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AK�NÍ CENY
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Prodejna 
stroj� a ná�adí
B�loveská 168, 

Náchod

MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD
tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

Velký výběr 
ručního nářadí

Akční 

ceny
Akční 
Akční 

cenyceny

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

       NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence 
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální 

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem

(www.gatenachod.cz),
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 

e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 
podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

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

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

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

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

Život je hra... 

...bu� hrá�em

Fa. Václav JETMAR
* Autorizovaný stavební dozor
* Inženýrská činnost v investiční 
   výstavbě
* Provádění staveb, jejich změn a 
   odstraňování
* Návrhy exteriérů a interiérů

* Konzultační činnost

Václav Jetmar, Havlí�kova 21, 551 01 Jarom��, tel. 602 459 329
e-mail: vaclavjetmar@email.cz

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775����

Druhý ro�ník Czech Death Festu 
se kvapem blíží

Festival extrémní metalové muziky se odehraje v útulném prost�edí Autokempu Brodský u 
�erveného Kostelce na Náchodsku ve dnech 11. a 12. �ervna 2010. Na své si p�ijdou milovní-
ci grind, death, black metalu a metal coru. Vstupenky jsou již v p�edprodeji za zvýhodn�nou 
cenu 390 K�. Na míst� budou k dispozici o stokorunu dráž. Lístky jsou slosovatelné. Vyhrát 
m�žete exkluzivní vstupenky na Basin� refest.
Pro kapely bude p�ipraveno velké pódium s parádními sv�tly i ozvu�ení. T�icet kapel bude hrát od 
páte�ní 16. hodiny maximáln� do 2 hodin ráno. V sobotu vše vypukne nanovo od 10 hodin. Hlavní 
hv�zdou festu bude legendární švédská deathmetalová kapela Grave, která vystoupí v sobotu od 
22.15 hodin. �eská dark black metalová kapela Root na pódium vtrhne ve stejnou dobu již v pátek. 
Z dalších tahoun� jmenujme obnovené Kurtizány z 25. avenue, po�ádající hronovské deathmeta-
listy Tortharry nebo super death grind partu Fleshless z D��ína. Více informací naleznete na www.
czechdeathfest.cz nebo na tel. 777 839 805.



Talíř ve znamení chleba

Jíme dost chleba?
Obdobu �eského slova chléb najdeme ve všech slovanských jazycích, praslovanské slovo 

bylo p�evzato z germánského hlaiba, které dalo základ i dalším jazyk�m. Chléb pat�í k zá-
kladním a populárním potravinám. Ze spot�ebitelského hlediska se nám konzument� zdá, že 
spot�eba chleba je stále na stejné úrovni, ale opak je pravdou. Spot�eba chleba u nás se od 
30. let minulého století snížila více než o t�etinu, bílého pe�iva naopak �eši konzumují stále 
více. Zatímco ješt� po 2. sv�tové válce sn�dl pr�m�rn� �ech ro�n� p�es 80 kg chleba, v roce 
2007 to bylo pouhých 50 kg. Chléb v sou�asné dob� navíc obsahuje mén� žitné mouky než v 
minulosti. Tento trend p�itom podle odborník� není žádoucí. Žitná mouka má vyšší biologic-
kou hodnotu než pšeni�ná, obsahuje více vlákniny a minerálních látek, které jsou prosp�šné 
pro lidský organismus a pro dobré fungování trávicího systému. Pro sv�j vysoký obsah lepku, 
který dává t�stu pórovitost a elasticitu, je pšenice nej�ast�jší zrno, používané na p�ípravu 
chleba, chléb je též vyráb�n z je�né, kuku�i�né a ovesné mouky. V �eské republice se vyrábí 
kolem 30 druh� chleba, v posledních letech s nár�stem tmavého. Stále nejvíce prodávaným 
druhem je tradi�ní žitno-pšeni�ný a pšeni�no- žitný chléb. N�kte�í výrobci se specializují na 
chléb s p�ídavkem r�zných semínek. Mezi další nejznám�jší a oblíbené druhy chleba pat�í 
b�žný chléb, Kyjevský, Vyso�ina, žitný Vita, podmáslový, Graham, celozrnný, Gravitz�v, 
Klopfer�v, diabetický, Knäckebrot (sv�tlý žitný, hn�dý žitný, pšeni�ný), vícezrnný a v ne-
poslední �ad� klí�kový. Pro inspiraci jsme pro �tená�e p�ipravili n�kolik zajímavých recept�, 
které si m�žete p�ipravit v každé domácnosti, takže s chutí do toho.

Pln�ný chléb
1 bochník kulatého chleba, 1 kysaná smetana, 3 kosti�ky taveného sýra dle chuti, 2 �erstvé 

papriky, ku�ecí (kr�tí) maso nebo anglická slanina, olej, s�l, ko�ení dle chuti.
Maso nakrájíme na nudli�ky, osolíme, oko�eníme, na rozpáleném oleji zprudka orestujeme 

a dáme vychladnout. V misce rozet�eme tavený sýr se smetanou, p�idáme na kosti�ky nakrá-
jenou papriku, maso a podle chuti dochutíme. V jedné t�etin� chléb odkrojíme, �ímž vznikne 
pokli�ka, druhou �ást vydlabeme jako misku. Vnit�ek chleba vyt�eme vype�eným olejem z 
masa. Misku naplníme vzniklou sm�sí a p�iklopíme pokli�kou. Celý chléb pot�eme olejem a 
položíme ho na vyt�ený plech. Na 15 minut dáme proh�át do trouby. Je to výborná a rychlá 
ve�e�e.

Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i na webu ECHA v 
sekci Partne�i.

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

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

OPATRNOST P�EDEVŠÍM
P�i nesprávné obsluze a manipulaci se za�ízením na propan-butan dochází 

každoro�n� k n�kolika tragédiím. Nap�íklad minulou ned�li dokázal tento plyn, 
p�vodn� uv�zn�ný v 10 kg lahvi, zbo�it d�m a zni�it n�kolik aut.

V�tšina p�ípad� nešt�stí, ke kterým p�i manipulaci s propan- butanem dochází, 
je zp�sobena lidskou lehkomyslností a nezodpov�dností, ne technickou závadou. 
Propan-butan je t�kavá látka, ze které se p�i styku se vzduchem stává velmi silná 
výbušná sm�s. Proto je pot�eba p�i manipulaci s tímto za�ízením striktn� dodržovat 
návody výrobce. P�edevším je nutné pe�liv� kontrolovat t�snost všech spoj� 
plynového vedení. P�ípadné net�snosti se zjiš�ují nat�ením spoj� mýdlovou vodou 
p�ípadn� detektorem. Lahve se smí skladovat pouze ve stojaté poloze, ve snadno 
p�ístupných, proti nežádoucím vliv�m chrán�ných a dostate�n� v�traných prostorách. 
Nádoby s propan-butanem se nesmí skladovat v kotelnách, garážích a v prostorách 
pod úrovní okolního terénu. Propan-butan je totiž t�žší než vzduch a p�i úniku se 
hromadí u zem�. Ze sklepních prostor a prohlubní by uniklý plyn nešel odv�trat. 
Lahve se také nesmí vystavovat vysokým teplotám, je pot�eba je chránit i p�ed ostrým 
slune�ním svitem. P�ed vým�nou vypot�ebované lahve musí být odstran�ny možné 
zdroje iniciace výbuchu nebo požáru. Zhasnout všechny plameny a vylou�it provád�ní 
�inností, p�i kterých vzniká jisk�ení, je bezpodmíne�n� nutné i p�i zjišt�ní sebemenšího 
úniku plynu �i jen podez�ení z úniku. V p�ípad� úniku plynu v místnosti je pot�eba 
otev�ít všechna okna a dve�e a snažit se zamezit dalšímu úniku. Aby se vylou�ilo 
jisk�ení v elektrických spot�ebi�ích,je dobré vypnout i hlavní vypína� elektrického 
proudu. Vystupuje-li zápach plynu z místností, které nejsou b�žn� p�ístupné, je nutno 
ihned vyrozum�t policii nebo hasi�e, kte�í mají právo zajistit p�ístup.

Nebezpe�í nep�edstavují jen p�ípadné uniky plynu, ale také nedokonalé spalování, 
které rovn�ž m�že zap�í�init požár nebo výbuch anebo vést k otrav� oxidem 
uhelnatým.                                                                                      Old�ich P�ibyl

 VZPOMÍNKA
Ve �tvrtek 10.6.2010 uplyne jeden smutný 
rok, kdy nás náhle opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, strýc, d�de�ek a syn pan 
Jind�ich Hejzlar. Kdo jste ho znali a m�li 
rádi, v�nujte mu s námi vzpomínku.

Manželka Barbara Hejzlarová, 
dcera Barbara Hluši�ková s manželem, 
syn Jind�ich Hejzlar a vnu�ka J�linka

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

„Vynálezcem“ Daiquiri, jež je prý pojmenováno po malém m�ste�ku na východním pob�eží 
Kuby, byl pravd�podobn� už koncem 19. století americký inženýr Jennings Cox. V dlouhém 
parném lét� roku 1896 údajn� �ekal návšt�vu a došel mu gin. Jediným vhodným nápojem byl 
rum, a protože ho necht�l podávat samotný, tak do n�j p�imíchal limetový džus a rozemletý cukr. 
Nápoj p�ipravil ve sklence napln�né drceným ledem a pojmenoval ho Daiquiri, po m�st� poblíž 
Santiaga. V roce 1909 se drink rozší�il do Ameriky, kde získal velkou oblibu.

P�edstavíme Vám Frozen Daiquiri, které se za�alo míchat v roce 1927 v havanské La Floridit�. 
Tam poprvé zazn�la rada: „_do mixéru nasypte tolik ledu, kolik se vejde do sklenky, ve které 
budete nápoj servírovat.“ Dnes poradíme my- plná sklenka ledu je moc, sta�í dv� t�etiny.

Klasické FROZEN DAIQUIRI
Budeme pot�ebovat 6 cl bílého rumu, 3 cl limetkové š�ávy, 1 cl cukrového sirupu nebo práš-

kového cukru. Vše nadávkujeme do nožového mixéru. P�idáme drcený led a rozmixujeme. Celý 
obsah v�etn� ledu p�elijeme do sklenky typu miska nebo špi�ka a servírujeme s br�ky.

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

Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

DAIQUIRI

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (8)

V roce 1935 postavil Jaroslav Kubí�ek (pozd�ji ital-
ský státní p�íslušník) na louce pod Montací, koupené od 
Václava Chmela�e, mlyná�e v B�lovsi, obytný d�m. V 
roce 1941 t�sn� pod strání postavil p�ízemní budovu, 
kde m�ly být instalovány tkalcovské stavy. Vzhledem 
k stávající politické situaci k tomu již nedošlo. Proto 
prostory pronajal roku 1943 náchodskému autodopravci 
Janu Han�lovi.

