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VESTAVNÉ SPOT�EBI�E 
   SE SLEVOU AŽ 54 %
AK�NÍ CENY MY�EK
SPORÁK� I PRA�EK

Ženo, ženo, ženuško,
naložíme masí�ko.

Pogrilujem na zahrádce,
víne�ka si k tomu dáme.

.....Sakríííš, to se zase máme.
Jarmila JiráskováJarmila Jirásková

 V záv�ru kv�tna se v Královéhradeckém kraji uskute�nila ná-
všt�va delegace z �eckého velvyslanectví v Praze, která se týkala 
�esko-�eckých kontakt� v rámci projektu Pam�� Evropy - odkaz 
�eckých brat�í Cyrila a Metod�je. Projekt probíhá ve dvou základ-
ních fázích. V první jde o monitoring �ecké komunity, která se 
na území naší republiky dostávala jako d�sledek ob�anské války 
v tehdejším �ecku v 50. letech minulého století. Ve druhé fázi je 
cílem navázání kontakt� oblasti v severním �ecku (region m�sta 

Solun�) s Královéhradeckým krajem. Zakon�ení návšt�vy �ecké 
delegace prob�hlo v „Pekle“ u Nového M�sta nad Metují. 
Fotograf Ivan Vávra zde na snímku zachytil v debat� (zleva) Jitku 
Št�pánkovou z TV Náchod, autora projektu Mirka Bráta a tiskové-
ho radu �eckého velvyslanectví pana G. Hatziioannou.Informace o 
projektu Pam�� Evropy získáte z webové prezentace Královéhra-
deckého kraje na adrese www.kr-kralovehradecky.cz

Hledáme spolehlivého brigádníka 

pro roznos novin ECHO v oblasti

Hronov - Příčnice + Husova 

a Palackého ul. Více info na tel. 

602103 775 

nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

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

STRUNOVÁ SEKA�KA
MATRIX RT 300 E
230V/50Hz
p�íkon 280W
pr�m�r se�ení 210mm

STRUNOVÁ SEKA�KA
MATRIX RT 550 D
230V/50Hz
p�íkon 450W
pr�m�r se�ení 320mm
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PRO BEZPE Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Hv zdy 
na talí i

   V pov domí Evropan  se švédská kuchyn  rovná slane ku s univerzální bílou omá kou. Jak 
hluboce se tito pomlouva i mýlí! Proslavený švédský st l je vlastn  tradi ní zp sob, jak Švédové 
p ipravují bufet. Jeden anglický námo ník to v 18. století popsal následovn : „N kolik r zných
jídel bylo podáváno najednou bez jakékoliv slávy... Švédové se nahrnuli do rohu místnosti a chu
k jídlu si zvyšovali pojídáním slane k , chleb  s máslem... Ten dnešní švédský st l se prohýbá 
pod mísami nejr zn ji upravených losos , slane k , brambor, klobásek, paštik, sýr  a samoz ej-
m  i ovoce a zeleniny.
   Naleznete tam i karbanátky i r zné druhy nákyp . Velkou pochoutkou jsou raci, kte í mají ve 
Švédsku dokonce sv j svátek a pochopiteln  ryby. Nejzamilovan jším ko ením na ryby je kopr.
Zdejší odr da je p ece jenom o poznání mén  aromatická nežli ta, na kterou jsme zvyklí z domo-
va, takže výsledná chu  je mén  razantní. Kopr se dokonce prodává v kv tiná ství jako okrasná 
kv tina. Vedle ryb je velice cen na zv ina. Není snad žádná jedlá ást jelen , da k  a sob ,
která by na trhu nebyla pravideln  k sehnání. K tomu se koše trhovc  prohýbají pod nákladem 
erstvých lišek, které mají ve švédském jídelní ku svoji nezastupitelnou roli. Specialitou je naso-

lené a vyuzené jehn í, rovn ž uzený slane ek, jehož sláva sahá do 16. století, dále marinovaný 
losos i masové kuli ky ze sobího masa v omá ce z laponských bobulí. Vitamíny se nej ast ji
ukrývají v nakládaných tu ínech, zelí a kapust . Favorizovaným nápojem je pak káva a mléko. Z 
lihovin je nejznám jší Akvavitt, ale Švédsko tvrd  bojuje proti alkoholismu mimo jiné vysokými 
cenami. P i tradi ní švédské snídaní by nem l chyb t sýr a hlavn  k upavý chléb Knäckebröd. V 
sou asnosti ale dává spousta Švéd  p ednost univerzálnímu typu snídan  - nejr zn jším cereáliím 
a jogurt m. Ob d dostávají d ti zadarmo ve škole, a proto jediným jídlem dne, p i kterém se celá 
rodina sejde, je ve e e. Švédové si s oblibou dávají t eba zape ené maso, pln né omelety nebo 
ryby s bramborem a ko en nou omá kou. A nesmí chyb t polévka! I zdejší labužníci jsou na 
sladké, s oblibou si dop ávají jako dezert pala inky.
   Zajímavostí je tradi ní švédská tvrte ní ve e e, p i které se podává hustá hrachová polévka s 
tymiánem a s obrovským množstvím cibule. Jako p íkrm nechybí libový b ek, uva ený v hrnci 
spole n  s polévkou. 
Text p ipravují žáci a pracovníci St ední školy hotelnictví a podnikání S MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz
Recepty švédské kuchyn  najdete na www.novinyecho.cz v odkazu „Hv zdy na talí i“

Ve Švédsku vše voní kopremVe Švédsku vše voní koprem

    Z grilování se již stal fenomén. P edevším o víkendech se v echách griluje už nejen u 
restaurací, chalup a rodinných domk , ale dokonce už i na balkonech panelových dom .
   Žhnoucí uhlíky jsou však stejn  nebezpe né jako klasický ohe . Teplota žhnoucího d ev né-
ho uhlí bývá okolo 600°C, tedy dostate ná pro zapálení tém  každého ho lavého materiálu, 
a proto je p i grilování nutné respektovat ur itá pravidla. P edevším doporu uji ješt  p ed 
zahájením grilování nachystat si, pro p ípad nenadálé události, zásobu vody. Rad ji používejte 
jen profesionáln  zhotovené grily. Instalujte a provozujte je p esn  podle návodu výrobce. 
P edevším je nutné, aby gril byl stabilní a byl umíst n na vhodném míst , aby stoupající dým 
a žár nezapálil v tve strom , aby odletující jiskry nezapálily suchou trávu a nebo jiný ho lavý 
materiál.
   K  podpálení nikdy nepoužívejte tekuté podpalova e na bázi alkoholu, ale vždy jen pevné 
podpalova e nebo suché d evo.
U rozpáleném grilu nepoužívejte oleje ve spreji. Dejte pozor i na Vaše oble ení, negrilujte v 
oble ení, které je vyrobeno ze snadno vzn tlivých materiál . Pro ochranu dlaní a rukou rad ji 
používejte grilovací rukavice a grilovací ná adí s dostate n  dlouhou rukojetí, aby jste p edešli 
riziku popálení, pracujete p ece jen v blízkostí rozpálených žhavých uhlík .
   Obrovské nebezpe í hrozí zejména p i p evržení nestabilního grilu. Bu te proto velmi opa-
trní a nedovolte malým d tem a opilým, aby se pohybovali poblíž grilu.
   Když dojde k požáru, snažte se v první ad  zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejd íve 
chra te život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv událost co nejd íve oznamte hasi m
na lince 150. P i ohlášení vždy nejd íve uve te, co se stalo, kde k tomu došlo, zmi te také 
d ležité okolnosti, které mohou napomoci i naopak zkomplikovat zásah záchraná . Poté 
uve te své jméno a p ímý kontakt na sebe.
                                                      P eji p íjemn  strávené léto u vo avé pe ínky. O. P ibyl

ABY BYLA CÍTIT JEN PE ÍNKA

Stodola se slunným pozemkem v klidné části obce Světlá u Hořiček  .................................................... 299 000,-Kč
Velmi hezký, udržovaný, část. zařízený družstevní  byt 3+1, Náchod - |Plhov .................................. 1 199 000,- Kč
Udržovaný, světlý byt 3+1 v 7. podlaží v Růžové ulici na sídlišti SUN  ...............................................1 190 000,-Kč
Menší rodinný dům na zajímavém místě nedaleko centra České Skalice  ............................................2 590 000,-Kč
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda, poskytuje příjemné bydlení ........................................................1 890 000,-Kč

Pěkný světlý byt v 1.NP v centru Náchoda ( Komenského 
ulice). Byt se nachází v udržovaném cihlovém domě s opravenou 
střechou. Nová plastová okna, zděnné jádro s rekonstruovanou 
koupelnou a  WC. Dispozice: kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, 
ložnice,  předsíň a sklep.  Cena: 1 140 000,- Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

   Dne 5. ervna 2009 je tomu už jeden rok, co 
dotlouklo srdce mého drahého manžela, tatínka a 
d de ka, pana Zde ka Slavíka.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou

 Tvoje manželka, synové, snacha  a vnu ky.    

POD KOVÁNÍ
Cht la bych touto cestou pod kovat inter-
ní ambulanci v ho ejší nemocnici Oblastní 
nemocnice Náchod za velmi p kný p ístup
k pacient m. Pod kování pat í hlavn  paní 
doktorce Novákové a MUDr. Martin  a 
všem set i kám, které na interní ambulan-
ci pracují. Remišová Eva

Zubní lékař 

hledá sestru 
na plný úvazek

od 1.7.2009 do nové zřízené
ambulantní praxe 

v Dolní Radechové
životopis zašlete 

na zub.dolrad@seznam.cz

bližší info 603 78 43 45              

KOSTELECKOSTELEC 
VEVE 

FOTOGRAFIIFOTOGRAFII
  Na trhu regionální literatury se objevil 
nový p ír stek. Je jím kniha fotografi í 
Old icha Nermut  a Jaroslava Kordi-
ny „ ervený Kostelec a okolí“. Knihu 
vydalo Nakladatelství Pavel Mervart. 
Publikaci si m žete zakoupit nap íklad 
v ervenokostelecké knihovn  a tamním 
papírnictví IVÍN.  (r) 

ROZKVETLÉ 
OPO NO

   Ve dnech 1.6. až 31.8.2009 probíhá v p í-
rodním areálu Zahradního centra v Opo n
pod Orlickými horami výstava balkonových 

rostlin v samozavlažovacích truh-
lících v etn  novinek, fuchsií od 
mini až po ob í. Dále zde uvidí-
te sukulenty, bonsaje, rozkvetlé 
zahrádky na zdi, subtropické 
rostliny, citrusy, živý plot z kiwi, 
bylinky a další zajímavé rostliny.
Výstava, spojená s poradenstvím 
a prodejem rostlin je p ístupná 
denn  v etn  sobot a ned lí a 
najdete ji ve st edu m sta za hote-
lem Praha.                             J. .

