžný termín byl stanoven na konec záí až zaátek íjna. Bylo však již sjednáno nkolik individuálních setkání,
protože sezóna je na zaátku a na obchodní jednání je nejvhodnjší doba. Setkání vela
bylo uskutenno v rámci projektu Vytvoení kontaktních center esko-polské hospodáské
spolupráce.
František Molík

DO POSLEDNÍ
KUŽELKY
- napětí – zábava – fair play
Takový byl turnaj v bowlingu
V náchodské Laguně
Říjen 2009 – květen 2010

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

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE
od eských výrobc

MARCO
NÁBYTEK

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

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

Prodej kol TREK
a GARY FISHER
Prodej IN-LINE
bruslí Tempish
Brusle Tempish
Speed Racer
Kryptonic

7.210,-

Kolo Trek
6500e

27.990,-

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
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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

Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.
Výroba, Prodej a Montáž Tažných
zařízení pro osobní, dodávková
a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení

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

MOTOROVÉ OLEJE
ADITIVA
AUTOKOSMETIKA

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

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

SALÓNEK
MATÝSEK

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

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

CK HORIZONT PODPORUJE PROJEKT MARE NOSTRUM
vue, Potápní, Rybáství, Lidé a zem a dalších periodikách zamených na vodní prostedí
a geograi. Spojení CK Horizont a projektu Mare nostrum - to jsou pedevším reportáže
z chorvatského letoviska Podgora, které je významnou destinací v nabídce CK Horizont - a
už v rámci nabídky tamních hotel i vlastní stanové základny. „S autorem projektu Mirkem
Brátem nás spojuje stejná náklonnost k Dalmácii a jejím krásám. A jsme v té náklon-

Pešta

Cestovní kancelá Horizont z Náchoda je
dlouhodobým partnerem projektu MARE
NOSTRUM, který si klade za cíl propagaci region Stedozemního moe, míst, kam
se eši pravideln vydávají za dovolenkovým a prázdninovým odpoinkem. S reportážemi projektu MARE NOSTRUM
se setkáte nejen v regionálním tisku, ale
i v celostátních asopisech Nová vodní re-

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

„Podgora z moe zrozená...“
nosti v dobré spolenosti, protože tuto
ást Jadranu si kdysi oblíbili napíklad
i básník Mahen i malí Slavíek“, íká
s úsmvem majitel CK Horizont Ing. Milan
Nývlt a dodává, že práv krásy Dalmácie
pivedly jeho cestovní kanceláž ke specializaci pi zajištní cest na chorvatské pímoí.
I v letošním roce se jedno ze zastavení

projektu MARE NOSTRUM
uskutení
v Podgoe na Makarské riviée. „Napsal
jsem o Podgoe již
vícero lánk a reportáží. Krom asopis a novin je objevíte i v knize Thalassa - Evropou v kapce vody. Stále se však sem, do této
životem pulsující stedomoské oázy
pod velebnou hradbou pohoí Biokovo, rád vracím. Podgora je ideálním
místem pro relaxaci a naerpání nových zážitk“, íká autor projektu MARE
NOSTRUM Mirek Brát. Jeho plány, zamené na letošní Podgoru, poítají se získáním reportáží pro potápské asopisy
i s realizací rozhovor s pracovníky muzea v nedaleké Bašce Vod a Oceánograckého institutu ve Splitu.
Projekt MARE NOSTRUM by ml v horizontu dvou let vyústit ve vydání stejnojmenné knihy, která bude prezentovat místa
na pobeží Stedozemního a erného moe,
lokality, kam lze nepíliš komplikovan
cestovat na klasickou dovolenou, ale kde je
vždy možné objevit nco nového a zajímavého. Pvabné letovisko Podgora ve stední Dalmácii k takovým místm urit patí.
Informace o nabídce CK Horizont
- specialisty na chorvatský Jadran
získáte na adrese www.horizontck.cz
O projektu MARE NOSTRUM
získáte více informací na adrese
www.marenostrum.cz

Více než úspšné
V sobotu dne 15. kvtna 2010 se v hronovské Wikov arén již tradin konalo jedno ze
základních kol MR v Mažoretkovém sportu. Této kvalikace se každoron úastní i
soubor náchodských mažoretek MONA Náchod, a ani letos tomu nebylo jinak. Dvata
z Náchoda pijela na soutž s velmi dobrou náladou, což se nejspíš podepsalo i na jejich
výkonech, protože jednoduše posbírala, co mohla.
V kategorii kadetky baton si náchodské mažoretky odvezly zlato a v pom pomech získaly
stíbro. Juniorky svým výkonem porotu pímo ohromily, a tak si z Hronova pivezly
zlaté medaile rovnou v obou náiních. Ani seniorky nejspíš nechtly zstat pozadu, a tak
úspch svých mladších kolegy zopakovaly a zvítzily jak s náiním baton, tak pom pom.
Mažoretky MONA mly své zastoupení i v sóloformacích. Výborné výkony se podepsaly
na výsledcích tchto závodnic a z 16 pihlášených sóloformací se jich celkem 14 umístilo
na medailových pozicích. Dvata si tak pivezla dom 9 zlatých, 3 stíbrné a 2 bronzové
medaile.
Tyto výsledky jist hovoí za vše a svdí o tom, že tento soubor patí mezi opravdovou
republikou špiku. Nezbývá než souboru MONA popát mnoho dalších úspch v již
zapoaté sezón a držet jim palce v následujících kláních republikové soutže.
Veronika Pecoldová, foto Josef „Pepa“ Voltr

POZVÁNKA

na slavnostní otevření ZOOKOUTKU
30. května 2010 ve 13 hodin
Ranč DALEN, Stará zámecká cesta 224, Náchod
PROGRAM:

z příjezd kočárů s VIP hosty z náměstí
z vystoupení dětí z MŠ Kramolna
- pásmo písniček
z příjezd koňmo princezny Adélky a Šárky
z čtverylka na koních
z souboj vojáků na koních
z dáma v sedle na fríském hřebci
z výstava a soutěž o nejhezčího psího
mazlíčka
z doprovodná country kapela
Nacopakband
z dřevěný kolotoč, stánky
z občerstvení

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
bude použito na krmení zvířat

SPOLENOST SAAR GUMMI CZECH OSLAVÍ DESET LET EXISTENCE
„Naše spolenost zaínala na zelené louce ervenokostelecké prmyslové zóny
v roce 2000 a nyní v našich provozech vytváíme produkty, které by nám v roce 2010
mly pinést plánované tržby ve výši 1.5 miliardy korun. Rozhodn máme být na co
pyšní. A íkám – li my, mám tím na mysli všechny naše zamstnance. Tch deset let
nebyla obas procházka ržovým sadem. To, že jsme ve všech zkouškách obstáli,
vetn problém plynoucích z globální ekonomické recese, je zásluhou kvalitní práce
všech našich zamstnanc. Naši zamstnanci mohou poítat s naší podporou i ocenním jejich remní loajality. Proto se vedení spolenosti rozhodlo ocenit jejich vrnost
Saar Gummi Czech dárkem k našemu desetiletému remnímu jubileu. V dubnové výplat tak našel každý náš zamstnanec bonusovou tisícikorunu za každý rok, který
v Saar Gummi Czech odpracoval“, íká editel spolenosti Ing. Jan Tichý.