Po roce 1948 zde skladoval ZNP �eská Skalice um�lá 
hnojiva. Od roku 1959 byl objekt p�edán Dr�bežá�ským 
závod�m Jarom��, které zde z�ídily autodílnu pro opravy 
vozového parku celého podniku. V roce 1990 byly prosto-
ry pronajaty pro klempí�skou a strojní dílnu pana Marka. 
Nedlouho po tom v roce 1995 se zde za�aly betonovat díl-
ce pro budníky pro plynové p�ípojky � rmy pana Macha z 
�erveného Kostelce. Nakonec od roku 1998 objekt vlast-
ní brat�i Kaválkové se spole�níky. Umístili zde záme�nic-
kou dílnu TRIKAP AG KOV. Z�ásti vyráb�jí za�ízení pro 
zem�d�lce a provád�jí r�zné záme�nické práce pro ob�a-
ny a � rmy. Ulice je dnes pojmenována K tábo�išti.

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

T o v á r n í   o b j e k t  p o d   M o n t a c í

� Sou�asná podoba objektu pod Montací

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.

TICHÁ  VZPOMÍNKA
 Dne 7.6.2010 uplyne dlouhých 10 let plných 
smutku a bolesti, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka a babi�ka, paní 
Eva Kroupová
Kdo jste ji znali a m�li rádi, vzpom�	te s námi.

Manžel Josef, 
syn Radek 

a dcera Eva s rodinou

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Hasičská
vzájemná
pojišťovna

… jistota, které důvěřoval již Váš děda

Informujte se na podmínky:

hasici@tiscali.cz
Dům Hasičů Nové Město n. Met., tel.: 491 474 150

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval 
panu Mirkovi Brátovi, šéfredakto-
rovi těchto novin. Poctivě mi vrátil 
ztracený telefon a fi nanční částku. 

Kéž by takových lidí bylo více.
                            Slavomír Dražinovský

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775����

Bytový dům na strategicky výhodném místě v centru Broumova  ..........................................................2 850 000,-Kč
Pozemek k výstavbě rodinného domu, Přibyslav u Nového Města n. Met.  ...................................................340,-Kč/m2

Pěkně řešený byt 3+1 v osobním vlastnictví v centru Dobrušky  ........................................................ 1 440 000,-Kč
Uzavřené venkovské sídlo se studiem nedaleko Rozkoše ve Velké Jesenici  ........................................6 490 000,-Kč
Větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice – Vestec  ........................................................1 595 000,-Kč

Družstevní byt 4+1 v Novém Městě nad Metují
K prodeji se nabízí světlý družstevní byt 4+1 s balkonem po 
rekonstrukci, plastovými okny. V 2.NP na okraji sídliště Malecí – 
ulice nad Stadionem. Disp.: předsíň s místem pro vestavné skříně, 
kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, ložnice a dětský pokojíček. K bytu 
náleží sklep. Přímo u domu bylo vybudováno dětské hřiště. Škola, 
školka i sportovní stadion v blízkosti zajišťují pohodlné bydlení 
zejména pro mladou rodinu.  � Cena: 1 570 000,-Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 



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

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

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

KU�ICE
ve stá�í 11 týdn�, barva �ervená

�ervený Kostelec, Chovatelská pot�eby

Prodej 24. �ervna 2010
Nutno objednat

Tel.: 491 461 414, Mobil: 774 197 38

Správní rada Základní školy
speciální NONA, o.p.s.

v Novém Městě nad Metují

vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

ředitel základní školy
speciální

Bližší informace
na www.nonanmnm.com

www.nonanmnm.com 
tel. 491 472 694

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
� možnost kvalifikace - ZK p�i SOU Služeb Praha

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD	LÁVÁNÍ
v�. materiálu v daných oborech

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.
tel.: 605 985 515, 491 473 006

e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M�sto n.Metují 

                

Půjčíme Vám
a oddlužíme Vás!

Tel. 737 464 279

Přijmeme pracovníka
na pozici

vodohospodář
Vzdělání: SŠ nebo VŠ

Platové ohodnocení: 25 - 35 tisíc hru-
bého měsíčně + fi remní bonusy

Pracovní místo: Náchod

Nabídky s životopisem zašlete

na ivkgroup@seznam.cz

NOVÉ KONTAKTNÍ 
MÍSTO

Raiffeisen stavební spořitelna
Nové Město nad Metují,

Komenského 21 /naproti Klášteru/

tel.: 773 670 060
Půjčky – na bydlení, zelená úsporám

Spoření – dětem /na studia/
Spoření – na bydlení, na důchod

� Kulturní komise obce Provodov - Šonov spolu se starostou obce Pavlem Hyl-
ským p�ivítali v ned�li 16.kv�tna 2010 v zasedací místnosti Obecního ú�adu v 
Šonov� šest nových ob�ánk�. foto archiv obce

 Tradi�ní setkání s postavami z knihy „Babi�ka“ spisovatelky Boženy 
N�mcové bude probíhat ve dnech 7. - 13. �ervna 2010. V zámku a p�ilehlé 
zahrad�, v nedalekém mlýn� a na Starém b�lidle se návšt�vníci setkají s vé-
vodkyní Zahá	skou a jejím služebnictvem. Ve mlýn� nebude chyb�t veselá 
písni�ka, ani lidová pouda�ka, se svou moudrostí a laskavostí ur�it� zaujme 
babi�ka s vnou�aty. Poznáte Barunku i Viktorku a další známé postavy ne-
zapomenutelného románu.
 Program za�íná v zámeckém parku, vstupné na tuto akci je jednotné - 45 
K�. Objednávky na tel. 737 855 304 - paní Anna 
eháková, Kulturní agen-
tura �eská Skalice a NKP státní zámek Ratibo�ice (tel. 491 452 123). Ilu-
straci, kterou k laskavé pozornosti �tená��m ECHA p�edkládáme, vytvo�ila 
akademická malí�ka Eva Sko�epová.                                                    (IV)