Uvítali návšt vu z Anglie
   Ve tvrtek 14. kv tna 2009 jsme u nás v ZŠ a MŠ Kr ín netrp liv  o ekávali návšt vu z part-
nerského anglického m sta Waringtonu. V dopoledních hodinách jsme p ivítali p edstavitele 

AKCE NIBE JARO 2009 od 1.5.2009 do 25.6.2009
SLEVA 15 % na komponenty NIBE

S námiS námi 
dotacidotaci
získátezískáte

certifi kovaná instala ní fi rma švédských tep. erpadel NIBE

m sta i zástupce škol v  hudebním ateliéru. 
Naše hosty uvítala v prostorách školy paní 
editelka a svým pestrým programem pak i 

žáci školy. Zazpívali, zatan ili i ukázali své 
za átky p i výuce anglického jazyka. V p í-
jemné atmosfé e si hosté s u iteli vym nili 
informace o vybavení budovy školy i o d ní 
ve škole. Obrázek o práci žák  i u itel  si le-
nové delegace dotvo ili návšt vou v jednotli-
vých vyu ovacích hodinách, které probíhaly 
v odborných u ebnách i kmenových t ídách. 
Hosty oslovila i výstava , která je výsledkem 
dlouhodobého projektu, který byl inspirován 
osobností Sira Nikolase Wintona, který p ed 
za átkem 2. sv tové války vypravil z Prahy 
do Anglie n kolik vlak  a tím zachránil na 
669 židovských d tí. Všechny pot šila v elá 
slova p i lou ení ve vestibulu školy o velmi 
p kném prost edí, moderním vybavení budo-
vy a vst ícném a milém prost edí. Budeme 
se t šit na další spole ná setkání, která nás v 
budoucnu v rámci navázané spolupráce eka-
jí. u itelé ZŠ a MŠ Kr ín

RATIBOŘICE  2009
   Akci „Oživlé postavy „ z Babi ky spisovatelky Boženy N mcové budou 
mít možnost již tradi n  spat it návšt vníci Ratibo ic v dob  8. - 14. ervna 
2009.
  Program p ipravený Kulturní agenturou Anny ehákové z eské Skalice ( tel. 
737 855 304 ) za íná v zámecké zahrad . Zde návšt vníci zaplatí vstupné 45,- K
na osobu a zárove  získají podrobné informace. V  této ástce je zahrnuto i vstup-
né do mlýna a Starého b lidla. Návšt va státního zámku Ratibo ice není sou ástí 
programu, vstupné je zde samostatné. Návšt vu zámku v p ípad  zájmu je dobré 
si p edem objednat zvláš , na tel. 491 452 123.
   Tato každoro ní akce je hojn  navšt vována, je známa i zahrani ním návšt v-
ník m.
   Návšt vníci se dostanou do atmosféry doby panování vévodkyn  Zahá ské, 
setkají se s jejím služebnictvem i s mlyná em ve mlýn . Na cest  do Starého b li-
dla potkají pana hajného, Orlíka a Viktorku s erným myslivcem, na b lidle budou 
pozdraveni babi kou se svými vnou aty.   Nezapome te tedy p ijít na tento 
     poutavý a oblíbený program i s d tmi do Babi ina údolí.              Ivan Vávra

Kurz plavání 
pro děti 6 - 10 let

Vážení rodiče,
Plavecká škola Náchod opět pořádá od září 2009 sobotní kurzy plavání pro děti od 6 
do 10let. Kurzy budou probíhat v sobotu dopoledne na velkém bazénu v krytém plavec-
kém bazénu v Náchodě.
Děti budou rozděleny do družstev podle počátečních dovedností.
Délka výukové lekce bude 45 minut. Maximální počet 10 dětí ve družstvu. Výuku plavání 
povedou kvalifi kovaní instruktoři plavání z Plavecké školy. Cena kurzu 900Kč za 10lek-
cí. Děti mohou absolvovat 10, 20 nebo 30 lekcí.

V kurzu se děti budou učit:
* základní plavecké dovednosti
* prvkové plavání
* plavecké způsoby prsa, kraul, znak
* potápění a plavání pod vodou
* techniku skoků prostých a startovních
* plavecké soutěže, vodní pólo, soutěže a další činnosti ve vodě

Informace a přihlášky:
Plavecká škola Náchod, Pražská 178, Náchod    

tel.: 491 427 642, 775 166 681  e-mail: info@ccknachod.cz     
www.ccknachod.cz, Provozní doba kanceláře PŠ: Po - Pá 7.00 - 13.00

On-line přihláška na www.plaveckaskola.eu

Poznámky: Na kurz je možnost uplatnit fi nanční příspěvek od zdravotní pojišťovny 
(Dle programu ZP)      

VZPOMÍNÁME



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

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
D�M NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
D�M NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

 Miloš Beneš s formulí F3000 Ralt / Cosworth McLaren jel první závod v letošní sezón� 
na Slovensku.
 „Pezinská Baba“ je tra� v krásném prost�edí nedaleko Bratislavy a m��í 5.100 m. Závod se 
zapo�ítával do mistrovství Slovenska, mistrovství zóny st�ední Evropy a KW Berg Trophy.
Beneš se ve všech mistrovstvích umístil na 1. míst� v absolutním po�adí a dosáhl nejrychlej-
šího �asu závodu - 2.05, 777 minuty.
 V letošním roce se chce Miloš Beneš soust�edit na mezinárodní mistrovství �eské repub-
liky v závodech automobil� do vrchu s prioritou získání titulu mistra �eské republiky v ab-
solutním po�adí. Nebude to ale jednoduché, na získání titulu je v �eské republice minimáln� 
p�t konkurence schopných pilot� a závodní techniky jako nap�íklad Otakar Krámský , Dušan 
Nev��il a Jaroslav Kraj�í s F3000, Milan Svoboda s F3 Dallara, Petr Vítek s Osellou PA20S a 
další.                                                                                              Text R.S., foto Tomáš Flégl

GMS MADOS RACING TEAMGMS MADOS RACING TEAM

P�dorys a jaká pravidla by m�la být respektována:
P�dorys by nem�l být jen oby�ejný technický výkres, ale m�l by zohled�ovat, už od samého 
po�átku, p�ání majitel� - co se tý�e komfortu, životního prostoru a ve v�tšin� p�ípad� i jejich 
	 nan�ních možností. P�dorysy se pohybují od �tverhranného, praktického, dobrého, až po 
exkluzivní a extravagantní.

Plánování
P�dorys a jaká pravidla by m�la být respektována. Dokonalý p�dorys neexistuje. Kone�n�, 
každý klient má jiné požadavky na pohodlí a životní prostor. Vzhledem k tomu, že ideální 
p�dorys neexistuje, je užite�né si nejprve vytvo�it seznam svých p�ání, stanovit si priority,         
a teprve potom za�ít s plánováním.

Hlavní otázka: Kde má být centrum d�ní v dom�?
�asto se jedná o velký, uzav�ený obývací pokoj, na který je napojena terasa, která je v ideál-
ním p�ípad� orientovaná na jih. Oblíbené je spojení kuchyn� s jídelnou, od zhruba 15-ti metr� 
�tvere�ných, což dává prostor pro spole�né posezení u velkého stolu, kolem kterého se rodina 
m�že shromaž
ovat. Kdo chce jít ješt� dál, zvolí otev�enou kuchy� s p�ilehlým jídelním 
koutem a obývacím prostorem.

Harmonizuje p�dorys s pozemkem?
 Žádoucí by bylo orientovat vchod, hospodá�ské a technické místnosti a koupelny na sever-
ní stranu a jižní stranu p�enechat zbývajícím obytným prostorám. Ovšem brání v tom jedna 
d�ležitá skute�nost, a to, že existují pouze �ty�i sv�tové strany a proto m�že být jen každý 
�tvrtý pozemek orientován �áste�n� na jih, z �ehož ale nutn� vyplývá, že štítová okna budou 
orientována na východ nebo západ. Ti, kte�í jsou v zam�stnání do ve�era a cht�jí si doma v 
klidu odpo�inout, budou vd��ni za terasu na západní stran�, kde se mohou kochat pohledem 
na zapadající slunce. Ovšem ranní ptá�e uvítá, když se na n�j ranní slunce sm�je oknem do 
ložnice, která je orientovaná na východ.
 Alespo� jedna �ást zahrady, nejlépe terasa, by m�la být chrán�na p�ed zraky zv�davých 
soused� nebo kolemjdoucích, kte�í p�išli okouknout váš nový d�m, aby ho následn� doma
zkritizovali.
Je uspo�ádání p�dorysu vhodné pro každodenní použití?

 Zde platí zásada krátkých vzdáleností. Každý, kdo žije mimo centrum, nebo má tendenci tý-
denních nákup�, ocení malou vzdálenost zaparkovaného auta od kuchyn� nebo komory. Pokud 
se vám líbí stolování v lét� na terase, m�la by být cesta z kuchyn� co nejkratší. Kdo musí v noci 
�ast�ji vstávat, ocení blízkou koupelnu nebo WC od ložnice.
 D�ležité je také uspo�ádání nábytku. Každý pokoj by m�l mít nejmén� t�i mety nep�etržité zdi 
pro p�ípad, že pot�ebujeme zabudovat vysokou sk�í�. Dve�e by nem�ly p�i otev�ení zasahovat 
do tohoto prostoru. �tverec se za�ídí jednodušeji, než podlouhlý obdélník. Pr�chozím pokoj�m 
a koupelnám bez oken je t�eba se vyhnout. Ovšem na druhou stranu, r�zné komory bez oken se 
dají výborn� využít, nap�. jako malá spíž u kuchyn� nebo jako šatna vedle ložnice.

Je p�dorys plánován i s ohledem na budoucnost?
 Když d�ti opustí d�m, jsou najednou k dispozici prázdné pokoje. Mnoho starších pár� je 
potom využívá jako hobby místnosti, knihovnu nebo pokoj pro hosty. Pokud nám ovšem na-
jednou místnosti p�ebývají, stala se nejspíš chyba v p�vodním plánování. Kdo plánuje dlouhý 
a nezávislý život ve svém, práv� vybudovaném, dom�, m�l by už od samého za�átku myslet 
na stá�í a vybudovat širší dve�e, bezbariérový p�ístup (nejen do koupelny) a p�ípadnou mož-
nost p�eložení ložnice do p�ízemí.

Plánovalo se s ohledem na � nance?
 Když si kupujete d�m od developera, kde je vše z jedné ruky, máte obvykle na výb�r standardní 
p�dorysy, které se liší jen v detailech a dají se jen omezen� upravit. Toto má samoz�ejm� vliv na 
ceny a nemusí zde být žádná nevýhoda, protože poskytovatelé znají „chut�“ svých zákazník�. Z 
toho vyplývá, že domy jsou obvykle založeny na p�dorysech, které se
již n�kolikrát osv�d�ily a ve svých základních požadavcích vyhovují pr�m�rnému zákazníkovi. 
 Ovšem d�m ušitý na míru, který bude odpovídat vašim p�edstavám, si po�ídíte pouze            
v t�sné spolupráci s architektem. Pro ECHO p�ipravil Dipl.Ing.W.Kurschatke, Arch.

P�íští téma: Jak snížit stavební náklady

Postav dům...

 Žáci 9.t�íd ZŠ Náchod-Plhov navštívili Národní muzeum v Praze, kde si prohlédli výstavu 
„Republika“.
 V d�jepise se letos u�íme, jak se žilo v �eskoslovensku ve 20. a 30. letech minulého století 
a také o 2. sv�tové válce. P�ed návšt�vou výstavy „Republika“ v Národním muzeu jsme tedy 
v�d�li, co nás �eká a t�šili jsme se. V muzeu jsme dostali pracovní listy a sami jsme vyhle-
dávali informace. Výstava byla pou�ná a p�kná. Nejvíce se nám líbily staré 	 lmy, stará auta 
a motocykly. Bylo také zajímavé si prohlédnout, jak vypadala za první republiky t�locvi�na, 
školní t�ída a lékárna. V Praze jsme ješt� navštívili barokní chrám sv. Mikuláše na Malé Stran� 
a gotický chrám sv. Víta. Tyto stavby nás zaujaly svým prostorem a výzdobou. Pak nás �ekala 
cesta p�es Pražský hrad k autobusu, který nás odvezl dom�. Výlet se nám moc líbil a klidn� 
bychom si ho zopakovali.

Míša Jelínková a Míša Duchá�ková žákyn� 9. B ZŠ Náchod - Plhov

Plhovští deváťáci  poznávali „Republiku“Plhovští deváťáci  poznávali „Republiku“

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

Regionální kancelář 

v Náchodě přijme 

2 asistenty/ky 

pro prodej.