Poíí jsme pamatovali na fotbalisty a pispli i na výstavbu tamního dtského hišt. V Náchod sponzorujeme fotbal, volejbal
a krasobruslení. V Hronov nann podporujeme hokej i tamní divadelní festival.“, vysvtluje remní lozoi vi okolnímu regionu Ing. Tichý.

tomobil, zejména pak u voz skupiny Volkswagen Group. Nechybí „domácí“ Škodovky vetn
nového modelu Škoda Yeti. A nejnovjším pírstkem do této zákaznické rodiny jsou práv nové sedany, coupé, cabria a touringy nové trojkové ady od Bayerischen Motoren Verke AG.

PODPORA REGIONU
Spolenost Saar Gummi Czech nezapomíná ve své remní lozoi ani na podporu aktivit v regionu, kde se nacházejí její výrobní závody. „Tady pracujeme, tady mžete poítat s naší podporou. Tento závazek plníme podporou kulturních, sportovních a spoleenských aktivit v regionech, odkud se rekrutují naši zamstnanci. Ten výet je opravdu dlouhý, snad jen nkolik píklad
za všechny: Podporujeme sportovce v erveném Kostelci i tamní folklorní festival. Ve Velkém

TÝM SAAR GUMMI CZECH
Deset let úspšné existence velké rmy je
dvodem k malé oslav. Místem jejího konání bude Sportovní areál v Havlovicích.
„Samozejm, že jsme neekali na desetileté jubileum, abychom mohli pro naše
zamstnance takovou akci uspoádat. Poádáme ji každý rok. Jen pro ten letošní
jsme zvolili místo klasického spoleenského sálu sportovní areál, abychom podtrhli rys osobní soutživosti, který je nutný pro dynamický rozvoj v konkurenním
prostedí. Na stran druhé se zase naši
zamstnanci nemusí bát, že pro n chystáme olympiádu. I pro letošek bude setkání týmu Saar Gummi Czech v duchu spolené zábavy a s ním dobrým na zub“,
uzavírá s úsmvem Ing. Tichý. Deset let
existence Saar Gummi Czech je dvodem
i pro symbolické otevení remních bran
veejnosti. Na podzim tohoto roku se tak
chystá Den otevených dveí spolenosti Saar Gummi Czech. Jeho termín bude
vas prezentován.
(PR)

SPOLUPRÁCE SE SPOLENOSTÍ AMULET
V produkci tsnících prol pro automobilový prmysl spolupracuje Saar Gummi Czech již
osmým rokem s náchodskou spoleností Amulet. Díky této spolupráci našlo pracovní uplatnní množství osob se zmnnou pracovní schopností. Projekt, v nmž spojily síly msto Náchod, centrální orgány a soukromá podnikatelská sféra, pokrauje úspšn dál. V souasnosti
totiž pracuje 80 pracovník Amuletu pímo v provozech spolenosti Saar Gummi Czech v erveném Kostelci a Velkém Poíí. „V erveném Kostelci pracuje 20 osob a 60 pracovník je
v našem závodu ve Velkém Poíí. Je to výsledek naší dohody se spoleností Amulet, která si
tím uvolnila kapacity pro vlastní projekty. Pesunutím práce Amuletu pro Saar Gummi Czech
z Náchodska na ervenokostelecko a Hronovsko se pracovní uplatnní pro osoby se zmnnou
pracovní schopnost více otevírá napíklad i ve smru broumovského a polického regionu. Stále
do tchto dílen totiž poptáváme nové zamstnance“, vysvtluje Ing. Tichý.

KONTRAKT PRO BMW ADY 3
Aktuáln nachází ve spolenosti Saar Gummi Czech uplatnní 550 lidí. K tomuto potu je nutno
pipoítat i 80 osob se zmnnou pracovní schopností ze spolenosti Amulet. Alfou i omegou rozvoje tak velké spolenosti, která se za dobu své existence stala významným faktorem regionální
zamstnanosti, je dostatek zakázek. Mezi ty nejnovjší patí produkce tsnících prol dveí pro
automobily BMW inovované ady 3, která by se mla naplno rozbhnout od ervna tohoto roku.
Dodejme, že s tsnícími proly „made in Saar Gummi Czech“ se setkáme u pestrého spektra au-

 Od ervna 2010 bude spolenost Saar Gummi Czech dodávat tsnící proly
i do dveí nových model BMW ady 3.

SQUASH
CENTRUM
NÁCHOD

Říká se, že dvakrát dává, kdo rychle dává. Určitě to platí
v krizové situaci, ve které se některé české kraje ocitají
v důsledku povodní. Jsem tak velmi ráda, že jsem mohla napomoci zřízení místa humanitární pomoci pro lokality postižené povodněmi. a to v prostorách Krajského zdravotnického
holdingu. Jak jsem byla informována, z tohoto sběrného místa
Českého červeného kříže – Oblastního spolku Hradec Králové
půjde pomoc například na Karvinsko a Bohumínsko. Obsah
pomoci bude zaměřen na likvidaci následků záplav a chybět
nebudou dezinfekční prostředky, ruční nářadí atd. Lidé v postižených oblastech si zaslouží naši solidaritu a pomoc, u které
vždy platí, dvakrát dává, kdo rychle dává.
ková

PharmDr.Jana Třešňáková – krajská radní pro zdravotnictví otnictví
www.janatresnakova.cz

Pijte
se k nám
zahát

systems

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis
Házenkáská hala - Hamra, Náchod
výrobky
schváleny
v pro

gramu

Získejte

80.000Kč
dotaci až

montáže solárních zařízení - tepelných čerpadel

Jaromír Záliš PLYNOINSTALACE - TOPENÁŘSTVÍ
vzorková prodejna - Tyršova 199 Náchod
tel. 491 423 116, jaromir.zalis@seznam.cz

Bartoš Jaromír
Zelená 712 Česká Skalice
tel. 603 263 207 bartos.skalice@tiscali.cz

Vážení občané,
ve dnech 28. a 29. května budeme mít opět
příležitost rozhodnout o naší budoucnosti.
Chci požádat o Vaši podporu, abych mohl
i v následujících letech s plným nasazením
a využitím svých zkušeností pracovat ve
prospěch našeho kraje.

Kandidát do Poslanecké
sněmovny č.