RATIBOŘICE 2010

 Zoufalství a vztech zachvátil chovatele 
v�el v Malé �ermné na Hronovsku. Koncem 
kv�tna totiž soukromý zem�d�lec provedl 
chemický post�ik proti šk�dc�m na pozem-
cích, kde p�stuje �epku a to v dob�, kdy v�t-
šina v�el odlet�la za sn�škou. V�ela� nebyl 
nikým upozorn�n a tak se silná a zdravá 
v�elstva b�hem okamžiku zm�nila v hro-
mádky mrtvolek. Jak na podložkách p�ed úly 
tak i v podmetu. Kolik v�el dostalo p�ímí zá-
sah chemikálií na plodin� nelze odhadnout. 
Protože obec leží na samé hranici s Polskem, 
zaznamenali velký úhyn v�el i polští v�ela-
�i. V pond�lí 24.5. 2010 byly mrtvé v�ely 
p�edány na hygienickou stanici v Náchod� a 
sou�asn� byla podána stížnost.
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 Z produkce �ervenokosteleckého Na-
kladatelství Pavel Mervart pochází kniha 
„Josef Jirásek. M�j zápisník od po�átku 
sv�tové války v r.1914 a doba mého zajetí v 
Rusku a v Sibi�i“. Knihu k vydání p�ipravila 
a poznámkami opat�ila Mgr. V�ra Vl�ková. 
Kniha je autentickým deníkem Josefa Jirás-
ka, rodáka z obce Brzice a p�íslušníka 18. 
p�šího pluku v Hradci Králové. Jeho deník 
je však nedokon�ený, protože Josef Jirásek 
zem�el v zajateckém tábo�e v ruské Jeka-
t�rinoslavi v roce 1917. V roce 1920 p�ive-
zl deník do �eskoslovenska Jirásk�v p�ítel 
z ruského zajetí.Celou publikaci dopl	uje 
poznámkový vysv�tlující aparát a dobové 
fotogra� e. Deník Josefa Jiráska je sv�dec-
tvím nelehkého osudu, který �ekal na vojáky 
rakousko-uherské monarchie, kte�í padli v 
první sv�tové válce do ruského zajetí.       (r)

DENÍKDENÍK
JOSEFA JIRÁSKA

 Díky p�íznivému v�tru a tv�rc�m projektu Martin� Pavlasové, Pavlu 
ídkému a Ev� Šír-
kové za�al loni na ja�e pro Folklórní soubor Barunka rok kulturních vystoupení podporujících 
i propagujících tradice lidové kultury �esko-polského pohrani�í. Projekt „Lidový rok“ trval 
od jara 2009 do jara 2010 a zahrnoval celkem šest kulturních akcí mén� i více organiza�n� 
náro�ných.
 První vlaštovkou v celém programu byla tradi�ní jarní Barun�ina škola a stala se slibným 
za�átkem celého programu, i když se v tu dobu vlastn� ješt� nev�d�lo, jestli na p�ipravený 
projekt budou získány � nance. Premiéra se vyda�ila s plnou parádou, peníze byly p�iklepnuty, 
takže se rozjel maraton všech následujících akcí. Podzimní program Folklorní okénko s �es-
ko - polským jarmarkem a Ji�inkový folklorní bál byly akce organiza�n� velmi náro�né, ale 
jejich úsp�ch v �eské Skalici byl nejvíce viditelný. Zejména Folklórní okénko p�i Ji�inkových 
slavnostech p�ivedlo díky propagaci a tradici do prostor muzea spoustu návšt�vník� místních, 
p�espolních i zahrani�ních. Nejv�tší odm�nou byla vepsaná spokojenost a úsm�v ve tvá�ích 
všech zú�astn�ných.
 Zimní Váno�ní koncert byl balzámem a dojemnou procházkou p�edevším pro rodi�e, p�í-
buzné a známé „d�tského osazenstva Barunky“. Zejména rodi��m pat�í pod�kování za jejich 
trp�livost, spolupráci a p�ípadnou pomoc v pr�b�hu celého roku, protože i oni zde nechávají 
kus svého já, jsou obrazem d�tí, které dávají Barunce tvá� a každopádn� �as s nimi je stopro-
centn� a naplno prožitý.
 V roce 2010 prob�hlo masopustní veselí, p�i kterém se rej masek vydal ulicemi m�sta roz-
veselovat, tancovat, zpívat a hrát. Jedním ze vzácných moment� bylo vzk�íšení Medv�da, 
jak jinak než „živou vodou“, výbornou domácí slivovi�kou. Celý projekt zakon�ila Smrtná 
ned�le - vynášení letošní dlouhé zimy a ukázka velikono�ních zvyk�. Návšt�vníci si v pro-
storách Barun�iny školy vyzkoušeli plést pomlázky, malovat kraslice a zdobit perní�ky....
pokra�ování na stran� 5