Info: PO-PÁ: 777 345 132

Modeláž nehtů
Náchod

Tel. 776 21 77 34
Modeláž 620 - 690 K�
Dopln�ní 320 - 400 K�
Do 30. 6. modeláž
za cenu dopln�ní

JISTOTA V KAŽDÉ PEN�ŽENCE?

Naše nebank. kred. karta na 100.000,-K�
Sta�í pouze platný OP!

Možná spolupráce!

Tel. 731 817 679, 603 940 082

KUŘICE
ve stáří 12 týdnů barva červená

ČERVENÝ KOSTELEC? Chovatelské potřeby
Prodej 18. června 2009

Tel. 491 461 414, 
mobil 774 197 388      

NUTNO 
OBJEDNAT!

To je hrozná vize ta finanční krize!
Lidé pláčí, zoufají, že peníze nemají!

U nás jen na OP 
od 50.000 do 200.000 Kč!

Tel. 603 940 082, 731 817 679

ŘIDIČ AUTOBUSU
Náchodská autobusová 

společnost
hledá řidiče sk.D

věk do 40 let
TEL.:602 145 222

 Broumovsko - není to ráj na zemi, ale hodn� se mu podobá. Slogan, který je svým 
obsahem hodn� blízko pravd�. A zatím ješt� turisticky i jinak neobjevený. P�itom posky-
tující jedine�né zážitky, pohledy, které jen tak nevidíte, kulturní programy, které jinde 
neshlédnete. Letos nap�íklad již 4. ro�ník prestižního hudebního festivalu v kostelech 
na Broumovsku, „Za poklady Broumovska“. O jeho úrovni vypovídá neobvykle vysoká 
návšt�vnost minulých ro�ník�, i výb�r interpret�. Za všechny jméno vynikajícího um�lce, 
který zahajuje svým koncertem letošní ro�ník - Št�pán Rak. Návšt�vníky však �eká celá 
�ada dalších krásných a podn�tných událostí, pro d�ti i pro dosp�lé. Takže domácí, p�es-
polní i turisté se mají celé léto na� t�šit.
 Již tradi�n� se slavnostn� zahajuje turistická sezona na Broumovsku o sobotním od-
poledni v benediktinském klášte�e v Broumov�, letos v sobotu 6. �ervna ve 13:00 hodin  
VINUM & CETERA
 Každý kdo p�ijde, bude mít v nádherném prost�edí broumovského benediktinského 
kláštera nevídanou p�íležitost, ochutnat to nejlepší z moravských i �eských vinic, a zapo-
slouchat se do hudby, která je pro návšt�vníky p�ipravena.
 Po slavnostním zahájení ve 13 hodin postupn� vystoupí žáci ZUŠ Broumov, pak kapela 
Annabase (z jejich vlastní tvorby je cítit inspirace jazzem a velmi p�íjemn� se poslouchá), 
kapela Ostaš (výjime�ný jazzrock ve výjime�ném podání) a od 18:00 hodin kvinteto se 
souzvukem trumpety a tenor saxofonu, s p�vodn� kubánským trumpetistou Lazaro Cru-
zem. Ve�er pokra�uje jazzovou diskotékou Ond�eje Kejzlara. Více se m�žete dov�d�t na 
www.broumovsko.cz nebo www.nasebroumovsko.cz.
 Po�adatelé se t�ší na vaši ú�ast.                                                                            Jindra

VINUM & CETERA

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

NECHCETE DO PLASTOVÝCH 
OKEN ŽALUZIE?
DEJTE SI ROLETY!
50 DRUHŮ LÁTEK
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� Dív�í družstvo FC Hradec Králové jde do 	 nále republikové ligy. 
P�ejeme hodn� úsp�ch� ve 	 nále.                                              Trenér, rodi�e a fanoušci
 V horní �ad� uprost�ed novom�stská Pavlína Vítková.



Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
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

491 421 711 

U násU nás
ŠROTOVNÉ ŠROTOVNÉ 

ažaž
1000 K�1000 K�

NEJV�TŠÍ VÝB�R KOL V REGIONUNEJV�TŠÍ VÝB�R KOL V REGIONU

obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz

ST�ECHY
provedeme práce:

* pokrýva�ské * klempí�ské 
* malby a nát�ry * zednické 
* tesa�ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

tel.: 732 349 219

Poděbradova 428 Náchod, 
tel.: 733189433, 491422585 

otevírací doba: Po-Pá 10-12 12,30-17 So 9-12.

SCOTTSCOTT – cyklodopl�ky

RAVORAVO – horská kola

ROSSIGNOLROSSIGNOL – oble�ení

TEMPISHTEMPISH – in-line brusle

LOTTOLOTTO – boty, kopa�ky

SERVIS  - BAZAR - P�J�OVNA – PRODEJ

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775

MEDIASERVIS s.r.o.
hledá DORU�OVATELE

pro roznášku denního tisku + letáky
pro oblast: Náchod - Klínek

Nové M�sto nad Metují
Teplice nad Metují

Práce je v ranních hodinách
Každý den v�etn� soboty

Vhodné jako p�ivýd�lek nebo brigáda

Informace: 
Doru�ovací st�edisko

Hrašeho 15
547 01 Náchod

TEL.: 491 422 337, 602 687 833,
724 006 879



STÍNICÍ TECHNIKA
uherova.zaluzie@post.czuherova.zaluzie@post.cz
www.zaluzie-jaromer.czwww.zaluzie-jaromer.czDOLANY 33
�� ŽALUZIE VŠECH TYP� - VNIT�NÍ - VENKOVNÍ
�� P�EDOKENNÍ ROLETY AL, PVC
�� GARÁŽOVÁ ROLOVACÍ VRATA
�� MARKÝZY
�� STÍNICÍ TECHNIKA VELUX
�� PLISÉ OKENNÍ A STROPNÍ
�� LÁTKOVÉ ROLETKY
�� SÍT� PROTI HMYZU
�� SHRNOVACÍ DVE�E

��774 450 150
�        723 762 150
PORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, KALKULACE ZDARMAPORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, KALKULACE ZDARMA

MNOŽSTEVNÍ SLEVYMNOŽSTEVNÍ SLEVY

NOVĚ OTEVŘENÉ ZASTOUPENÍNOVĚ OTEVŘENÉ ZASTOUPENÍ
DODÁVKA A MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT,DODÁVKA A MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT,

VJEZDOVÝCH BRAN, ZÁVOR, PARKINGŮ,VJEZDOVÝCH BRAN, ZÁVOR, PARKINGŮ,
DOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMŮDOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMŮ

Kontakt: 776 121 122, 775 228 285, 721 890 021
info@garazovatechnika.cz          www.garazovatechnika.cz

RADEK HYNEK - GARÁŽOVÁ TECHNIKARADEK HYNEK - GARÁŽOVÁ TECHNIKA

 Na za�átku  je pot�eba ujasnit si, jaký stan skute�n� pot�ebujeme. Obecn� se doporu�uje koupit si stan takové zna�ky, která se na výrobu 
a vývoj stan� dlouhodob� specializuje a vyvarovat se r�zných „výhodných koupí“ nap�. v supermarketech. V následujícím p�ehledu zcela 
pomineme jednopláš�ové stany - s výjimkou n�kterých speciálních ultralehkých stan� se obvykle jedná o levné výrobky, které nespl�ují 
ani základní požadavky. Soust�e�me se tedy na stany osv�d�ené dvoupláš�ové koncepce s konstrukcí z pružných, ohebných prut�. Mezi 
vn�jším nepromokavým plášt�m (tropikem) a vnit�ním stanem z dob�e prodyšného materiálu proudí vzduch a zajiš�uje tak odv�trání a 
odvod vzdušné vlhkosti, kterou vydýchají nocležníci, jejich v�ci nebo se odpa�í ze zem�. Proudící vzduch také vysouší zkondenzovanou 
vodu na vnit�ní stran� tropika, p�i vyšší kondenzaci kapky stékají dol� po tropiku a vnit�ní stan z�stává suchý.

Jak vybrat stanJak vybrat stan

   Na záv�r ješt� n�kolik rad obecn�jšího charakteru : stany vybírejte podle výšky postavy, máte-li nap� 180 - 190 cm, poohlédn�te se po stanu 
alespo� 210 až 220 cm dlouhém, abyste se mohli pohodln� natáhnout. Z pohledu ú�innosti v�trání jsou pro letní použití nejvhodn�jší dvou 
pop�. vícevchodové stany. Mají-li u každého vchodu i p�edsí�ku, je to další výhoda - nocležníci si mohou uložit bagáž vždy na svou stranu.

 Stany do auta a pro mén� náro�nou turistiku  budeme nejspíše hledat mezi cenov� p�ijatelnými 
dvoupláš�ovými stany tvaru kopule se sklolaminátovou konstrukcí a podlážkou z vrstvené polyetyle-
nové folie. Po�izujeme-li si takový stan, zam��me se na zna�ky, které nabízejí sva�ované spoje (švy) 
na polyetylenové podlážce.  Parametry nepromokavosti tropika bývají 1,5 - 2,5 metr� vodního sloup-
ce, váha bude cca 3,3 - 4 kg. Za takový stan pro 2 - 3 lidi s jednou nebo rad�ji se dv�ma p�edsí�kami 
zaplatíte od 1800 do 3000 K�. Avšak za ceny o cca 500-1000 K� vyšší již v této t�íd� najdete stany s 
odolnou tkaninou a p�edevším s polyuretanovým zát�rem (až 10 m vodního sloupce) na podlážce.

 Rodinné stany pro 4 až 10 osob nabývají v posledních letech na mimo�ádné oblib�. Také u 
nich se uplat�ují sklolaminátové konstrukce z pružných prut�, které v kombinaci s moderními 
textilními materiály postupn� tém�� nahradily t�žké bavln�né stany známé z d�ív�jších dob. 
Jejich výška 180 - 200 cm umož�uje vzp�ímený pohyb, �asto mají i více ložnic, st�ešní okna 
a odepínatelné postranní st�ny tropika, což prosv�tluje a odv�trává vnit�ní prostory. Rodinné 
stany jsou v�tšinou kombinací kopule, která slouží jako p�edsí�, a jednoho �i více tunel�, který 
vede z p�edsín� a slouží jako ložnice.

 Stan na kolo �i na záda, tedy co nejleh�í a p�itom stabilní a pohodlný stan je snem cyklo- i  
p�ších turist�. Nejpoužívan�jší jsou kopulovité stany vybavené duralovými pruty, zajímavou 
variantou je tunel s nejlepším pom�rem užitného prostoru stanu k jeho celkové hmotnosti, je 
však závislý na dobrém ukotvení. Mezi opravdu nejleh�í pat�í stany jednopruté. Pevný a lehký 
duralový prut, vyzdvihující tropiko do výšky po jeho délce, se neklátí jen díky p�ikotvení nebo 
novým d�myslným konstrukcím, podpírajícím stan na obou stranách.