3

za KDU-ČSL

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu rmy AUTOPRODEJ ROHAN

KOBERCE
jrohan.cz

z

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprode

3

tel.: 491 453 45

LINA

PLOVOUCÍ
PODLAHY
- NOVÉ VZORY
montáž - lepení - lištování

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

Kvalita není výsada, kvalita je právo
od rmy KJMAX spol s.r.o.
Hostovského 247, Hronov
tel.: 491 482 404, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

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

NE

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

JVYŠŠÍ CENY

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

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

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEE
...ZDENK JANK

MASIV - BOROVICE
MONTÁŽ
A DOVOZ
DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

křídlo dveří
- plné
995,-Kč

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč

skladem
200 ks dveří

Borové dveře se
zárubní - dýhované
2 820,-Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách
tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč
tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

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

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

Jarní servisní prohlídka
vašeho vozu:

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme
* počítačové návrhy * návštěva technika
je bezplatná a nezávazná *

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

• kontrola klimatizace
• přezutí a vyvážení kol
• výměna náplní

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
ul.17.listopadu po, st, pa 8 - 14.30 hod.
Červený Kostelec út, čt 8 - 16.30 hod.
so 8 - 12 hod.

tel.: 776 68 76 35
KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního
systému
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
Provádíme
z montáž sádrokarton

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
okr. Jarom – menší zem. usedlost 3+1 s garáží, dílnou a
zahradou 861m2, ihned obyvatelné........................... 1.600mil.
Mstec u Nahoan – RD 5+1 se stodolou, zahradou a
posezením s grilem, 2km od Rozkoše .......................... 880tis.
ernice u N.Msta n/Met. – chalupa k trv. bydlení…
1.690mil. a dvougener. RD 2 x 3+1 ......................... 2.100mil.
Žernov u eské Skalice – udržovaný pízemní RD 4+kk se
stodolou, velmi dobrý stav ........................................ 1.390mil.
Kramolna – RD 4+1 ve výborném stavu s bazénem a
pozemkem o výme 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. zaízen ...................................... 4 000,-K/ms.
Police n/Met. – RD 2+1, 3+1 s garáží na pkném klidném
míst, možno využít i na penzion ............................. 3.330mil.
Bohuslavice n/Met. - ásten podsklepený RD 5+1, altán,
stání pro dv auta, bazén ........................................... 2.245mil.
Náchod – Klínek – ást. podsklepený RD 4+kk se zahradou
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 -zdná chata 2+kk na Babí.............................. 230tis.
Zdoov – zdný domek na konci obce na klidném míst
2km od Teplicko-Adršpašs. skal .................................... 999tis.
Kramolna u Náchoda –rodinný dm po znané rekonstrukci s pozemkem o výme 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 dm 3+kk k bydlení i rekreaci,
200m od lyžaského vleku ........................................... 950mil.
Dolní Radechová – RD 4(5)+1 se zahradou, dvougaráží
v klidné ásti obce, volné .......................................... 1.999mil.
Javor u Teplic n/Met. - zdná chalupa s pozemkem o
výme 3 058 m2, pkná lokalita .............................. 1.090mil.
Nové Msto nad Metují - devná chata na klidném míst
s vl. pozemkem o výme 386m2 .................................. 670tis.
Náchod –pronájem v centru prostor, 18m2 ........ 3 000,-K/ms.,
N. Msto n/Met.-prodej trafiky..................................... 199tis.
Nové Msto n/Met. – rodinný dm 4(3)+1 po rekonstr. ve
Vrchovinách,ihned obyvatelný.................................. 2.290mil.
Náchod – pronájem bytu 2+1........................ 3 500,-K/ms.,
Velké Poíí – RD 3+1+pdní vestavba ................. 1.290mil.
Hoiky – zdný 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.,
Sedloov –pronájem bytu 3+1 v Orl. hor. ........4 500,-K/ms.
Horní Kostelec – zdný domek vhodný k bydlení i rekreaci
se zahradou, výhled do zelen ....................................... 590tis.
Náchod – pronájem obchodu s výlohami dále výrobních,
sklad., kanceláských prostor ...................................Info v RK
Náchod – byt v OV4+1 pedlaný na 2+1............. 1.290mil.,
Dobruška – byt 3+1 v OV, 65,27m2........................ 1.100mil.
ervený Kostelec – RD v klidné ásti obce 4(3)+1 s garáží
a pozemkem o výme 935m2 .................................. 2.190mil.
eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou..160tis.,
Police n/Met.-novostavba RD 5+1 .......................... 2.660mil.

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je 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 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

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

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:

-30%

z sekání trávy pro ﬁrmy
i jednotlivce
z kompletní úpravy zahrad
z prořez a kácení stromů
Zahradnické práce Petránek,
tel. 724 173 560

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE
V POLSKU!
Tel. 602 103 775

(&+2

* SOUKROM
SEZNÁMENÍ
* MAGDA P. 38 let hledá rozum. kamarádku inval., ve stejném vku nebo mladší, nemá závazky
vi rodin, spolen si obas popovídat nkde
u kávy v okolí Náchoda. TEL.:728 478 235
* Jsem zklamaný a nešastný. Nechci být
v tom zklamání sám a rád si popovídám s milou
ženou do 40 let. SMS 774 935 683
* Muž 28 let z Náchoda hledá hodnou, sympatickou, vrnou, upímnou, 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 blízké okolí
* 52/175 svobodný, nekuák, abstinent, chovatel - hledám hodnou a vrnou ženu, která má
ráda zvíata a péi o n. TEL.:776 650 351
BYTY
* Prodáme byt 3+1 v Náchod, sídlišt SUN.
Bližší informace na tel.: 733131 189
* Prodám byt 2+1 s garáží v Hronov. Tel.
723 383 823
* Prodám byt 2+kk v Náchod Plhov, 50m2,
po celk. rrkonstrukci. Cena 980.000 K. Tel.
777 977 696 RK NEVOLAT.
* Dlouhodob pronajmu byt 4+1, Náchod - Plhov (u Vernera), 89 m2, zdné jádro, vybavená
kuchy. Tel. 777 291 075
* Prodám opravený byt 3+1 55m2, OV, panel v centru Náchoda. Cena 1.050.000 K. Tel.
739 431 957 (veer)
* Hledám byt v Náchod 3+1 a chalupu. Spchá. Tel: 775777073
* Pronajmu dlouhodob byt 2+1 v Náchod.
Tel. 732 167 291
* Pronajmu velký 1+1 v NA-Plhov. Tel.
737 411 933
* Pronajmu byt 1+1 Náchod Ul.Bloveská,
výhled na Montaci, 3500,-K + služby + vratná
kauce 10 tis.K. TEL.733 735 709
* Pronajmu dlouhodob slunný druž.byt
1+1 s balk.,výhled do pírody, nová pl.okna,
zdné jádro, 2.NP, sídl.u nem.v Náchod.
Nájemné - 3.000,-K + inkaso + kauce, tel.:
608 90 30 70.
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod u Penny,
72 m2 s vtší kuchyní a novou výmna oken.
Cena 1.090.000 K. Tel. 721 448 413
* Prodám v Náchod pkné 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 Lipím
naproti hospod, nájemné 2.900,-K + 1.900,K inkaso + kauce, tel.:608 90 30 50.
* Pronajmu v Náchod nedaleko centra velký
byt 2+1 v pízemí, možnost parkování ve dvoe,
ihned volný. Dlouhodob. Tel. 608 245 634
* Prodám atypický byt 4+1 v Novém Mst
nad Metují. Tel.723 039 918
* Koupím byt na Náchodsku nebo Broumovsku. Tel. 739486403
* Prodám nebo dlouhodob pronajmu byt
3+1 v Novém Mst nad Met., po rekonstrukci,
volný 7/2010, cena dohodou. Tel. 777041668
* Pronajmu dlouhodob byt 1+1(40 metr)
s balkónem na sídlišti u nemocnice. Byt je situován smrem na Staré Msto. Nájemné 4000K
+ inkaso. Tel. 608 380 686.
* Hledám byt k pronájmu 1+1 (2+kk) nejl.
v rod. dom v Náchod nebo zdný, ne sídlišt,
rozumná cena. Tel.723000365
* Pronajmu pkný byt 1+1, 40 m2 v Náchod
u nemocnice, 3.patro. Jižní orientace, balkon,
malá kuchyská linka, zdné jádro, koupelna
s rohovou vanou, oddlené spaní, vestavné
skín, bezpenostní dvee, nový výtah. Nájem
2900 K + poplatky. kauce 10.000 K.
Tel. 774 216 172
* Dlouhodobý pronájem bytu 1+1 v Náchod
u nemocnice. Tel.603 566 276
* Pronájem nového podkrovního bytu 1+kk
na Komenského ulici v Náchod. Nová kuchyská linka, lednika, stešní okna, klidné
místo blízko centra. Nájem 3500,-. Služby
1300,-. Kauce 10.000,-. Volné ihned. Kontakt
602247247.
* Pronajmu dlouhodob vtší byt 4+kk v centru Hronova,po celkové rekonstrukci, s balkonem, volný ihned. Cena 5.000,- + inkaso. Kauce
nutná! Tel: 602 826 171
* Pronajmeme byt 3+1 v Náchod na Brance,
74 m2, nájem 3.500 K + poplatky. Kontakt:
725 531 549
* 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 Mst nad Metují. Po kompletní rekonstrukci. Byt
volný konec r.2011. Cena - 1,7 mil.
Tel.725 154 004
* Pronájem dvougeneraního RD v Náchod, pkné místo. TEL.: 607 501 842
* Pronajmeme byt 1+kk na Bloveské ul.
v Náchod. TEL.:776 148 823
* Dlouhodob pronajmeme pkný byt 3+1
v Novém Mst 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, pípojka na internet, 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 atraktiv-