Dob�ívský cvo�ek - další úsp�ch 
SŠ �emeslné Jarom��

V sobotu 15.5.2010 se konal již devátý ro�ník sout�že DOB
ÍVSKÝ CVO�EK, která 
se stala sou�ástí HAMERNICKÉHO DNE Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokyca-
nech a je ur�ena pro žáky ková�ského a podková�ského �emesla. Místem konání sou-
t�že byl vodní hamr v Dob�ív�, kde se sešli sout�žící z Oselc�, Sob�slavi, Jarom��e, 
Hradce Králové a Nového Zlíkova.
Žáci mohli sout�ži ve dvou kategoriích:
1. volná um�lecká tvorba - v pr�b�hu 6 hodin žáci dle p�edloženého výkresu m�li zho-
tovit sout�žní p�edm�t
2. sout�ž zru�nosti v kování cvo�k� - sout�žící v co nejkratší dob� a v co nejlepší kvalit� 
m�li vykovat 5 ks cvo�k�
Odborná porota rozhodla takto: v 1. kategorii žák� t�etích ro�ník� první místo získal 
Karel Loukota za výkovek lilie, druhé místo obsadil Vlastimil Franc za práci motýl (oba 
ze SŠ �emeslné Jarom��), t�etí místo nebylo porotou vyhlášeno. V 2. kategorii zru�nosti 
první místo obsadil Karel Loukota, druhé místo získal Jan Celer (oba ze SŠ �emeslné 
Jarom��) a t�etí místo vybojoval Václav Hojný ze SOU Sob�slav.
Žáci v oboru um�lecký ková� a záme�ník a ková� a podková� ze SŠ �emeslné v Jarom��i 
v sout�žích stále dokazují, že jejich �emeslná zru�nost a výtvarné schopnosti pat�í mezi 
nejlepší v republice.
Dík pat�í všem pedagickým pracovník�m, kte�í se podílí na p�íprav� žák�.

Zden�k Vítek Z
 pro OV 

Barun�in slune�ný rok

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

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

Cena již od 45,-K�.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
PRÁZDNINOVÁ LINKA PRO ŽÁKY

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Kadeřnice
Iva Černá 777 650 663

Michaela Volavková 776 652 651

od 1.6. do ulice Riegrova 737 
Náchod - naproti staré lékárně

ve dvoře za Videopůjčovnou Zahálka

oznamují přemístění provozovny

Na fotce zleva: Jan Celer, Vlastimil Franc, Karel Loukota



Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

V cen� montáže provádíme diagnostické nakódování �ídících jednotek 
vozidel s elektroinstalací tažného za�ízení, které je velice d�ležité pro 
bezporuchový provoz vozidla s tažným za�ízením. Jsme také výrobci a 
p�ímý dovozci originálních elektroinstalací k tažným za�ízením.  

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
odborné poradenství, montáž, servis u výrobce, prověřené kvali-
tou výroby ISO, prodeje a montáží se 17 letou tradicí na trhu. 

SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 
549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

Nabízíme produkty od � rmy  LIQUI MOLY.
MOTOROVÉ OLEJE

ADITIVA
AUTOKOSMETIKA

Možnost zap�j�ení automobilu do 25 km ZDARMA!!

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�

MARCO
       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

Truhlá�ská výroba
veškerý nábytek z masivu i lamina

- zahradní stavby
( altány, pergoly, gar.stání )

- chovatelské pot�eby
( psí boudy, králikárny )
- d�ev�né brikety

tel : 602 413 513
www.maxi-truhlarstvi.cz

Ing. Alena Lochmanová
Na Hamrech 874 (řemeslnické centrum),

547 01  Náchod

e-mail: a.lochmanova@seznam.cze-mail: a.lochmanova@seznam.cz
www.autolaky-lochmanova.czwww.autolaky-lochmanova.cz
Tel.: 607 830 870 * 777 321 870Tel.: 607 830 870 * 777 321 870

Nabízíme:
�� míchání autolak� fy. LESONAL
    a MAX MEYER
�� prodej materiál� a pot�eb pro autolakýrníky
�� široký výb�r sprej�
�� pln�ní sprej�
�� materiály na ochranu spodk� a dutin voz�
�� autokosmetika
�� �istící prost�edky HG

Provozní doba:Provozní doba:
Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.

AUTOLAKYAUTOLAKY

výrobky schváleny v programu

s y s t e m ss y s t e m s

ZískejteZískejte

80.000Kč80.000Kč
dotaci až

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

montáže solárních zařízení - tepelných čerpadel



Barun�in slune�ný rok
dokon�ení ze strany 3
Všechny akce m�ly sv�j doprovodný program 
ve form� ukázky tradi�ních �emesel, jarmarku 
a vystoupení hostujících soubor�. P�i všech ak-
cích samoz�ejm� nechyb�la ani lidová muzika 
Barunky. Muzikanti byli nejen doprovodem 
d�tí p�i zp�vu, hrách a tancích, ale i dobrým 
organiza�ním týmem od základních p�íprav - 
odhazování sn�hu ve velkém, až po zajišt�ní 
ob�erstvení, které p�edstavovalo zejména ma-
sové pochoutky, štr�dly, buchty, kolá�e, koblihy 
a medovinu. Lahodné teplé medoviny bylo díky 
nepolevující zim� hodn� pot�eba.
Každé akce se zú�astnili také polští p�átelé, kte-
rým jsme se my snažili p�iblížit naše tradice a oni 
nám p�iváželi kus své zem� ve form� ochutná-
vek tradi�ních pokrm�. Díky spole�n� prožité-
mu roku byla Barunka pozvána na Palmovou 
ned�li do Polského Barda, kde jsme m�li mož-
nost poznat pravý polský jarmark a náboženské 
zvyky pat�ící k tomuto jarnímu víkendu.