 Horské p�echody a bivaky p�i náro�né a vysokohorské turistice vyžadují mechanicky 
odolné a p�itom lehké materiály. Podlážku, kterou neprosákne ani 10 metr� vodního sloupce, 
silikonizované tropiko zadržující nad 3-4 metry vodního sloupce nesmí zklamat ani p�i trva-
lých pr�tržích mra�en. Konstrukce je duralová, v�tšinou se k�ížící v r�zných (asymetrických) 
bodech, aby lépe odolávala v�tru. Kondenzace páry na vnit�ní stran� tropika je redukována 
také d�kladn�jším v�tracím systémem v podob� otvor� zajišt�ných proti pr�niku vody. U nej-
náro�n�jších model� nechybí sn�hový límec, který se po zasypání sn�hem nebo kameny stává 
t�žítkem. Váha stanu této kategorie pro 2 - 3 osoby je cca o 1/4 nižší než u b�žného turistického 
stanu, cena naopak.

www.doplnek.com



bu RD,800-100m2, 750 K�/m, tel. 608 884 935
* Prodám zahradu 409m2, v Novém M�st� 
nad Metují \“Na Bobe�ku\“ s d�ev�nou chatou 
a chatkou na ná�adí,zavedena pitná voda, ekol.
wc,okrasné a ovocné d�eviny,situ.naJ, nádherné 
místo a výhled, v blízkosti lesy.Cena 398000k�. 
Kontakt:604 894 544
* Prodám rovinný pozemek 2007 m2 ve Ž�ár-
kách zahrnutý v ÚP obce k zástavb�. Vhodný 
je pro stavbu rozlehlého RD nebo rodinného 
dvojdomu. P�ístup: p�íjezd 24 m od asfaltové sil-
nice, ve�ejný vodovod na pozemku, napojovací 
šachta obecní kanalizace 10 m - dtto kabel tele-
fonu, plyn, a elektro 24 m od hranice pozemku. 
Informace na tel. 602 937 553
* Prodám udržovanou stavební parcelu v�et-
n� inženýrských sítí ve st�edu obce Vysoké Srb-
ské v krásném p�írodním prost�edí pod Borem. 
TEL.:775 648 191
* Prodám RD Náchod Staré M�sto, nutná 
rekonstr..TEL.:608 534 852
* Prodám d�m ve Václavicích - zahrada, sto-
dola. Tel. 608 164 767
* Koupím RD v Náchod� a blízkém okolí. Plat-
ba v hotovosti. Tel. 608 542 961
* Koupím pozemek v okolí obce Stárkov, 
Chlívce, Vápenka, Janovice, Hodkovice, Zdo-
�ov apod. Min.150m od hlavní sinice. Tel. 731 
188 066
* V Broumov� prodám objekt k podnikání - 700 
m2, s bytem 3+1 (100 m2), pozemek 1200 m2, 
vhodný jako sklady, dílny, možná p�estavba na 
byty, klidné místo, tel. 774 521 667
* Koupím rod. d�m nebo chalupu, bez exe-
kuce a dalších právních vad, na klidném míst� 
(Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Pronajmeme skladové a provozní prostory v 
Hronov� (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2, 
v�.kancelá�e a zázemí, vhodné pro skladování, 
prodejní sklad nebo provoz � rmy. Dobrý p�íjezd 
vozidel, vše zrekonstruováno, k dispozici od 
kv�tna 2008, venkovní prostor o vel.250 m2 p�ed 
skladem též k dispozici. TEL.:777 152 750

KOUP�

* Koupím knihy od Jules Verne, starší vydání, 
platba hotov�. P�ijedu za Vámi. TEL.:721 606 
133
* Koupím starý motocykl nebo mopeda, i bez 
OTP. Tel.773207158
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bake-
litová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, 
autodráhy, modelové železnice, vlá�ky TT, HO, 
aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, 
vyznamenání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i 
poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji �ády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 
602 735 593

* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 428 
455
* Koupím staré i poškozené hra�ky, nap�. 
Kaden a jiné. Dále koupím staré plyšáky. 
TEL.:775 428 455

PRODEJ

* Prodám záv�sný kotel Protherm Panther 18, 
12 KOO, barva bílá. tel. 776031476
* Prodám balkonové dve�e - dvouk�ídlé 
157x207. Levn�. TEL.: 774 30 80 86

* Prodám novou elektrickou plni�ku cigare-
tových dutinek. 220V. Plynulá regulace husto-
ty tabáku, zásobník cca. 30g. Naplníte 20ks za 
3 min. Snadná obsluha, novinka na trhu, záru-
ka 24 m�síc�, cena 1970 K�. Tel.608494625

* Prodám starou šatní sk�í� dole 1 šuple, 2 
no�ní stolky na noži�kách s mramorovou des-
kou. Tel.: 737 315 851
* Prodám starší mrzák 5 šuplový zachovalý. 
Tel.: 737 315 851

R�ZNÉ
* Provádím renovace van smaltem. Tel. 731 
440 453

* NEBYTOVÉ PROSTORY k pronájmu, 
Náchod, Mlýnská ul., p�ízemí domu, 15,6 m2. 
Tel. 775 995 992

* Živnostníci podnikatelé pot�ebujete p�j-
�it? Bez poplatk� i za�ínající volejte na tel. 
731 781 250

* Ješt� nevíte co s prázdninami? Co t�e-
ba studium anglického jazyka na anglickém 
pob�eží? Více info na tel: 777 344 405

* Baví vás internet? Víte, jak vám m�že 
doživotn� vyd�lávat peníze? Volejte 776 565 
600

cena dohodou, tel.: 737473831
* Pronajmu garzonku v Hronov�. Tel. 608 66 
77 30
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, v dobrém stavu, 
sídl. SUN, ul. R�žová, od 1.6. TEL.: 723 136 517
* Pronajmeme byt 2+1 62m2 s balkonem v 	er-
veném Kostelci v ulici Sokolská. Byt je ve výbor-
ném stavu. Nájemné 4900,-K� + platby energií. 
Kauce 10.000,-K�. TEL.:777 152 750
* Prod. dopl. družst. byt 3 +1 s garáží v 	erv. 
Kost. Cena 1. 500 000,-. Tel. 737 084 727
* Pronajmu velký zd�ný byt 1+1 v Náchod�, 
náj.3500,-K� + energie cca 1000,-K�. TEL.:736 
766 448 - 16 - 19 hod.
* Pronajmu byt v Náchod� na Plhov� po rekon-
strukci, pln� vybavený, ihned volný, nájem v�. 
inkasa 7000 K�. Tel. 737 069 721
* Koupím byt v menší obci na Náchodsku do 
1mil. Tel. 739 486 403

NEMOVITOSTI

 * Prodám rodinný d�m (p�ldomek) v 
Náchod�-B�lovsi, 4+1, 2xkoupelna a WC, 
velká garáž. Celková plocha 209 m2. Dobrý 
stav. Cena 2.300.000.Kontakt 737 216 951

* Nabízíme k prodeji stav. parcely ( v�etn� 
inženýrských sítí) pro výstavbu RD v p�kných 
lokalitách obce Provodov, Bohuslavice, Slavo-
�ov a Spy u N.M�sta n.Met. Další informace na 
tel. 602 204 002 

* Pronajmeme dlouhodob� zánovní RD v 
	ervené Ho�e, v suterénu garáž + zázemí, v p�í-
zemí a podkroví byt 6+1 se 2 koupel. Nájemné 
7900,- + záloha na energie. Kauce 30 tis.K�. Jen 
pro vážné zájemce. TEL.:608 90 30 70
* Prodáme pozemky (možnost výstavby 
RD) na okraji obce Kramolna u Náchoda,cena 
250,-K�/m2 a dále ve V. Jesenici-k.ú.Veselice 
u 	.Skalice,cena150,-K�/m2.Tel. 603 165 971-
Ideal Reality.
* Prodám v Teplicích nad Met. p�kný RD 4+1, 
UT na uhlí, stodola jako dvougaráž, zahrada 400 
m2, ihned k nast�hování. Cena 1.190.000 K�. 
Tel. 608 245 634
* Prodám rekrea�ní chatu v 	eské Skalici, 
2+1 se zahrádkou, 870.000,- K�, RK nevolat, 
tel. 723 921 983
* Prodám RD v 	erveném Kostelci, plyn, 
topení, nová koupelna, WC, nová st�echa, poz. 
1250 m2, 1.8 mil. K�, Tel. 776 698 035
* Hledáme rodinný d�m nebo �adovku na Fran-
tišku v Novém M�st� n/Met. Tel.: 721 146 244

* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jarom�-
�e. TEL.:774 30 80 86

* Nabídn�te ke koupi pozemek lokalita Deštné 
v Orl. horách, tel.: 773 559 014
* Prodám chalupu - ve špatném stavu - ve Zdo-
�ov� u Adršpašských skal, poz. 998 m2 (v�etn� 
zastav�né plochy). Tel. 774 264 404, RK nevo-
lat
* Sháníme chatku s malým pozemkem na 
Náchodsku, el. 220/380V, do 1,2 mil., k celoro�-
nímu obývání  Tel.: 608 883 012
* Prodám zahradu v Náchod� „Kašparák“, 
klidné místo, 365 m2, el., voda,jižní svah s 
výhledem na panorama m�sta, menší d�ev�ná 
chati�ka a k�lna, cena 250 000 K�. Tel. pí Nová-
ková 608 280 563
* Hledáme RD nebo chalupu na klidném 
míst�, p�edh��í Orlických hor, do 2mil., 
pozemek cca 1200m2, studna. Tel.: 608 667 
734
* Prodám RD v Jarom��i. TEL. 606 64 36 35
* Pronajmu zahradu 1000 m na okraji Nácho-
da. TEL.:608 365 036
* Prodám byt v 	eské Skalici. Tel. 602 437 
149
* Prodám stavební pozemek o vým��e 1897 
m2 v Bražci u Náchoda. TEL.:731 216 275
* Prodám stav. pozemek v Jarom��i, 895 m2, 
cena 1000,-K�/m2. TEL.:775 061 233
* 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 d�m v Hronov�, který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra m�sta Hro-
nov. Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen 
na dobu ur�itou a druhý byt o velikosti 1+1 na 
dobu neur�itou, 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 Jarom��i 5+kk, cena 2,5 mil.
K�. TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.
cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepe-
ný, cena 2.06 mil.K�. TEL.:775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Pronajmu garáž na Plhov�. TEL.:723 504 
958
* Stavební pozemek na prodej, Jarom�� - V 
Hrušti�kách, nádherná lokalita, ideální pro stav-
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P�J�KY - HYPOTÉKYP�J�KY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
p�j�ky až do 300.000,- 

bez ru�itele
P�e� nancování drahých úv�r� a karet 

nap�. 200.000,- od 3.500,- K�/m�s.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úv�r až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na ú�tu
Do 50.000,- bez potvrzení o p�íjmu!

Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43 
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod
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.  

www.zemtechnika.cz 
- traktory, stroje a veteráni. 

Tel: 602 230 773          

SEZNÁMENÍ
* 36/165 hledá kluka na výlety, kolo, lyže, ces-
tování. TEL.:721 146 244