* ŠIKOVN

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

místnosti. Pozemek 5000 m2, cena dohodou.
TEL.:733 286 938
* Prodám rodinný dm v klidné lokalit v centru Nového Msta nad Metují.Tel.: 731 472 306
* Pronájem dvougeneraního RD v Náchod,
pkné místo. TEL.: 607 501 842
* Pronajmu garáž v Náchod - v centru, po renovaci, Tel. 604 384 156
* Prodám rekonstruovaný RD ve Vrchovinách
3+kk (s možností na 4+kk) obytná plocha 96 m2,
zahrada 100 m2 + garáž. K okamžitému nasthování, cena 2.290 mil.K. TEL.:777 824 739
* Prodám nájemní dm v Hronov se 4 byty,
Havlíkova ul.240. Velký pdní prostor pro další
4 byty. Cena 2.500.000,-K. TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.dm 4+1 v Jaromi, Albánská
ul.198. Cena 2.560.000,-K. TEL.:775 061 233
* Prodám RD (statek), obsahuje bytovou
jednotku 3+1 a dále rozsáhlé hospodáské zázemí. V centru obce Horní Radechová, zahrada 1300 m2, cena dohodou. RK nevolat!. Tel.
605 715 294

ním míst v Náchod, kuchyn s jídelnou, 2
velké pokoje, pedsí, komora zasklená lodžie,
WC, koupelna. Nová plast okna, kuch. linka,
sporák, lino atd., pda, sklep, kabel. TV, internet
a telefon. Vratná kauce, volný ihned.
Tel. 602 790 044
* Prodáme pkný slunný byt 3+1 v OV v Náchod. Cena 1 050 000. Tel. 774 995 907
* Prodám pkný byt v Dobrušce, vtší 2+1,
pedlaný na 3+1 na sídlišti Za universitou, volný ihned, cena 1.100mil. K. TEL.:775 212 332
* Pronajmu menší garzonku v Hronov.
Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového
Msta n.M., píroda, garáž. Kauce.
TEL.:602 13 42 13
* Prodám DB 3+1 v Náchod na sídlišti Branka, super cena, možnost hypoténího úvru,
ásten vybaven. V perfektním stavu, cena
1.400.000,- pi rychlém jednání sleva.
Tel. 602 145 222, RK nevolat
* 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+INK+kauce. IHNED.TEL:739 138 851
* Prodám pkný družstevní byt 2+1 v Náchod na Plhov,byt má ástené úpravy, nutno
vidt, cena dohodou, RK NEVOLAT! TEL.777
331 371
* Prodáme cihlový byt 3+1, 60m2, OV, po celkové zdailé rekonstrukci, ul. Purkyova. Cena:
1.350.000 K, tel: 739 624 610
* Prodáme byt 3+1 (66 m2) s balkonem v OV
(podíl na rod.dom) v Hronov 150 m od centra. Byt po ástené renovaci, nová koupelna +
kuchy, vestavné spotebie, cena 990 tis.K.
TEL.: 774 634 731
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod, Palachova
ul.1457, nájem 5000,-K+ 1800,-K služby.
TEL.:775 061 233
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pate cihlového
domu v Polici nad Metují. V cen je byt. jednotka, spoluvl. podíl na spolených ástech domu,
na pozemcích a také na nebyt. jednotce - prodejna v pízemí. Cena 770.000 K. TEL.:606
951 546
* Pronajmeme byty v Hronov ul.Husova
(bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování
zajištno v areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-K +
inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-K + inkaso, byt
2+kk, 44 m2, 5100,-K + inkaso. Kauce 10 000,K. TEL.:777 152 750

* Pronajmu obchodní prostory, pasáž Kamenice, Náchod, 35m2. Atraktivní interiér,
isté prostedí ! Komplet platba 9700 K/ms.,
RYCHLÉ JEDNÁNÍ = 1 msíc NÁJEM ZDARMA !!! Tel. 774 367 750, mail info@4luck.cz .
* Pronájem menšího obchodu s výlohou vedle cestovní kanceláe SONA v Náchod. Cena:
6 000,-K msín. Tel. 777 602 884
* Nabízím k pronájmu nebytové prostory
vhodné pro prodejnu, kancelá i služby o velikosti 59m2, soc.zaízení, výlohy, v pízemí domu,pístupné z ulice,v centru Hronova.
TEL.:602 826 171
* Pronajmu v Náchod na Kamenici skladovací prostory 38 m2 - samostatná budova. Tel.
776 842 975
* Pronájem kanceláských prostor v ul.
Krámské 29 v centru Náchoda, cena 500 K/m2
ron. Kontakt 602 481 010
* Pronajmu prostory k drobnému podnikání v Hronov. Pedikúra, manikúra, kadenictví
apod. Tel. 608 66 77 30
* 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
* Pronajmu dlouhodob zateplenou halu
v okolí Jarome Tel. 774 30 80 86