Z pohledu nestranného pozorovatele a ú�ast-
níka všech akcí musím konstatovat, že ten rok 
plný práce, za�izování a starostí byl odm�n�n 
radostí z vyda�eného díla. Vše to, co si nosí 
naše babi�ky a d�dové ve svých nitrech, vše 
to, co už hledáme jen v regálech knihoven 
a archiv�, se poda�ilo Barunce oživit a p�i-
blížit všem zú�astn�ným, host�m, návšt�vní-
k�m. Celý program byl odkazem staré doby, 
kdy �istota duše, �emesla a lidskosti vít�zila 
nad dnešním „mamonem“ a on-line sv�tem 
ve sp�chu a stresu.
 
  Zbývá mi jen pop�át hodn� úsp�ch� 
a mnoho dalších slune�ných let všem, kte�í 
to vymysleli, všem kte�í tam byli, všem kte�í 
tam pomáhali. T�ším se na další potkávání 
a ukládání v sob� i v našich d�tech kouzlo 
starých �as�. M.L.              Foto Peter Garay

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

Odborné překlady ČJ/NJ - tel. 603 440 969

Sekání trávy pro 
fi rmy i jednotlivce 

* kompletní úpravy zahrad 
* prořez a kácení stromů

Zahradnické práce Petránek - tel.724 173 560



Cena 770.000 K�, dohoda možná. TEL.:606 951 
546
* Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru Náchoda, 
nájem 4000,- + 2500,- inkaso, vratná kauce 20 tis.
K�. TEL.:723 518 856
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Husova (bývalá 
Jednota). Velmi dobrý stav, parkování zajišt�no v 
areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-K� + inkaso, byt 
1+kk, 34 m2, 4600,-K� + inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 
5100,-K� + inkaso. Kauce 10 000,-K�. TEL.:777 
152 750
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palachova 
ul.1457, nájem 5000,-K� + 1800,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Prodám družstevní byt 1+1 v Broumov�, plas-
tová okna, cena 470000K�. TEL.:603 383 056
* Pronajmu p�kný byt 2+1, 58 m2 v Teplicích n 
Met - Kamenec. Bytový d�m. Nájem/m�s: 2900 
K� + spot�eby. Klidná lokalita. Majitel tel: 608 95 
96 97. Email: hajek11@seznam.cz
* Podnájem bytu 4+1, p�ízemí v Novém M�st� 
nad Metují. Doba podnájmu zatím 2 roky. Kauce 
15 tis.Tel : 602598797
* Pronajmu družst. byt 1+1 v Náchod�, nájem 
4470,- + elekt�ina, volný ihned. Tel. 775 160 767
* Do svého rodinného domu p�ijmu spole�nici k 
spole�nému bydlení. Jsem sama, samostatná míst-
nost s p�íslušenstvím i možnost va�ení k dispozici. 
ZN. bez úhrady. Písemné nabídky do redakce.
* Pronajmu dvy komfortní pokoje s p�íslušen-
stvím a možnost používání kuchyn� slušné paní �i 
manžel�m. RD v t�sné blízkosti m�sta. ZN. Velmi 
levn�. Písemné nabídky do redakce.
* Pronajmu garsonku v Novém M�st� n.M. Ma-
lecí. TEL.:739440924
* Pronajmu byt 2+1 v NM (ul. Nad Stadionem). 
Tel. 737 971 044
* Pronajmu menší 2+1 po kompletní rekonstrukci 
ve zd�ném dom� blízko centra v Náchod�. Mož-
no i �áste�n� za�ízené. Cena 7500,- v�etn� inkasa. 
TEL.:728 220 541

* Prodám byt 3+1 s lodžií v OV v Náchod� 
B�lovsi. Klidné bydlení v blízkosti p�írody. Cena 
1.212.254,- K�. Bližší inf. na tel. 736 407 017

* Prodám družst. byt 3+1, sídlišt� u nemocnice 
Náchod, nadstand., 7. p., tel. 606 311 756
* Pronajmu RD 3+1 se zahrádkou v klidné �ásti 
Náchoda nedaleko od centra. Volné ihned. Tel. 498 
603 534 po 18. hod.
* Pronajmu od 1.7.2010 byt.jednotku 3+1 ve Vel-
kém Po�í�í z�ásti za�ízenou. Nájem 3000,-K�/m�s. 
+ poplatky. Kontakt 608 646 652, 607 503 024
* Prodám byt 2+kk v Náchod� Plhov�, 50m2, po 
celk. rekonstrukci. Cena 980.000 K�. Tel. 777 977 
696 RK NEVOLAT.
* Nabízím k delšímu pronájmu byt. jednotku v 
Hronov� 3+1. Nájem 8000,-K� v�etn� poplatk�. 
Kontakt 608 656 652, 607 503 024
* Pronajmu byt 1+1 Náchod Ul.B�loveská, vý-
hled na Montaci, 3500,-K� + služby + vratná kauce 
10 tis.K�. TEL.733 735 709
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod� u Penny, 72 
m2 s v�tší kuchyní a novou vým�na oken. Cena 
1.090.000 K�. Tel. 721 448 413
* Prodám atypický byt 4+1 v Novém M�st� nad 
Metují. Tel.723 039 918
* Koupím byt na Náchodsku nebo Broumovsku. 
Tel. 739486403
* Prodám nebo dlouhodob� pronajmu byt 3+1 
v Novém M�st� 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 situo-
ván sm�rem na Staré M�sto. Nájemné 4000K� + 
inkaso. Tel. 608 380 686.
* Hledám byt k pronájmu 1+1 (2+kk) nejl. v rod. 
dom� v Náchod� nebo zd�ný, ne sídlišt�, rozumná 
cena. Tel.723000365
* Pronajmu p�kný byt 1+1, 40 m2 v Náchod� u 
nemocnice, 3.patro. Jižní orientace, balkon, malá 
kuchy	ská linka, zd�né jádro, koupelna s rohovou 
vanou, odd�lené spaní, vestav�né sk�ín�, bezpe�-
nostní dve�e, nový výtah. Nájem 2900 K� + po-
platky. kauce 10.000 K�. Tel. 774 216 172