BYTY

* Pronajmu DB 2+1 s balkonem v�etn� za�ízení 
v Náchod�, 5.patro. Cena dohodou, kauce nutná. 
TEL.:732 167 291
* Pronájem za�.bytu 1+1 v Náchod� Plhov, 
7.patro s výtahem, sklep a balkon v mezipat�e. 
Kauce nutná, nájem 4000,-K� + inkaso. TEL.: 
602 243 954
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� naproti Kinu 
Vesmír. Nájem bez inkasa 4000,-. Vr. kauce 12 
tis. Tel.: 603194008
* Prodám družst.byt 3+1 v Náchod� na Bran-
ce, 4.patro, orient.k Jihu, p�kný, kolaudace 1994, 
po dohod� možnost v�.komplet.vybavení. Cena 
1.350 tis.K�. TEL.:608 47 69 20
* Pronajmu zd�ný byt 3+1, nová okna, v centru 
Náchoda. Kauce. Volný ihned. Tel. 602 103 777
* Prodám byt 3+1 v OV 68 m2, 7.patro v panel.
dom� v Náchod�, ul. B�loveská. Nové stoupa�ky, 
velká lodžie, sklep, krásný výhled na m�sto a zá-
mek. Cena 1.180.000,-K�. TEL.:732 742 047
* Nabízíme k prodeji nebo ke kratšímu pro-
nájmu byty 1+1 a 2+1 OV v N.M�st� n.Met.-
Kr�ín. Jsou po �ást.rekonstr., s plastovými okny, 
s velkou p�dou a zahrádkou. Cena.559.000,-K� a 
699.000,-K� k jednání. Pronájem-3.500,-K�/m�s. 
Tel.602 204 002-Ideal Reality
* Pronajmu byt 2+kk v centru Náchoda, nájem 
5000 K� + en., kauce 15.000 K�. Tel. 608 445 401
* Pronajmeme dlouhodob� byt 1+kk v Nácho-
d�, II.NP poblíž centra, nájemné + záloha na ener-
gie 5400,-K�. TEL.:608 90 30 70
* Prodám v Náchod� nadstandard. byt 2+kk v 
OV a p�kný zateplený DB 1+kk, balkon. tel. 604 
336 337
* Pronajmu byt 3+1 v 	eské Skalici, 5.500,- 
m�sí�n� + energie, volný od 1.7.2009, RK nevo-
lat, tel. 723 921 983
* Pronajmeme dlouhodob� byt 1+kk s terasou v 
Náchod� na Lipí naproti hospod�. Nájem 2900,-
K� + inkaso. TEL.:608 90 30 70
* Prodám družstevní  byt 3+1 v Náchod� na 
Plhov�. Cena: 1 199 000,- K�. Tel. 774 311 404
* Prodám byt 3+1 v OV ve zd�ném dom� 
nedaleko centra Náchoda. Byt 64 m2, po celko-
vé rekonstrukci. Volný cca od srpna. Možno i s 
garáží vzdálenou 3 min ch�ze. Cena dohodou. 
Nevolat RK. Tel.: 777122258 (po 17 hod.).
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� SUN. 
Cena: 1 190 000,- K�. Tel. 774 311 404
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�. Poblíž centra. 
Tel. 736 431 112
* Prodám byt 1+kk 32 m2 v Hronov�, zd�ný, 
p�kný, nová koupelna + kuch�. Cena 490 tis.K�. 
TEL.:777 038 022
* Pronajmu byt 2+1 v Jarom��i. TEL.:606 64 
36 35
* Pronajmu 3 byty blízko centra Hronova. Tel. 
602 437 149
* Pronajmu družstevní, nadstandartn� za�ízený 
byt 3+1 v Náchod�. Dlouhodob. Tel. 606 625 907
* Prodám byt v Novém M�st� n.M. TEL.:777 
922 947
* Pronajmu byty po rekonstrukci - v 	erveném 
Kostelci, byt �. 1: 1+kk, cca 35 m2, nájem 3000,-
K�, vratná kauce 9000,-K�, byt �.2: 1+1, cca 56 
m2, nájem 4200,-K�, vratná kauce 12 000,-K�, 
info na tel. 604 774 119 nebo 604 774 115
* Dlouhodob� pronajmu slunný byt I.kategorie 
3+1, 77 m2 s velkým balkonem, zd�ný, v Novém 
M�st� n.M. - Kr�ín�, U Zvonice 319, 3.nadzemní 
podlaží, plynové topení. Volný od 7/2009. TEL.:
ve�er 465 611 574
* Pronajmu byt 2+1 v Novém M�st� n. M. 
Malecí, �ást. za�íz., nová plastová okna, nájem 
3000,-K� + inkaso. Kauce nutná. TEL.:602 313 
919 volat 17 - 20 hod.
* Pronajmu byt 3+1 v 	.Kostelci na Koubovce. 
Dlouhodob�. Kauce nutná. Tel. 605591513.
* Prodám DB v Náchod� na SUN, 1+1 po úpra-
vách s balkonem, jižní strana. Cena 580.000 K�. 
Tel. 608 81 81 29
* Prodám byt v OV 2+1 v Hronov�, 60,95 m2, 
za 800 tis.K�. Úpravy nutné. TEL.:608 483 387
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk v Náchod�. Kau-
ce 5000,-K�, m�sí�. nájem 5500,-K� v�.služeb. 
Internet zaveden. TEL.:605 286 237
* Prodám DB 3+1 v Náchod� na Brance, zd�ný, 
nutno vid�t. Cena 1 650 000,-K�. TEL.:602 145 
222
* Pronájem bytu 3+1(97m2) ve zd�ném obyt-
ném dom�. Byt po rekonstrukci, možno �áste�n� 
za�ídit. V centru Nového M�sta n/Met. Volný ih-
ned. Tel. 732 945 606
* Pronajmu DB 3+1 v Náchod� SUN, 75 m2, 
nájemné K� 4.000,-- + služby, vratná kauce K� 
15.000,--. Tel. 720 554 632
* Pronajmu od 7/09 velký slunný byt 3+kk 
po rekonstrukci v NP s  velkou terasou v centru 
Náchoda. K bytu náleží další dv� místnosti vhod-
né jako sklad a jedno parkovací místo ve dvo�e. 
TEL.: 737 407 528
* Pronajmu byt 2+1 v RD Náchod- T�ešínky, 
�ást.za�., digi TV, internet, po rekonstrukci, 5500,-
K� + služby. TEL.:604 153 123
* Pronajmu byt 3+1 KK, 5 km od Hronova, 

* Práce na doma. www.pracujtelehce.wgh.cz
* Pronajmu garáž v B�lovsi vedle Bonata na 
dobu neur�itou, el. 220/380 + vlastní elektrom�r, 
volná, nájem 1000 K�/m�s. Tel. 777 206 881

* 	ekáte ne�ekanou návšt�vu a Váš byt by 
pot�eboval velký úklid? Zvelebíme, poklidí-
me, dobrou atmosférou naladíme a provoní-
me. Volejte 739 958 424

* Nabízím individuální výuku Aj.(Náchod) 

 exibilní p�ístup, tel.604 389 357
* Pronajmeme obchodní nebo kancelá�ské 
prostory v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Patro. 
Tel. 606 951 546
* Pronajmu prostory v Hronov� k drobnému 
podnikání, kade�nictví, pedikúra, manikúra, 
kancelá�. Centrum. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) 
v Pasáži Kamenice v Náchod� 35 m2, volný od 
srpna 2009. TEL.:777152 750
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budov� 
Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kan-
celá�e o celk.vým��e 91 m2. Možno dohromady 
nebo jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, WC, 
výtah. TEL.:777 152 750
* Hledáme prostory k pronájmu min.80 m2, se 
soc.za�. v Náchod�. TEL.:739 455 011
* Studenti pozor! Hledáme n�kolik šikovných 
student� pro provád�ní anketních pr�zkum� na 
téma zdraví na Náchodsku, Jarom��sku. Mož-
nost až 100 K�/hodinu. Tel. 605 844 735
* Pronajmu prodejnu o velikosti 52m2 na 
Komenského ulici v  Náchod�. Nové soc.za�í-
zení, malá kancelá�, nov� zateplená zadní �ást 
obchodu, velké prosklené výlohy, možnost par-
kování hned u prodejny, nájem 7.000,- Tel. 602 
247 247

* Pronajmu ob�erstvení na cyklotrase v 
Deštné v Orl.horách, v blízkosti sjezdovek, 
celoro�ní provoz, 40 míst k sezení, dámské, 
pánské WC, venkovní posezení, velké parko-
višt�. TEL.:732 167 291

* Pronajmu garáž v Náchod�. TEL.:732 167 
291

* P�enechám pronájem zavedeného baru 
- herny, za odstupné, v centru Náchoda. Tel. 
774 727 253  

* Provádím se�ení zahrad, sad� a špatn� 
p�ístupných svah�, udržovaných i neudržova-
ných, prace k�ovino�ezem - rota�ní seka�kou. 
1 - 1,50 K�/m2, doprava v cen�. Volat 19-20 
hod. na tel. 605 319 638

* Poradce výživy, sestavování jídelní�ku. 
tel.608 145 555
* HUBN�TE ZDRAV� A TRVALE, www.
hubnete.cz/dobesova

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 6000,-
K�/týden. TEL.:603 731 609
* Provedu záme�nické práce, sekání trávy, prá-
ce motorovou pilou. Vlastním svá�e�ské zkouš-
ky. Spolehlivost, serióznost. Tel. 774 892 658

AUTO - MOTO

* Prodám Lada 
VAZ 2101 kombi, 
bílá, 1981, udržo-
vaná, provoz pouze 
v lét�, 1. majitel, 
78000km. R�zné 
díly, kompletní 
výfukový systém. 
Tech. prohlídka 
do 2010/07/31. 
TEL.:605 543 305
* Prodám SPZ k:  
Zetoru 6911, 8011, 
4011, Praga V3S 
skláp��, k p�ív�su 
za OA, k 9t skláp�-
címu vleku - BSS P 
93 S, k Supru 50, k 
Tat�e 148 AD 160 

je�áb, k Sk�tru Manet S 125 Tel: 602 230 
773
* Prodám kolový bagr Warinsky + náhradní lží-
ce - udržovaný, PF 62 + vlek. Tel: 602 279 965
* Prodám Zetor 3011, 4011 a skláp�cí vlek 5t. 
Tel: 602 377 370
* Prodám naklada� UNK 320, UNC 060 + p�í-
slušenství. Oba stroje udržované. Tel: 602 269 279
* Prodám je�áb Tatra 148 AD 160 a V3S AD 
080 a Tatra 148 plošina 20m. Tel: 602 570 327
* Prodám Zetor 7211 - 100% stav + VZV vidle 
do 3 bodu za jakýkoliv traktor. Tel: 602 285 205
* Prodám Zetor 7245 a 7045 a cisternu na vodu 
3000l s SPZ - St�edo�eský kraj. Tel: 602 670 110
* Prodám V3S t�ístranný skláp�� a V3S fekál 
- pln� funk�ní dále pak Zetor 6911. Tel: 724 694 
780
* Prodám malotraktor T4K14 + vlek a náhrad-
ní díly na Zetor 25K + Zetor 12045 - 120.000,- 
K�. Tel: 724 626 227
* Prodám VZV Desta 1,3t, 1,6t, 2,2t, 3,2t, 3,5t, 
i terénní, dále pak smykový naklada� GEHL - 
140.000,- K�. Tel: 728 612 474
* Prodám VZV Desta TX 3522, r.v. 1996 - cena 
180.000,- K� a dále Zetor 7011 s SPZ - 125.000,- 
K� - dohoda možná. Tel: 724 570 325
* Prodám Lanz Buldog 25, r.v. 1941 - funk�ní a 
Škoda 30 s bo�ní lištou. Tel: 724 529 178
* Prodám Zetor 7711 a 6748 s SPZ - oba funk�-
ní, je pot�eba vid�t. Tel: 724 694 798
* Prodám UKT 7245 dvoububen s vysíla�kou a 
Zetor 16145 udržovaný. Tel: 724 843 256
* Prodám vlek s plachtou za OA na 1.300kg, 
r.v. 2000 a Multicar 25 - 3stranný skláp�� a Mul-
ticar 25 - sypa�, košt�, radlice a nádrž na vodu. 
Tel: 602 279 965

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

DOMÁCÍ  MAZLÍ	CI

* Prodám št��ata YORKSHIRSKÉHO 
TERIÉRA nar. 21.2.2009, o�kovaná, od�er-
vená, �istokrevná, bez PP. Již pouze psi. Cena 
3.500 K�. Tel. 731 574 597
* Prodám št��ata YORSHIRSKÉHO 
TERIÉRA bez PP, odb�r možný ihned. 
Od�ervená, o�kovaná. Cena 5.000 K�. Tel. 
736 430 580      

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ�
*Dukelská 662, N.M�sto 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

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

N.Město n.M.-Březinky-Nové byty do OV 1+kk-3+1(36-75 m2)-klient.úpravy při včasné rezervaci .............................24.990,-Kč/m2

Č.Skalice-Větší RD s komer.prostory a garáží k část.rekonstr.,u náměstí,užit.plocha 257 m2 .............................1.200.000,-Kč-VÝR.SLEVA!
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!
Náchod-Branka-Pěkný druž.byt ve zděném domě,2.patře, kompl.rekonstr-plast.okna,topení,s lux.kuch.linkou ................1.790.000,-Kč
Slavoňov u N.Města n.M.-Komerční pozemek(12.000 m2)-možné i část,u hl.komunikace,inž.sítě u pozemku ...................125,-Kč/m2

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.h.-Větší dvougen.RD(6+1)-2 vchody,poz.327 m2- možnost přikoupení,v obci devítil.škola ...................750.000,-Kč-SLEVA!
Náchod-ul.Komenského-Pronájem prodejny se zázemím(36 m2),poblíž centra u hl.komunikace .....................................7.000,-Kč/měsíc 
D.Radechová-Pronájem nebyt.prostor(skladování a dr.výroba)se zázemím-užit.plocha 460 m2,parkoviště ...................11.000,-Kč/měs.
Šonov u Broumova-Pěkný byt 3+1 (75 m2)-plast.okna,plov.podl., vel.balkón,2 garáže,malé provoz.náklady .................1.055.000,-Kč

Finanční novinka pro vás!
Peníze na družst. byty, 

nemovitosti, rekonstrukce! 
Možná konsolidace úvěrů do XXXL 

milionů! Soukromí investoři!