NEMOVITOSTI

PRODEJ

* Sháníme rodinný dm nebo byt 3+1 zdný
v . Kostelci do 1,5mil. Tel.: 608 883 012
* Prodám zachovalý rodinný domek s garáží, sklepem, zahrádkou a pozemkem v okrajové ásti Náchoda. V pípad zájmu volejte tel.
728 743 857 od 17.30 do 20 hodin - mimo úterka
* Nabídnte chatu nebo chalupu do 1mil.
v Orl. horách v dosahu lyžaského vleku, obyvatelná i v zim. Tel.: 607 939 657
* Koupím RD nebo chalupu na klidném míst
do 30km od Náchoda. Tel. 605212203
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, .
Kostelci a okolí. Zn: hotovost. Tel: 774 777 072
* Hledáme ke koupi novostavbu v Náchod
do 3mil.. Tel.: 608 667 734
* Prodám v erveném Kostelci starší RD
3+1, UT na plyn, pkná oplocená zahrada o výme 700 m2. Tel. 608 245 634
* Hledáme ke koupi RD v Hronov a okolí
do 2,5mil..Tel.: 773 55 90 14
* Pronajmu zahradu na Klínku v Náchod,
informace na telefonu: 604 384 156
* Sháním RD nebo chalupu v cen do 1,5 mil.
K do 30 km od Náchoda, menší opravy nevadí.
Tel. 608 245 634
* Prodám velký jižn orientovaný slunný pozemek schválený v územním plánu k výstavb
bydlení. Klidné místo s dalekým výhledem v lokalit Náchod - Jizbice. Pkné bydlení nebo zajímavá invest. píležitost 5 km od centra msta.
Cena 325 K/m2, tel. 731 021 604

* Prodám zánovní tmavhndý kanceláský stl ve tvaru C, s boxem na klávesnici
a dvma kontejnery se šuplíky. Celkové rozmry 180x280 cm. Vhodný pro rmy. Tel.
736 102 387
* Prodám kontejnerované tje na živý plot.
50 cm 40 K/ks. Nahoany, tel.603758362
* Prodám MRAZÁK 90 litr 3 šuplata,
85x60x60 - 1500,-, LEDNICI Konar s 20 l
mrazákem 141x52x62 - 1000,-, LEDNICI Calex de luxe s výparníkem 124x53x50 - 1000,-.
TEL.:732 553 727
* Prodám novou kuchy, kombinace žlutopistáciová + jídel. sklenný stl a 4 židle. Tel.
737 727 357
* Prodám 3 díl. obýv. stnu 3,5 m, barva hndá
- 2000 K, ledniku kombi. metalíza, 2 roky stará za 6000 K, kovový pokoj. krb na devo, runí
práce, cena 9.800 K. Tel. 737 727 357
* Prodám dtskou autosedaku (vajíko)
do 15 kg, nová, modrá barva, zn. BABY POINT,
cena 1000 K. Tel. 777 735 666
* Prodám eternitové šablony ervené
40x40 cm, asi 350 ks, á 15 K, zásuvkovou
mrazniku ZANUSSI (2 + 4 zásuvky), š=52,5,
h=55, v=128 cm, cena 4000 K, stan KAMÝK
v dobrém stavu, rozmr 360x300, ložnice
280x200cm, výška 200 cm, barva písková + skoicová + skládací stolek a 4 ks skládacích židlí
devných, cena 4000 K. Tel. 605 43 55 73
* Prodám obýv.stnu 4 m moc hezká, 3000,K. TEL.:776 727 901
* Prodám levn regály vhodné do obchodu.
Nutno vidt. TEL.:607 602 529
* Prodám sendviové izolaní panely stnové a stešní, 1x2m, tl.8 cm 275 K/m2, tl.
10 cm 300 K/m2, nové, nepoužité, na stavbu
stn, opláštní garáže, dílny, na stechu, 100 ks.
TEL.728527366
* Prodám kvalitní pekatrovanou zeminu,
sypkou a zbavenou neistot, ideální k obnov
a zakládání nových trávník a pro konenou
úpravu zahrad, cena 400,- K/1 m3. Dovezu.
Tel: 777 222 232
* Prodám kuleník šestidírový velký a brambory KARIN pstované bez um.hnojiv a herbicid, 5,-K/kg - i k satb. tel. 732 381 524,
Kocourek, Slavtín.

* Prodám zem.usedlost u Police n.M., 15 ha
zem.pdy, 5 ha lesa. TEL.:736 288 284
* Prodáme pknou stavební parcelu v N.
Mst n. Met., Na Františku. Urena k výstavb
RD. Pístup z veejné komunikace, veškeré sít
na pozemku. Celková výmra 1100 m2. Cena
1240 K/m2. Tel. 605252635
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Prodám roubenou chalupu v obci Stárkov
(k rekonstrukci) - pozemek 450 m2. Cena 180
tis. K. Tel. 774 678 899
* Prodám RD v Broumov, pozemek 750 m2,
obytná plocha 98 m2 +balkón, podsklepený,
topení el. + kotel na tuhá paliva. Výhoda domu
jsou nízké provozní náklady. Cena 1.680 tis.
K, v pípad rychlého jednání možná sleva.
Kontakt tel. 605 435 678.
* 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, pi rychlém jednání možná sleva. Tel. 606 330 606
* Prodám starší rod.dm v Božanov u Broumova. Pízemí 2 místn + píslušenství, I.p. 4

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUP
* Provedu odhad vašich poštovních známek
a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji též
bankovky a vyznamenání. Tel. 602 735 593
* Koupím tlakovou nádobu na výrobu kompresoru, jen v dobrém stavu, velikost nádoby
cca 100 l. Tel. 604 437 128
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky, bakelitová autíka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, modelové železnice, vláky 0, H0, TT,
N, Z aj., hodiny, hodinky, foto pístroje, rádia,
knihy, vyznamenání a ády LM aj. staré nepotebné i poškozené pedmty. Tel. 608 811 683

* 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 píslušenství. Koupím také stereokotouky, meoskopy a jiné fotopíslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti.
Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv staré lokomotivy, vláky,
nákladní vlaky, píslušenství, TT, HO, PIKO
v jakémkoliv stavu i poškozené. Platba v hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím jakékoliv hraky KDN, ITES,
a jiné. Platba v hotovosti, slušné jednání. Tel.
603 549 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz,
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozstalost. Peníze na ruku. Pijedu
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

DOMÁCÍ MAZLÍCI
* Prodám koata s PP, erná stíbitá mramor.
BRI ns 2264, erná zlatá mramor. BRI ny22, se
zelen. oima, WHISKAS, 3x odervena, 2x okov., odbr 1.6.2010. Tel.774 491 95