* Pronajmu dlouhodob� v�tší byt 4+kk v cen-
tru Hronova, po celkové rekonstrukci, s balko-
nem,volný ihned. Cena 5.000,- + inkaso. Kauce 
nutná! Tel: 602 826 171
* Pronajmu 1+1 v Náchod�, nájem 3300,- + in-
kaso, vratná kauce, ihned volný. TEL.:775 983 136
* Dlouhodob� pronajmeme p�kný byt 3+1 v No-
vém M�st� n.M. - Malecí volný od 7/2010. Nájem-
né 4500,- K� + inkaso. Tel. 777 230 820
* Pronajmu menší garzonku v Hronov�. Tel. 
608 66 77 30
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�s-
ta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Prodáme cihlový byt 3+1, 60m2, OV, po cel-
kové zda�ilé rekonstrukci, ul. Purky	ova. Cena: 
1.350.000 K�, tel: 739 624 610

NEMOVITOSTI

* Prodáme RD v Dolní Radechové, vhodný k 
podnikání. TEL.:777 81 80 53
* Sháním RD nebo chalupu v cen� do 1,5 mil. 
K� do 30 km od Náchoda, menší opravy nevadí. 
Tel. 608 245 634
* Prodám v �erveném Kostelci starší RD 3+1, 
UT na plyn, p�kná oplocená zahrada o vým��e 700 
m2. Tel. 608 245 634

* Prodám �adový RD 4+1 s v�tší zahradou v Ná-
chod� za pivovarem. Tel. 731 312 568
* Sháníme rodinný d�m nebo byt 3+1 zd�ný v �. 
Kostelci do 1,5mil. Tel.:773 55 90 14
* Prodám pozemek v Litobo�i na samot� u lesa 
(vhodný ke stavb� srubu apod.). Slunný, p�kný 
výhled. Elekt�ina u pozemku, voda zjišt�ná. 5261 
m2 - 249,-K� za m2. Tel. 608 169 484
* Hledáme ke koupi novostavbu v Náchod� do 
3mil.. Tel.: 608 667 734
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kos-
telci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774777072

* VYM�NÍM NEBO PRODÁM KOMPLET-
NÍ DISKOTEKU S BYTEM 2+1 A 2 GARÁŽE 
325 m2 ZA NEBYTOVÉ PROSTORY V PRA-
ZE BLÍZKO TRAMVAJE. TEL.:732 135 805, 
E-MAIL: milansan@seznam.cz

* Nabídn�te chatu nebo chalupu do 1mil. v Orl. 
horách v dosahu lyža�ského vleku, obyvatelná i 
v zim�. Tel.: 607 939 657
* Prodám rod.d�m v Dolanech u Jarom��e s 
menší zahradou, garáž, velká stodola na klidném 
míst�, autobus spojení na HK i NA, plyn. p�ípojka, 
el.220V-380V. TEL.:777 78 10 52 real.kancelá�
* Hledáme ke koupi RD v Hronov� a okolí do 
2,5mil. Tel.: 608 883 012
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty, 
Havlí�kova ul.240. Velký p�dní prostor pro další 4 
byty. Cena 2.500.000,-K�. TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Prodám pozemek 514 m2 v obci Horní Adr-
špach, slunný, 2 km od vstupu do skal. Na pozem-
ku stojí rekrea�ní chatka o vel.16 m2, el., en. a voda 
k dispozici, cena 349.500,-K�. TEL.:776 730 253
* Prodám stavební pozemek v obci Sendraž, 5 
km od Nového M�sta n.M., o velikosti 1193 m2 za 
cenu 390,-K�/m2. El.en. a voda na pozemku, pro-
jektová dokumentace na stavbu RD a garáž. stání 
zpracována. Jde o klidné, slunné místo s výhledem 
do kraje. TEL.:777 29 24 25
* Prodám garáž v �. Skalici ulice Zelená sm�r na 
Spytu. Plocha 19m2. Drobná oprava. Cena 68 000. 
tel. 774 216172
* Prodáme rodinný d�m �adový, krajní, v B�lo-
vsi u sokolovny, 120 m obyt. plochy, cena doho-
dou, info na tel. 775 667 130.
* Prodám 2 zasí�ované stavební parcely v obci 
Slavo	ov. Nejsem RK. Bližší info na tel. 731 572 
044
* Pronajmu chatu 3+1 (64 m2), bazén, udírna, 
gril, h�išt�, btv apod. 4 (max.5) osob, 550,-K� za 
den, Tel. 603 711 210
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u Nového M�s-
ta n.M. - d�m je po rekonstrukci topení, v objektu 
p�da, sklep, zahrada 280 m2, garáž, k�lna, k nast�-
hování od poloviny �ervence, cena 1 950 tis. K�, 
tel. 724 307 964 RK nevolat!
* Koupím RD nebo chalupu na klidném míst� do 
30km od Náchoda. Tel. 605212203
* Prodám zem. usedlost u Police n.M., 15 ha 
zem.p�dy, 5 ha lesa. TEL.:736 288 284
* Prodám patrový RD v Náchod�, 2+1 a 3+1, 
plyn, pozemek 650 m2, (možno dalších 330 m2), 
ihned k bydlení, 2.660.000 K�, p�i rychlém jednání 
možná sleva. Tel. 606 330 606
* Prodáme p�knou stavební parcelu v N. M�s-
t� n. Met., Na Františku. Ur�ena k výstavb� RD. 
P�ístup z ve�ejné komunikace, veškeré sít� na po-
zemku. Celková vým�ra 1100 m2. Cena 1240 K�/
m2. Tel. 605252635
* Prodám starší rod.d�m v Božanov� u Broumo-
va. P�ízemí 2 místn + p�íslušenství, I.p. 4 místnosti. 
Pozemek 5000 m2, cena dohodou. TEL.:733 286 
938
* Prodám RD v N.M�st� po lux rekonstrukci, 
900m2. Info 724 235 639. Cena k jednání 5,25 
mil K�.