Tel. 603 940 082, 731 817 679      

* Prodám nové plastové láhve s uzá-
v�rem (obsah 3 litry) vhodné na zalé-
vání kv�tin, apod. - cena: 1,- K�/ks. 
Odb�r v libovolném množství. Tel.: 
491 451 210 - p. Matuška. 
E-mail: petr.matuska@dedra.cz



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 
� sleva pro důchodce -10%  
� Zimní sleva 25% !!!  
DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 20.000,-Kč

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.rako-reality.cz  

Polom - roubená chalupa 7km od Deštné v Orl.h.,poz. 26 ar�, vodní nádrž, potok, les ...........................1.350 000,-K� 
Vysoký Újezd n/D�dinou, okr. HK - RD 4+1 s garáží, vhodný k bydlení i rekreaci ..............................2.120 000,-K�
Náchod - dlouhodobý pronájem obchodu s výlohou na Kamenici, podl. plocha 63m2 ........................25 000,-K�/m�s.
Velký T�ebešov - býv.zem. usedlost na okraji obce s uzav�eným dvorem a pozemkem .........................2.900 000,-K�
Náchod - rodinný d�m (p�ldomek) 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 M�sto 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 nám�stí, klidné místo ...............................2.500 000,-K�
Velké Po�í�í - rodinný domek 4+kk  po zna�né rekonstrukci s pozemkem 874m2 ...................................1.500 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - DB 2+kk po celkových úpravách, moderní, plocha 46m2, 2.NP ...........................1.249 000,-K�
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci...1.490mil., Náchod - pronájem bytu 1+kk ..........................3 900,-K�/m�s. 
Slotov, okr. NA - chalupa 1km od Kuksu v obci He�manice, 30km od Hradce Králové ............................745 000,-K�
Náchod - pozemek - 308m2 se zd�nou chatou a vhodný k rekreaci i pro trvalé bydlení .............................450 000,-K�
�. Kostelec - dvoudomek (2 x 3+kk) na klidném míst� 10min. od nám�stí se zahradou ........................1.900 000,-K�
Olešnice v Orl. horách - zd�ná chata s vl.pozemkem o vým��e 392m2,užitná pl. - 60m2..........................650 000,-K�
Kramolna - stavební parcela o vým��e 706m2 se zd�nou chatou s dobrým p�íjezdem ...............................480 000,-K�
Velká Ledská - poloroubená chaloupka se zahradou 7km od Rychnova n/Kn. u lesa ................................810 000,-K�
Verné�ovice - RD 3(4)+1 se zahradou, bazénem, garáží ve velmi dobrém stavu .....................................1.680 000,-K�
P�ibyslav u Nového M�sta n/Met. - 1-3 (1 400m2) pozemky s krásným výhledem ................................... 190,-K�/m2

Náchod - podsklepený �RD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohod� .................................2.840 000,-K� 
Hronov - prodej  patra �inžovního domu 224m2 nebo jenom �ásti na vestavbu bytu .....................................Info v RK 

Venclík J. 604 715 135, 737 672 191    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍM POD�EZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU

- OPRAVY KOMÍN�
- STAVEBNÍ PRÁCE

Návrhy a realizace zahrad
���� ZAHRADY OD A DO Z
������ NÁVRHY ZDARMA
�������� REALIZACE LEVNĚ

Jaroslav Macatka     Alexandr Nenjuk
 775 924 131           604 486 331

Žernov 105, Česká Skalice

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
pro�  digitální sestavy pro satelitní

p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie, montáž, servis

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

                                     604 264 708

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

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

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

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, OBÝVACÍ STĚNY,
LOŽNICE, SAMOSTATNÉ POSTELE,
POHOVKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE,
SEKTOROVÝ NÁBYTEK, ...

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

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

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

www.ford-skorpil.cz

přijme pro pracoviště v Broumově

odborného referenta klientských služeb

- ukončené ÚSO/ ÚSV 
- 3 roky praxe na shodné nebo obdobné pozici
- aktivní používání PC a kancelářské techniky
- obchodní a administrativní dovednosti
- ŘP skupiny B

Pracovní poměr na dobu neurčitou při pracovním úvazku 0,6

Požadujeme:

Nástup  možný od 1.7.2009

Životopis se stručným popisem dosavadní praxe a kopie dokladů o vzdělání zasílejte 
do 10.června 2009 na adresu:

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
k rukám personalisty,

Čermákova 1951,
272 01 Kladno

nebo personalistika@zpma.cz
fax: 312249323    
tel.:312258104

ROZHODOVÁNÍ
� volba školy          � sebehledání      � výběr zaměstnání

s využitím moderní psychodiagnostiky
Irena Vašátková, psychologické poradenství

tel.608 265 551, www.vasatkova.cz          

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

Provádíme 
ekologickou 

likvidaci vozidel 
s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel.:774 455 454,
723 378 320    

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

608103810, 606270421

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempí�ské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

d�chodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smy-
kovým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných 
sypkých 
materiálů.

TEL.:
602 145 222 

 

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových vyhlašuje dnem 8.6.2009 

výb�rové �ízení 

na zjišt�ní zájemce o koupi majetku: rodinného domu �.p.125, 
pozemku parcela �. 820 

a pozemku parcela �. 2224/11 v k.ú. Bohuslavice nad Metují, obec Bohuslavice. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte 
na webových stránkách www.uzsvm.cz, 

ú�edních deskách m�stských ú�ad� a na tel. �. 491 443 511.

Insolven�ní správce prodá 
z majetku úpadce stodolu 
v havarijním stavu na st. p. 112/2 k.ú. 

Hronov  - Žabokrky o vým��e 687 m2 a
pozemek p.�. 1101/3 o vým��e 408 m2. 

Tel. 776 76 03 66       
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

Velký výběr LAST MINUTE zájezdů 2009

*CK VTT 
- specialista na Řecko a Řecké ostrovy

*Korfu-Roda, hotel Silver Beach, termín 25.6.-
.6.7.2009, strava polopenze, cena 13.900,-Kč/osoba 

včetně všech příplatků a komplexní pojištění
*Zakynthos-Argassi, hotel Iliessa Beach, termín 
25.6.-6.7.2009, strava polopenze, cena 14.100,-Kč/

osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění
*Zakynthos-Argassi, hotel Contessa Axte, termín 
25.6.-6.7.2009, strava polopenze, cena 14.900,-Kč/

osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění
*Rhodos-Pefki/Lardos, hotel Ilyssion, termín 29.6.-
9.7.2009, strava polopenze, cena 14.900,-Kč/ osoba 

včetně všech příplatků a komplexního pojištění
*Poloostrov Peloponés-Tolo, hotel Helena, termín 

29.6.-9.7.2009, strava snídaně, cena 12.500,-Kč/ 
osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění

Možnost SVOZU Z NÁCHODA ZDARMA 
na letiště i zpět

*CK CAR TOUR 
- specialista na CHORVATSKO-VODICE, 

svozy z Náchoda pouze u nás
Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2009 

s odjezdem z NÁCHODA
Divadlo Milenium - KLADIVO NA 
ČARODĚJNICE - 27.6.2009 od 19h

První český muzikál inspirovaný opravdovou historií 
českých zemí. Hrají: Ilona Csáková, Sisa Sklovská, Jiří 

Zonyga,..... Cena: *1.045*,-Kč včetně dopravy a průvodce
Divadlo Broadway -  ADÉLA JEŠTĚ 
NEVEČEŘELA - 19.9.2009 od 18h

Příběh je nejen parodiíí na rodokapsové detektivky a 
brakovou literaturu, ale také ukázkou velkého kontrastu 

mezi americkou a českou kulturou.
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ladislav Potměšil, 

Petr Štěpánek. Zuzana Norisová  - Cena: 
*1.099*,-Kč/*1.149*,-Kč včetně dopravy a průvodce

Divadlo Hybernia -- DRACULA  - 10.10.2009 od 18h
Děj se odehrává v patnáctém a devatenáctém sto-
letí, a v současnosti Hrají: Daniel Hůlka, Monika 

Absolonová, Kamila Nývltová, Josef Vojtek,..
Cena: *1.149*,-Kč včetně dopravy a průvodce

!DÁLE ZAJIŠ�UJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

Pro d�ti z Náchoda a okolí, ve v�ku od 7 do 15 let.
1. b�h 13.-17. �ervence 09 - 2. b�h 20.-24. �ervence 09

   I v letošním roce, již po deváté, jsme pro d�ti p�ipravili bohatý program, b�hem kterého 
se nau�í základní nastavení svého po�íta�e, jak vytvo�it plakát nebo letá�ek, pracovat s In-
ternetem a elektronickou poštou. B�hem vycházek si vyzkouší praktickou práci s digitálním 
fotoaparátem. Vytvo�ené fotogra� e se nau�í kopírovat do po�íta�e a použijí je p�i tvorb� vlast-
ní internetové stránky. Na záv�r denní výuky jsou pro d�ti p�ipraveny PC hry, � lmy a další 
zábava.
 V pr�b�hu týdne budou d�ti sout�žit o nejlepší �ešení úkol�, které budou vyhodnocovány 
a nejúsp�šn�jší ú�astníci dostanou zajímavé ceny. Všechny d�ti obdrží diplom o ú�asti v PC 
družin�. 