Hledáme kuchaře

nebo kuchařku na tábor.
Kontakt Lenka Dynterová,

mob. 604 644 550
PENZION LÁZNĚ REZEK

u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE
* UBYTOVÁNÍ

R ZNÉ
* Osobní výklad tarotových karet,volejte
na íslo 606564803
* Výuka hry na zobcovou étnu (sopranovou,
sopraninovou, altovou i tenorovou) v Náchod,
soukrom. Studentka po maturite, 5 let praxe,
cena dohodou. TEL.:736 441 491
* Sháním práci prodavaky, pomocné síly
do kuchyn, mytí nádobí, pomocné kuchaky,
dlnice na 8 hod. nebo brigádu na 4 hod.. Nabízím hlídání dtí, pomoc v domácnosti. Ozvte
se na 606 139 730
* Hledám práci jako idika na rozvoz jídel,
doplování nápojových automat apod. Tel.
605 44 26 96
* www.hubnete.cz/rubi
* Nabízím práce: rekonstrukce, oprava i výroba plot, pístešky na auta, pergoly, malování interiér i nátry stech.
Možno i jiné práce - po dohod. Telefon
737 475 246, e-mail: Ulipos@seznam.cz

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

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

Potřebujete peníze?
Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme
i exekuce

777 009 465
ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci
přijme od 1. 9. 2010

UČITELE ANGLICKÉHO
JAZYKA
Přihlášky s profesním životopisem
na adresu zsck@zsck.cz

Volejte 491 202 101

* Zante hubnout. Tel. 737736065
* Hlídání dtí (kvalik.uit.MŠ, 30 let praxe),
hlídání pejsk, ištní oken, koberc a úklidy,
sekání trávník. TEL.:605 145 004
* Erotický privát -Náchodsko. www.sladketouhy.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
konikem. Náchod 604 349 703
* Provádím údržbu zahrad, poseu trávu,
ostíhám živý plot, natu devný nábytek
i ploty, pokácím i vysadím nový stromek. Tel.
737 564 496
* Programy pro ešení nadváhy - www.hubnete.cz/akorat
* www.hubnete.cz/prosvezdravi
P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Pijmeme do oberstvení v Ratiboicích
kuchae, pomocnou sílu na letní sezonu (erven-záí). Tel. 731 457 620
* Perspektivní uplatnní na 6-10 hodin týdn.
Výdlek až 9000,-K za týden. Tel. 603 731 609
* Pracovní dobu i výdlek si urujete sami.
www.cinnostdoma.cz/jobzdomu
* Na práci v kancelái, pop. z domova pijímáme nové, ambiciozní a šikovné kolegy. Možnost nástupu ihned. TEL.:725 310 637
* Hledáte práci? Zavolejte nám! Zaruujeme
pkné výdlky. Tel. 776 684 920
AUTO - MOTO

NEBANKOVNÍ P JKY
pro zamstnance, dchodce,
živnostníky a podnikatele
bez poplatk !

tel.: 602 413 513
Potebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozstalosti, z pdy,
i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

PO

Z STALOST
VETEŠ

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M

608103810, 606270421

* Prodám ŠKODA ROOMSTER 1,2 , 51
kW, vybavení STYLE, r,v,2009, naj.20 tis.km,
L+Z pneu na discích, v záruce. Cena k jednání
229 tis.K. TEL.:603 547 917
* Prodám CITROEN SAXO, r.v. 1998, 1.1 i,
2x airbag, imobilizér, steš. okno, tídvé., erná
b., 150.000 km najeto, slušný stav, malá spoteba. Cena 28.000 K. Tel. 777 104 584
* Prodám ŠKODA Felicia Hatchback 1.3,
r.v.96, závs, motorov v dobrém stavu, cena 17
tis. K. TEL.:605 715 294, www.autonaplyn.cz,
www.elektroskutr.cz, Jarom 777 962 205

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

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Náchod-Dům se třemi volnými byty (1+1 a dva 2+1),poblíž centra a nákupních středisek,dva balkony,menší zahrada ...............3.200.000,-Kč
Náchod-Zděný byt 3+1 (67 m2) v 1 NP a OV,nedaleko centra (ul.Příkopy),klidná část,koupelna s WC po rekonstrukci ..........................1,3 mil.Kč
Náchod-Pronájem luxusně vybaveného zděného bytu 3+1 (71 m2),v 1.patře,nedaleko centra,parkování ve dvoře..................6.800,-Kč/měsíc
Náchod-Zděný byt 1+1 (47 m2) v centru města,1.patro,plastová okna,vlastní plyn.vytápění, parkování ve dvoře.......... 870.000,-Kč k jednání
N.Město n/M.“Na Františku“-Velký RD s novou přístavbou,kompl.nadst.rekonstr.,luxus.vybavení,poz.863 m2-vše nutno vidět!.....k jednání
N.Město n/Met.-Větší řadový dům (5+1) s 2 balkony v klidné,okrajové části,s půdou k vestavbě,s garáží,sklepy, pěkná zahrada.......dohodou
N.Město n/Met.-Pronájem reprezentativních kanceláří,1.patro,velikost dle zájmu 14-93 m2,možnost sklad.prostorů........od 2.000,-Kč/kancelář
Česká Skalice-Řadový RD (5+1) nedaleko od náměstí,v sousedství zahrad,všechny pokoje s balkony,pěkná sauna,sklípek...................k jednání
Náchod-Lipí-RD (5+1) na pěkném a slunném místě,v klidné části obce,na poz. 1465 m2 jsou 2 studny a garáž ........1.390.000,-Kč k jednání

DAVER s.r.o

- realitní kancelář

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 724 869 259
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz
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HOSPODA NA BAČCE
U MARTINCŮ
nabízí

z školní, remní veírky z svatby
kapacita z sál 100 míst
z výep 40 míst
z terasa - možnost grilování

TEL.: 491 471 471
602 875 447

ZŠ Malecí v Londýn
Dne 28. dubna se naše škola vydala s CK František Prášek z Ohnišova na šestidenní
zájezd Londýn - Paíž. Spolen se základními školami z Dobrušky a ze Solnice, jejichž žáci doplovali autobus, jsme vyrazili smr pístavní msto Calais ve Francii.
Tam jsme se nalodili na trajekt a pepluli kanál La Manche až do anglického msta
Dover. Odtud už autobus smoval do hlavního msta Velké Británie. V Londýn nás
ekala pší prohlídka památek nap. Big Ben, Buckinghamský palác, námstí Piccadilly atd. Veer nás autobus dovezl na parkovišt. Po skupinkách jsme byli rozdleni
do rzných rodin, u kterých jsme byli na dva dny ubytováni.
Po prvním seznámení s rodinami opadl i ostych komunikovat v anglitin. Bez problém
jsme se dorozumli. Po veei, která byla v každé rodin odlišná, jsme rádi uvítali pipravený nocleh.
Ráno nás zase naši hostitelé dovezli na parkovišt k autobusu. Plni dojm z ubytování v soukromí jsme se vydali na další nároný den strávený v Londýn. První zastávkou bylo muzeum
Madame Tussaud´s. Dále jsme po shlédnutí hradu Tower of London a Tower Bridge nastoupili