Denní program je p�ipraven na dobu od 8:00 do 16:00.
Místo konání: Vzd�lávací centrum IdeaHELP, Palachova 1742, 547 01  Náchod

Ob�dy a nápoje budou pro d�ti zajišt�ny.
P�ihlásit se m�žete na uvedeném kontaktu.
Tel: 465 67 67 65            www.ideahelp.cz

Madagaskar v počítačové družiněMadagaskar v počítačové družině

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-K�.
Volejte 728 386 034

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

 Teplý jarní podve�er láká k procház-
ce rodným m�stem. Rozhodla jsem se 
projít po Broumov�, m�st� v pohrani-
�í, obklopeném p�írodou a památkami. 
Broumov nem�že každý vid�t úpln� 
stejnýma o�ima. N�kdo m�že vid�t 
m�sto zaujat�, kv�li životním podmín-
kám, které zde jsou.
   Jiný uvidí Broumov takový, jaký sku-
te�n� je. Klidné m�sto bývalých Sudet, 
kolem dokola obklopené Broumovský-
mi st�nami, které jsou samoz�ejm� rari-
tou a velkolepou podívanou pro turisty 
a lidi, kte�í zde nežijí. Zajímalo m�, jak 
vidí toto m�sto náhodn� vybraný cho-
dec, který odpoví na anketní otázku. 
Jestli vidí krásy m�sta nejen lidé, kte�í 
zde žijí, ale i ti, kte�í sem jezdí za zá-
bavou, kamarády, kulturou. Procházím 
se a obdivuji krásu budov, které mají 
svoje p�íb�hy Staré domy, ale i každý 
jednotlivý strom - to vše má zde své 
místo a to všechno je neodmyslitelnou 
sou�ástí m�sta. Lidé, kte�í jsou ovlivn�-

ni subjektivními špatnými pocity nebo 
„zaru�enými“ zprávami, ztratili obdiv 
ve skute�nou krásu a bohužel už své 
kdysi tolik milované m�sto nevidí v ta-

kové imaginaci jako d�íve. Zapomn�li 
snad už na to, kv�li �emu do Broumova 
kdysi p�išli? Na tuto otázku jsem si ne-
dokázala sama odpov�d�t, a proto jsem 
hledala odpov�� p�i setkáních s kon-
krétními lidmi.
   N�které odpov�di mne p�ekvapily, 
jiné pot�šily. Každá z odpov�dí však 
m�la spole�ného jmenovatele: Brou-
mov má krásnou p�írodu a je opravdu 
škoda, že nemá dostatek pracovních 
p�íležitosti. Snad práv� proto je v o�ích 
mnoha lidí vnímán negativn�. Je to 
m�sto, které si zaslouží obdiv a úctu. V 
d�jinách regionu ale i v d�jinách celé 
naší zem� sehrál Broumov významnou 
roli. M�li bychom být schopni hledat v 
našem okolí i krásu, která je na první 
letmý pohled zast�ená, ale p�esto exis-
tuje. Jestliže nebudeme své myšlenky 
a cit pro krásno rozvíjet tím správným 
sm�rem, situace se nezlepší a naše m�s-
ta nebudou v našich o�ích to správné 
místo pro život. Netrvá dlouho projít 
celý Broumov. V mých o�ích je to však 
Velké malé m�sto. Má spoustu krás-

� SCHODY DO NEBE .... ?

� NOSTALGIE

ných zákoutí i zajímavých detail�. Pro-
cházka pro mne byla velikou inspirací 
i možností zamyslet se nad tím, jestli 
dokážu své rodné m�sto znovu objevit 
a nedívat se na n�j pouze optikou sta-
rostí všedního dne, jako to ud�lali jiní. 
Jde o to, um�t se dívat tak, jakoby jste 
se dívali poprvé!
 Zpracovala Monika Streubelová, v 
rámci studijní praxe v novinách Echo                           

pokra�ování p�íšt�

� P�íroda ve m�st�. Stále je jí málo,
            ale i to se m�že �asem zm�nit.

� Starý pivovar. Zde se tvo�ily d�jiny 
m�sta. Místo, kde bude snad brzy vybu-
dován ve�ejností tolik žádaný plavecký 
bazén.

Broumovská procházka I.Broumovská procházka I.

 D�tská organizace DUHA Barto�ka ve spolupraci s dalšími organizacemi  srde�n� zve 
všechny d�ti a jejich rodi�e na Náchodskou krajskou Bambiriádu. D�tské oddíly, sdružení a 
st�ediska volného �asu na Bambiriád� prezentují svoji �innost a nabízejí programy, kroužky, 
tábory a zážitkové aktivity na vypln�ní volného �asu. Organizace budou mít pro d�ti a ostatní 
ú�astníky p�ipravené hry, sout�že, létání na lan�, lanové programy, malování, indiánské akti-
vity, tee-pee apod. M�žete se t�šit na kouzla a �áry, projíž�ky na koních, jízdu na �ty�kolkách, 
plivání oh��, vodní atrakce, �eká Vás také  oh�ostroj, ohnivá show a mnoho dalších her, 
program� a legrácek. Jako novinku jsme na letošní rok pozvali cirkus LE GRANDO, kde si 
ú�astníci mohou zkusit žonglování, ch�zi po lan�, skle a další cirkusové dovednosti. 
 Bambiriáda v Náchod� prob�hne v pátek 5.6. a sobotu 6.6. ve ve�ejném parku u SV	 Dé�-
ka Náchod. Bohatý program bude p�ipravený v pátek od 9 do 17 hod. Poté pokra�uje až do 
ve�erní ohnivé show a oh�ostroje. V sobotu je program od 10 do 17 hod.
 Vstupné na Bambiriádu  je zdarma, každý ú�astník si odnese drobnou odm�nu a vstupenku 
s možností navštívit v ten víkend mnoho zajimavých míst Náchoda.

BAMBIRIÁDA

Squash centrum Náchod
tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis
Házenká�ská hala - Hamra, Náchod     

HRAJTE TE�!HRAJTE TE�!
Pracujte pozd�ji...Pracujte pozd�ji...

 Tortharry se v letošním roce rozhodli uspo�ádat pro všechny p�íznivce tvrdé hudby první 
ro�ník festivalu zam��eného na grind/death/metal/core, který ponese název CZECH DEATH 
FEST 2009, a to nejen pro letošní rok, ale i pro léta následující. Tortharry by tímto cht�li 
založit tradici festivalu, kde by se každoro�n� p�edstavila p�edevším �eská scéna kapel, které 
nemají tak velkou p�íležitost ú�astnit se jiných open air festival� v 	esku, zam��ených na 
odlišné styly hudby. Festival se uskute�ní ve dnech 12.-13.6. 2009 v 	erveném Kostelci v 
areálu autokempu Brodský.
 Headlinerem tohoto festivalu budou holandští legendární deathmetalisté SINISTER. a 
polská vycházející hv�zda HATE. Dále ú�ast potvrdili polští DEMOGORGON, ma�arští 
SLYTRACT, slovenští DEPRESY a v neposlední �ad� to nejlepší z �eské grind/death/metal/
core scény jako jsou BED SORES, COLP, D.A.D., DESOLATED, DESPISE, DISFIGU-
RED CORPSE, FOB, IGNORANCE, INGROWING, ISACAARUM, LOCOMOTIVE, 
MARTYRIUM CHRISTI, MASTURBACE, MELANCHOLY PESSIMISM, PANDEMIA, 
POPPY SEED GRINDER, SABATHORY, SHATTER, TORTHARRY, !ÚL a X-CORE.
 Celý festival prob�hne na jedné velké scén� se špi�kovým osv�tlením i ozvu�ením. Další 
informace na www.czechdeathfest.cz.

CZECH DEATH FEST 2009CZECH DEATH FEST 2009

 Nejen celá lidská existence, ale i fyzický 
konec života by m�l být provázen d�stojnos-
tí a úctou. V Jarom��i se o „poslední v�ci 
�lov�ka“ stará krematorium, které si v tomto 
roce p�ipomene 15 let své existence. Dodej-
me,, že projektantem objektu byl pan archi-
tekt Rulík, dodavatelem stavebních prací 
�eskoskalická � rma DOPS s.r.o. Jarom��ské 
krematorium se p�izp�sobuje i moderním 
technologiím. V poslední dob� zde prob�hlo 
nap�íklad instalování obrazovky, na které lze 
promítnout nap�íklad fotogra� e zesnulého i 
snímky míst, ve kterých žil a pracoval. Po-
kud vás zajímá, v jaké právní form� krema-
torium v Jarom��i pracuje, v�zte, že se jedná 
o akciovou spole�nost se t�emi akcioná�i: 
M�sty Jarom��í, Dvorem Králové nad La-
bem a Hradcem Králové.                          (r)

VĚCI POSLEDNÍ



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ VE VESTCI

     V úterý 19. kv�tna prob�hl Den hotelovky - St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD Hronov a Vrchlabí. V dopoledních hodinách se v �apkov� 
sále v Hronov� uskute�nil 1. ro�ník stejnojmenné barmanské sout�že pod dohledem mistra sv�ta v  technice míchání nápoj� a viceprezidenta �eské 
barmanské asociace Karla Mayera. Celkem 19 mladých nad�jných barman� sout�žilo v kategorii junior clasic - nápoj podle vlastní fantazie. Každý žák 
p�ipravoval p�t sout�žních drink� v �asovém limitu šesti minut.
Absolutním vít�zem barmanské sout�že se stal Marian Zají�ek z  vrchlabské pobo�ky školy. Hlavními sponzory a partnery sout�že byly � rmy Pivovar 
Primátor, Fabbri a Pepsi Cola. Sout�že byly dopln�ny výstavou slavnostních tabulí, výrobk� dekorativního vy�ezávání ovoce a zeleniny a cukrá�ských 
výrobk� z mandlové hmoty. Sout�žní dopoledne bylo obohaceno o p�edání cen za sout�ž o nejhez�í u�ebnu školy a o hudební �i tane�ní vystoupení 
žák�.
     Odpoledne prob�hl již 5. ro�ník sout�že Miss a Mladý muž HŠ Hronov a Vrchlabí, pestrá sout�ž o nejsympati�t�jší dívku a nejsympati�t�jšího 
spolužáka roku. Akce není zam��ena pouze zábavn�, má i hlubší rozm�r. Jejím cílem je každoro�n� ve spolupráci s Ligou proti rakovin� Náchod pomá-
hat onkologicky nemocným mladým lidem. Organizaci akce si vzali na starost p�edevším studenti t�etích ro�ník� hronovské hotelovky. Díky nim a 
p�ízni mnoha sponzor� se tato akce v�bec mohla uskute�nit. Do sout�že bylo hlasováním spolužák� vybráno 10 � nalistek, 6 z Hronova a 4 z Vrchlabí. 
Stejným zp�sobem se � nalisty stalo i 7 odvážných chlapc�, 6 z Hronova a 1 z Vrchlabí. Celé odpoledne bylo zajímavou p�ehlídkou krásy, dovedností, 
talentu a p�edevším mládí.
    Program obohatilo vystoupení kouzelníka Tommyho, módní p�ehlídka SŠ od�vní, služeb a ekonomiky z �erveného Kostelce, p�vecká a tane�ní 
vystoupení, de� lé � nalistek ve svatebních modelech agentury Cher Náchod a zajímavé sout�žní disciplíny. Jako p�edseda osmi�lenné poroty zasedl již 
tradi�n� David Novotný, známý po�adatel kulturních a charitativních akcí. Dalšími p�ísnými porotci byly významné osobnosti spole�enského života z 
náchodského a vrchlabského regionu, zástupce z partnerské školy z polského Bolkowa i lo�ští držitelé titul� Miss a Mladý muž. 
Mladým mužem pro rok 2009 se stal Tomáš Valtera z Hronova, student 1. ro�níku nástavbového studia oboru Podnikání v Hronov�. Titul Miss Sym-
patie od divák� obdržela Monika Jenková z Police nad Metují, žákyn� 1. ro�níku oboru Hotelnictví a turismus v Hronov�, která zabodovala i u poroty 
a získala také titul 1. Vicemiss.  Žákyn� téže t�ídy Barbora Dolozimová z Jarom��e se stala 2. Vicemiss. Miss HŠ Hronov a Vrchlabí na rok 2009 
byla slavnostn� korunována Meltem Manolova z 
Náchoda, žákyn� 1. ro�níku oboru Management 
turismu a služeb, která si získala sympatie porot-
c� i divák� p�edevším svým nádherným tane�ním 
vystoupením v rámci volné disciplíny - b�išním 
tancem. Nová podoba Dne hotelovky s odbornou 
sout�ží byla sice organiza�n� náro�ná, p�inesla 
však mnoho nových impuls� sout�žícím, organi-
zátor�m i divák�m.
    Snímek z barmanské sout�že zachycuje sout�ží-
cí, porotce a organizátory - (zleva) Barbora Bílko-
vá, 1. ro�ník oboru Management turismu a služeb 
Hronov, Old�ich �áp - �len hodnotitelské komise, 
Aneta Pelková , 2. ro�ník oboru Hotelnictví a turis-
mus Vrchlabí, Jan Kubišta, 4. ro�ník oboru Hotel-
nictví a turismus Hronov, Jana Pošepná - zástup-
kyn� �editele pro praktické vyu�ování, Petr Kozák 
- u�itel odborných p�edm�t� a Karel Mayer, hlavní 
rozhod�í.                                                             L.R.