SPRÁVA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ZÁMEK RATIBOŘICE
a OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BABIČČINO ÚDOLÍ 2006 a KOMITET 1866 pořádají

IV. CÍSASKÉ MANÉVRY
aneb ruský car v Ratiboicích

22. května 2010 areál zámku Ratibořice a Babiččino údolí
program:
10 - 16 hodin Vojenský táborový život v zámecké zahrad
10,30 hodin Píjezd ruského cara Alexandra I. na zámek v Ratiboicích
10,45 hodin Ukázky historických jednotek - výcvik a stelba - na louce ped zámkem
11,00 hodin Promenádní koncert vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivc
z Náchoda - na louce pod liliovníkem
12,00 hodin Historický šerm z období klasicismu - na trávníku ped zámkem
12,30 hodin Koncert hudební skupiny KANTO I - na louce pod zámkem
13,30 hodin Píjezd ruského cara Alexandra I. na zámek v Ratiboicích
13,45 hodin Promenádní koncert vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivc
z Náchoda - odehrává se na louce pod liliovníkem
15,00 hodin Vojenské manévry historických jednotek- louka nalevo pod erveným bukem
15,45 hodin Koncert hudební skupiny KANTO I - na louce ped zámkem
16,45 hodin Historický šerm z období klasicismu- na trávníku ped zámkem

na lo a vychutnávali si projíž ku po ece
Temži. Výstupní zastávkou byl Greenwichský pístav. Pak následovala procházka parkem k observatoi, k nultému poledníku a
návštva námoního muzea. Ped návratem
k rodinám jsme ješt zhlédli známé bariéry
na Temži.
tvrtý den ráno jsme již odjíždli smr
Canterbury se zastávkou v historickém mst Rochester, kde se konaly jarní oslavy. V
odpoledních hodinách naše putování pokraovalo až do pístavního msta Dover, kde
nás ješt ped odjezdem okouzlily bílé útesy
jižní Anglie. Poté následoval pejezd trajektem na území Francie, kde jsme se ubytovali
v hotelu F1.
Poslední den zájezdu jsme mli možnost
obdivovat krásy Paíže - Eiffelovu vž,
Invalidovnu, katedrálu Notre Dame, Louvre.... Po nároné celodenní prohlídce náš
ekala odmna v podob projíž ky lodí po
ece Sein. Perlikou na závr celého zájezdu bylo zhlédnutí veerní Paíže a krásn
osvtlené Eiffelovy vže.
Po celý zájezd nás provázela prvodkyn, která pro dti pipravila i znalostní
soutž. Chtli bychom tímto podkovat
školám, které s námi cestovaly, za vzájemnou spolupráci, ale také prvodkyni
a panu Františku Práškovi za perfektn
pipravený studijní zájezd.
Milena Vacková, Pavla Smolová
ZŠ Malecí

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68 552 03 eská Skalice
Charakteristika innosti:
- Správa nemovitostí vetn zajiš ování
oprav a dodávek služeb a energií
- Zajištní pronájm nájemních prostor, vetn pípravy smluv
- Organizace a údržba systému jakosti dle
SN ISO 9001, systému environmentálního managementu dle SN ISO 14001 a
systému bezpenosti práce dle SN OHSAS 18001.

Požadavky:
- Stedoškolské vzdlání technického smru
- 3 – 5 let praxe
- Základní znalost technických požadavk staveb a orientace v nájemních vztazích
- Zkušenosti v oblasti ízení jakosti, environmentálního managementu a bezpenosti práce
- Organizaní a komunikaní schopnosti, samostatnost, zodpovdnost
- Znalost práce na PC, idiské oprávnní sk. B

Nabídky se životopisem zasílejte poštou na adresu spolenosti,
nebo na e-mail: dyntera@elektrocomp.cz bližší informace na tel: 777 789 884

í
Dtské letn
mi
tábory s ko

Farma Turov

V koňském sedle podhůřím Krkonoš
z Cena rekreace 3 200 Kč
z Věk od 7 do 15 let
z Stanový tábor ve Velkém Dřevíči u Hronova

Hlavní náplní tábora bude jízda na koni. Také nauíme dti starat se o kon,
jezdit v sedle i bez sedla.
Turnusy: 1) 29.6. - 5.7.
5) 27.7. - 2.8.
9) 24.8. - 30.8.

2) 6.7. - 12.7.
6) 3.8. - 9.8.

Kontakt:, +420603777402

3) 13.7. - 19.7.
7) 10.8. - 16.8.

4) 20.7. - 26.7.
8) 17.8. - 23.8.

www.kone-rokytnik.cz

Kadeřnice
Iva Černá 777 650 663
Michaela Volfková 776 652 651
oznamují přemístění provozovny
od 1.6. do ulice Riegrova 737 Náchod
naproti staré lékárně
ve dvoře za Videopůjčovnou Zahálka

JUDr. Edita Divišková, notář jako
soudní komisař nabízí k prodeji :
1. budovu č.p. 117
ve Vernéřovicích,
stav. p. č. 152 za kupní cenu
300.000,- Kč
2. polovinu budovy č. p. 241
v Broumově se stav. p. č. 887
a přil. zahr. č. 897/1 a č. 897/2
za kupní cenu 75.000,- Kč

Tel. č.: 491 543 869

Máte zájem o spolupráci
s politickou stranou Věci veřejné?
Máte nějaký problém s veřejnou správou
či veřejnými službami?

Můžete se ozvat

Karlu Kopřivovi, VV Náchod, tel. 603 728 792,
mail: k.kopriva@tiscali.cz
Zdeňku Slavíkovi, VV Nové Město nad Metují,
tel. 776 344 192, mail: Slavik.Zdenek@seznam.cz

Peklo, Olešnice a zpět
Píjemné poasí, krásná krajina, výborné výkony, tak by se dal ve zkratce shrnout nedlní
cyklistický závod lenek Babacupu.
Tradiní asovku k Jedli letos vystídala nová trasa. Startovalo se za restaurací v Pekle, lesem
podél Olešenky a dále do Olešnice v Orlických horách a zpt. Trasa mí tém 29 km. Vede ásten terénem a ásten po silnici. Z toho dvodu volila vtšina závodnic horské i trekingové

kolo. První ást je pece jen náronjší, zato
cesta zpt byla pro cyklistky odmnou. Každé
šlápnutí do pedál doslova ukrajovalo metry!
Celému závody vévodily dívky z týmu IR
Inspections. Nejenže získaly první i druhé
místo, ale do první desítky se jich vešlo dokonce šest. Vítzka, Pavlína Pížová, zvládla
tra pod jednu hodinu ( 0:57: 01). Druhá, Katka Brátová, byla o ti minuty pomalejší. Krásnou tetí píku pro Integraf Stars vybojovala
stále skvlá Hanka ermáková.( Nesluší se
hovoit o konkrétním vku, ovšem nkteré
závodnice jsou o polovinu let mladší a zdaleka nedosahují takových výsledk).
Družstvo IR Inspections tedy skonilo jasn první. Druhé dojely dívky z týmu Partners.
Na tetím míst WÜRTH. lenky Integraf
Stars mly v tomto závod smlu. Doplatily
na nemoc L.Vysoké a pedevším na diskvalikaci M. Kováová, která sjela z trati. Obsadily tedy tvrtou píku. Poslední, se ztrátou
pti bod, skonilo družstvo UFO Krasotinky, které do závodu vbec nenastoupilo.
Zveme všechny fanoušky na další disciplínu
- atletiku - 6.6. Nové Msto nad Metují. P.H.