Den hotelovky s volbou Miss HŠ Hronov a Vrchlabí 2009 
- přehlídka umu, talentu a krásy

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

Snímek ze slavnostního vyhlášení  - (zleva) Tomáš Valtera, Mladý muž HŠ Hronov a Vrchlabí 
2009, Barbora Dolozimová, 2. Vicemiss, Meltem Manolova, Miss HŠ Hronov a Vrchlabí 2009, 
Monika Jenková, Miss Sympatie a zárove� 1. Vicemiss. 

   Dne 23. kv�tna 2009 prob�hlo pro nové 
ob�ánky obce Vestec u �eské Skalice slav-
nostní uvítání. Tato milá spole�enská událost 
prob�hla za p�ítomnosti rodi�� a p�íbuzných 
na M�stském ú�adu v �eské Skalici.
   Uvítáno bylo z celkového po�tu šesti naro-
zených d�tí, p�t d�v�átek - Nikol Mikoláško-
vá, Karolína Samková, Aneta Schmiedtová, 
Kristýna Schmiedtová a Markéta Tulmano-
vá.
Slavnostní uvítací �e� s blahop�áním p�ed-
nesl starosta Obecního ú�adu Vestec - Ji�í 
Horák.
   V kulturním programu vystoupily d�ti z 
mate�ské školky v �eské Skalici pod vede-
ním �editelky Heleny Vítové, za hudebního 
doprovodu paní Šrolové a organiza�ního 
zajišt�ní matriká�ky �eskoskalického MÚ, 
Olgy Faltové.          Text a foto Ivan Vávra

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových vyhlašuje 

dnem 27.5.2009 
výběrové řízení 

na zjištění zájemce o koupi pozemku 
pozemkové parcely č. 1101/8 v k.ú. 

Červený Kostelec. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webo-
vých stránkách www.uzsvm.cz, 

úředních deskách městských úřadů 
a na tel. č. 491 443 

�emesla nap�í� �asem
   Ve dnech 11.-15.5.09 se konal již tra-
di�ní Sommercamp, tentokrát u nás v 
�echách. Akce se každoro�n� zú�ast�u-
jí žáci partnerských škol z holandského 
Woldendorpu a n�meckého Halberstadtu 
a místo konání se pravideln� st�ídá. 
Letošní téma setkání zn�lo „	emesla  
nap�í� �asem“. Žáci pojali zadání po 
svém a zpracovali na n� �adu projekt�, 
které byly prezentovány na týdenním 
spole�ném setkání v Plasnicích u Deštné 
v Orlických horách. Odtud jsme podni-
kali tématické výpravy do okolí. Nav-
štívili jsme Muzeum zimních sport� a 
�emesel v Deštné, vyzkoušeli si, jak se 
žilo ve 13. století v centru experimentál-
ní archeologie v Uh�ínov�, vystoupili na 
rozhlednu na Suchém vrchu a zajezdili 
si na travních kolob�žkách v �enkovi-
cích. V neposlední �ad� se nám líbilo i v 
muzeu Merkur v Polici nad Metují a pro-
šli jsme se skalním m�stem  Adršpach, 
což ocenili p�edevším naši holandští 
p�átelé, kte�í na podobné skály ve své 
domovin� narazí jen st�ží. Ve�ery byly 
vyhrazeny pro workshopy. Chlapci pra-
covali s kartony a sádrou, dívky ocenily 
p�edevším výrobu šperk� pod vedením 
paní Petry Hlávkové.
   Nejcenn�jší však pro všechny byla 
možnost popovídat si s ostatními vrstev-
níky, užít si spole�né ubytování, spor-
tovní aktivity a cesty autobusem. Clau-
dia Matysková poznamenala: „Moc se 
mi líbila jízda na travních kolob�žkách, 
ale ješt� lepší byla konverzace s N�m-

ci.“ Ani�ka Št�pánová ji doplnila: „Byl to m�j první Sommercamp a doufám, že nebyl 
poslední, protože jsem si ho maximáln� užila. Pochytila jsem i n�kolik n�meckých slo-
ví�ek, s cizinci byla sranda, i když jsem jim ob�as v�bec nerozum�la.“ Terka Maierová 
s Terezou Špry�arovou dodaly, že se jim líbil celý program a „...nejlepší byl ten úžasn� 
�ervený autobus“.
„N�mci si necht�li povídat, ale Holan
ané byli p�átelšt�jší.
   U�itele berou spíš jako kamarády.“, zhodnotil Pepa Balcar s Davidem Jane�kou, kte�í 
s Holan
any sdíleli jednu chatku.
   „P�estože jsem byl v muzeích už n�kolikrát, p�ekvapily m� jejich prom�ny.“ dodal Jir-
ka Cvr�ek. Petr Šmejkal se p�i procházce m�stem sám state�n� ujal t�í N�mc� a provedl 
je náchodským zámkem a podzám�ím a zahanbit se nenechal ani Jakub Správka. „Bylo 
to super a mohlo to být delší“, shodly se Adéla Kulhánková a Ká�a Va�ková.
   O celou výpravu se vzorn� staral i pan u�itel František Zoubek, který si všechny získal 
svým bezprost�edním chováním a smyslem pro humor. Projekt se uskute�nil za � nan�-
ní podpory �esko-n�meckého fondu budoucnosti, kterému chceme touto cestou velice 
pod�kovat.                              Zuzana Hornychová, u�. Aj, ZŠ Komenského Náchod
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 V minulém p�ísp�vku jste uvedl, že jako podnikatel mám  od 1. dub-
na nárok na odpo�et DPH u nakoupených automobil�. Je tomu tak i u 
automobilu na leasing? Pokud ano, jak je to s � nan�ní službou? Mohu 
uplat�ovat odpo�et DPH i u leasingových smluv uzav�ených p�ed 1. 
dubnem tohoto roku? D�kuji za odpov��.                          A.K., Úpice
 Pokud se týká první �ásti otázky, tak i u automobil� nakoupených 
formou � nan�ního leasingu lze po 1. dubnu 2009 uplatnit nárok na 
odpo�et DPH. Jedná se však od roku 2009 výhradn� o tzv. „pravý“ 
� nan�ní leasing, takže se k této problematice s Vaším dovolením vrátím 
v p�íštím p�ísp�vku.
 Pokud se týká leasingových smluv uzav�ených p�ed l. dubnem, pak 

toto �eší p�echodná ustanovení zákon�, kterými byl novelizován zákon o DPH. Dne 23. 4. 2009 
vydalo k této problematice vyjád�ení Ministerstvo � nancí, které pro jeho soulad s uvedeným 
zákonem dále cituji.
 Z p�echodného ustanovení, bod 2, zákon �. 302/2008 Sb., vyplývá, že u smluv o � nan�ním 
pronájmu uzav�ených do dne 31. 12. 2008, jejichž p�edm�t smlouvy (osobní automobil) byl 
p�edán do užívání nájemci do dne 31. 12. 2008, nelze uplatnit nárok na odpo�et dan�, a to ani 
po datu 1.4.2009.
 Podle p�echodného ustanovení, bod 2, zákon �. 87/2009 Sb., p�i po�ízení osobního automobi-
lu podle smlouvy, ve které je sjednáno, že uživateli je p�enechán osobní automobil do užívání za 
úplatu do dne p�edcházejícího dni nabytí ú�innosti novely zákona o DPH (do dne 31. 3. 2009) 
s oprávn�ním nabýt osobní automobil nejpozd�ji úhradou posledního závazku ze smlouvy, se 
použije pro uplatn�ní nároku na odpo�et dan� ustanovení $ 72 až $ 79 ve zn�ní zákona o DPH 
platném do dne p�edcházejícího dni nabytí ú�innosti novely zákona o DPH (do dne 31. 3. 2009). 
To znamená, že p�i po�ízení osobního automobilu podle výše uvedené smlouvy, nemá plátce 
dan� nárok na odpo�et dan�, a to i po datu 1. 4. 2009.

Ing. Otakar Svatoš, da�ový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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   Garan�ní prohlídky nemají jen automobily, ale i 
domy... Nepodce�ujte prevenci, která vám v mno-
ha p�ípadech ušet�í �as a p�edevším peníze. V naší 
nabídce je i provád�ní pravidelných technických 
prohlídek dom� v p�tiletých cyklech. Výstupem 
t�chto prohlídek je zápis, který obdržíte a jenž vás 
bude informovat o závadách s návrhem termínu 
jejich odstran�ní a odhadem ceny. VY budete by-
dlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Nechte své auto doma a je�te 
s námi na výlety

CYKLOBUSY KLADSKÝM POMEZÍM
Provoz o víkendech a svátcích

od 16.5. do 20.9.2009
a nov� o prázdninách v pracovních dnech

od 1.7. do 31.8.2009

   S vaším jizdním kolem nebo dáte-li p�ed-
nost p�ší turistice, s batohem a pohorkami 
vás dopravíme do p�ekrásných míst regionu 
Kladské pomezí. Cyklobus Vás doveze do 
srdce Adršpašsko-teplichých skal, Jest�ebích 
hor, Stolových hor k našim polským souse-
d�m nebo na Pomezní Boudy v Krkonoších. 
Vystoupit �i nastoupit lze kdekoli na trase. 
Možností k výlet�m se nabízí nep�eberné 
množství. Cyklobusu m�žete využít i k ná-
vratu zp�t dom�.
Více informací najdete na 
www.kladskepomezi.cz www.orlickehory.
eu, www.krkonose.eu

 Polovina kv�tna byla v Liberci ve zna-
mení kouzel. Ve dnech 15. a 16.kv�tna 
2009 se tu konal 17.ro�ník mezinárodní 
sout�že magie JEŠT
DSKÝ KRYSTAL. 
Úsp�ch sklidili hned dva um�lci z Nácho-
da. Miloš Malý (2) v kategorii Mikroma-
gie obsadil 2.místo a Jan TOMMY Tomeš 
zvít�zil v hlavní sout�ži dosp�lých. (1)                    

foto Veronika Michlová 
a archiv Miloše Malého

 Místní organizace Svazu d�chodc� 
v Náchod� nabízí v �ervnu svým p�íz-
nivc�m následující program v klubovn� 
Harmonie II....
* �tvrtek 11.6. od 14 hodin ANDRE 
RIUE, tentokrát na koncertu v Holand-
sku. Nenechte si ujít krásný hudební 
zážitek.

 Ú�astník�m zájezdu do Velkých Lo-
sin a okolí p�ipomínáme odjezd v sobo-
tu 6.6.2009 v 6 hodin od býval.Tepna 
Klubu.
 V tomto m�síci se konají i jiné zájez-
dy od dalších klub� d�chodc�, kterých 
se mnozí zú�astníte, a proto je náš pro-
gram kratší.
 P�ejeme Vám pohodové prožití 
prázdninových m�síc� a budeme se t�šit 
na shledanou s Vámi v zá�í.    

Výbor MO SD v Náchod�

I V ČERVNU JSME 
TU PRO VÁS...

 Na Mezinárodní den rodiny 15. kv�tna se otev�ely dve�e mate�ských center ve�ejnosti, part-
nerským organizacím, p�edstavitel�m obce, sponzor�m a dalším sympatizant�m myšlenky 
mate�ských center. Do celorepublikové kampan� „P�ij�te pobejt“ po�ádané Sítí mate�ských 
center se zapojilo i Rodi�ovské Centrum Dome�ek o.s. v T�ebechovicích pod Orebem, kde 
byly „dve�e“ otev�eny od 10-15h. B�hem této doby byla pro návšt�vníky p�ipravena „ochut-
návka“ aktivit Dome�ku, ukázkové hodiny masáží kojenc�, angli�tiny a hravé cvi�ení pro d�ti 
�i výtvarné dílni�ky. P�ipraveno bylo i malé ob�erstvení.                                                 M.A.

PŘIŠLI POBEJT! 1.

2.