Tým Partners by touto cestou rád podkoval svým sponzorm, rmám Partners For Life Planning, a.s.( sídlem Tyršova 63, Náchod ) a Pekárny a cukrárny Náchod,a.s. Srdený dík za
nanní a materiální podporu. Doufáme, že naše výkony Vám dlají radost.
lenky družstva Partners
(Partners je na prbžném 1.míst ve sportovním víceboji družstev v soutži Babacup)

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
z nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro společenství vlastníků
jednotek
KVALITA A ZKUŠENOST

Zajistíme pravidelné odborné prohlídky kotelen včetně zajištění revizí elektroinstalací a tlakových nádob. Zajistíme i školení obsluh těchto
tlakových nádob. Obrátit se na nás můžete i se
zajištěním prohlídek komínových těles. Taktéž
zajistíme revize domovních plynovodů včetně
odstranění zjištěných závad. Součástí naší nabídky jsou i revize a servis výtahů. VY budete
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHOD

víkend od 28.5. do 30.5.

OSLAVY DNE DĚTÍ

Y
KACHNÍ HOD
kachny

Zdravá
výživa

a

když je strav
lékem

- Voda jako lék (Pí voda)
- hubnutí metodou Dr. Jentschury
- konec celulitidy
- detoxikace organizmu
- internetový obchod a další...
Zdravá výživa:
Hostovského 565, Hronov
Plhovská 863, Náchod
www.zdravavyzivahronov.com

M
U
Ž
E
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A

y celé
možnost dovážk
k Vám domů

v případě pěkného počasí GRILOVÁNÍ

otevřeno denně od 11 hodin - obědy
Tuto sobotu 22.5. od 20 hod.
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TANEČNÍ COUNTRY VEČER

* každou sobotu taneční večery se skupinou Fontána
* domácí koláče a zákusky * info na tel.: 603 422 845

Sezona
v plném
proudu

Kácov a orchestr uvítaly jaro!
Jaro už všem oznámilo svj píchod. I Smíšený pvecký sbor Kácov a Novomstský orchestr nezapomnly na pravidelnou tradici a uvítaly jaro v novomstské sokolovn tradiním Jarním koncertem v nedli 9. 5. 2010 v 19 hodin pod taktovkou sbormistra a dirigenta pana Jaroslava Rybáka.
V první ásti koncertu pedvedl své pvecké umní sbor Kácov v ad lidových písní a nkolika svtských skladbách. Po krátké pestávce se rozeznly sálem tóny skladeb svtových
autor v podání Novomstského orchestru. Dlouhotrvající potlesk poslucha byl tou pravou
odmnou všem úinkujícím a hlavn sbormistrovi a dirigentovi panu Jaroslavu Rybákovi.
V ervnu bude naše msto reprezentovat pvecký sbor na festivalu Svátku písní v Olomouci
a orchestr pomí své hudební síly s dalšími hudebními tlesy na festivalu studentských orchestr v Opav. Víme, že jejich úast na festivalech bude stejn úspšná jako Jarní koncert.
Pestávku strávili posluchai v milé spolenosti výtvarných prací dtí z MŠ Rašínova na téma
Den Zem. Vidli úžasné práce, které ožily na jejich školní zahrad. Dti spolen s rodii,
svými uitelkami i ostatními zamstnanci školky prožili píjemné odpoledne a naši nejmenší
se zábavnou formou seznámili s dležitostí ochrany pírody.
Uvítání jara bylo po všech stránkách zdailé a nezbývá, než se tšit na další spolené umlecké
zážitky.
Jana Vitverová, lenka sboru

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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Zaíná v plném proudu hlavní atletická sezóna
a tém u všech závod je i poetná skupina
Jiího Vondejce z Náchoda. Jsou zahájeny
všechny krajské soutže družstev od nejmladšího žactva až po juniorské celky. V sobotu 22
kvtna se roztoí koloto ve všech dosplých
kategoriích od krajských pebor až po extraligu muž a žen.
Nejmladší žactvo roník nar. 1999 a mladší
bojovalo na ŠAK Pardubice a vedlo si více než
dobe. Tém všechny mli svoji premiéru v
atletickém tyboji, který se skládá z bhu na
60m + 600m + skoku dalekém a hodu kriketovým míkem. I v této nejmladší kategorii jsou
obrovské rozdíly , kde vkov proti sob závodí až o tyi roky mladší - 1999 až 2003, takže
se teprvé uí základy.
Pesto trenér byl se všemi spokojen, protože ví,
že pi takové snaze, píli a ukáznnosti budou
moci v budoucnu dosáhnout vynikajících výsledk.
V chlapecké kategorii se pedstavil Ríša Foglar- ro.2000 = míek 29m + 60m za 9,9 sec,
dálka 291 cm a 600m zabhl za 2:18,1 min. Jiík - Kraus - ro.2002 = míek 15,10m + 60m
za 11,0 sec , dálka 236 cm a 600m v ase 2:27,0
min.
Dvata mla tyto výkony : Bára Roztoilová
- ro. 2000 = míek 26,05m + 60m za 9,6 sec,
dálka výborných 349 cm a 600m za 2:16,8 min.
Lenka Macková - ro.1999 = míek 16,80m +
60m za 9,9 sec, dálka 332 cm a 600m zabhla
za 2:28,9 min.
Bojovnice Terezka Mikešová - ro. 2001 hodila míkem 20,5m, 60m probhla za 11,2 sec, v
dálce skoila 252 cm a 600m ubhla za 2:27,1
min. Kaenka Vernerová - ro. 2001 = míek
14,10m + 60m za 11,5 sec, dálka 215 cm a
600m za 3:00,3 min. Velice mile pekvapila
Markétka Macháová - ro.2003, která sice
musí zlepšit hod míkem = 7,15m, ale velice
pkn zabhla 60m za 10,5 sec, v dálce skoila 234 cm a 600m ubhla za 2:55,6 min. Její
kamarádka Lucinka Krombholzová - ro. 2003
hodila krik. míkem 10,0 m, 60m mla za 12,3
sec, v dálce skoila 210cm a 600m zabhla za
2:56,0 min.
Jií Vondejc - trenér

Fotograﬁe a dokumenty
V sobotu 22.května ve 14.00 hodin proběhne vernisáž výstavy fotograﬁí
a dokumentů, týkajících se historie Lázní Běloves. Výstava bude k vidění
ve velkém sále Státního zámku v Náchodě až do 31.července.

 Nejmladší žactvo - Lenka, Lucka, Kaenka, Bára, Markétka, Jiík, Ríša s trenérem
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