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

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

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Hledám pronájem podnikatelským prostor v 
Novém M�st�. Tel: 774777073
* Pronájem výrobního skladového objektu v 
Novém M�st� nad Metují a Náchod�, v�tší vým�-
ry. Cena : od 300,-K�/m2/rok Tel. 777 602 884
* Pronajmu zavedenou prodejnu v Hronov� - 
ul. Náchodská 258. Tel. 603 920 469
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budov� 
Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kancelá-
�e o celk.vým��e 91 m2. Možno dohromady nebo 
jednotliv�. K dispozici kuchy	ka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750
*  Garáž - pronajmu, Police nad Metují, cena do-
hodou. TEL.:603 441 264
* Pronajmu obchod v �eské Skalici na nám�stí 
19 m2, WC a chodba 6m2. Tel.: 776 046 488
* Nabízím k pronájmu nebytové prostory vhod-
né pro prodejnu, kancelá� �i služby o velikosti 
59m2, soc.za�ízení, výlohy, v p�ízemí domu,p�í-
stupné z ulice,v centru Hronova. TEL.:602 826 
171
* Pronajmu obchodní prostory, pasáž Kamenice, 
Náchod, 35m2. Atraktivní interiér, �isté prost�edí! 
Komplet platba 9700 K�/m�s., RYCHLÉ JEDNÁ-
NÍ = 1 m�síc NÁJEM ZDARMA !!! Tel. 774 367 
750, mail info@4luck.cz .

PRODEJ

* Prodám stavební mícha�ku, vrátek, cihly, trá-
my 3 m a 4 m a coulová prkna. Tel. 777 55 10 21
* Prodám 3 letou kozu po k�zlatech, dojnou. 
Cena dle dohody. Tel. 773 111 944
* Prodám elektrický sporák se sklo keramickou 
deskou BEKO, bílý - 2000 K�, digesto� MORA, 
60 cm š. za 500 K� a starou kuch. linku, zachova-
lou za 2000 K�. Tel. 775 910 117
* Prodám pelíšek pro menší plemeno ps�, prou-
t�ný s textilní vystýlkou, rozm�ry 47x35 cm, cena 
dohodou. TEL.:608 66 71 30
* Prodám malé d�tské kolo, cena 500,-K� a dám-
ské kolo Favorit, cena 1000,-K�. TEL.:739 907 604
* Prodám plastové okno 180/160 se sítí, vykláp�cí, 
otevíravé. Cena 4500,-K�. TEL.:608 951 891 ve�er
* Prodám syrové dubové fošny, délka 3-4m, 
tlouš�ka 5,2cm, množství 5m3, 1m3 za 7.900 K�. 
Tel. 775 151 474
* Prodám pultový mrazák ve výborném stavu, 
cena dohodou. TEL.: 739 440 924
* Vzduchovka B3-4,5a5, 5mm + dárky. TEL.:775 
039 430

* Prodám kontejnerované t�je na živý plot. 50 
cm 40 K�/ks. Naho�any, tel.603758362

* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové a 
st�ešní, 1x2m, tl.8 cm 275 K�/m2, tl. 10 cm 300 
K�/m2, nové, nepoužité, na stavbu st�n, oplášt�ní 
garáže, dílny, na st�echu, 100 ks. TEL.728527366
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zeminu, 
sypkou a zbavenou ne�istot, ideální k obnov� a 
zakládání nových trávník� a pro kone�nou úpra-
vu zahrad, cena 400,- K�/1 m3. Dovezu. Tel: 777 
222 232
* Prodám nový pozink. vlnitý plech 750 mm 
x 2000 mm - 15 ks, 350,-K�/kus. Dále dvou-
rychlostní Babetu v dobrém stavu, zachova-
lá r.v.85, v�etn� dámské p�ilby - 6500,-K�. 
TEL.:739 548 953

KOUP�
* Provedu odhad vašich poštovních známek a 
pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji též bankovky 
a vyznamenání. Tel. 602 735 593
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakelito-
vá autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, 
modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., ho-
diny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vyzna-
menání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i poškozené 
p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodin-
ky nap�.zn. PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím 
také stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslu-
šenství. Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 777 
559 451
* Koupím jakékoliv staré lokomotivy, vlá�ky, 
nákladní vlaky, p�íslušenství, TT, HO, PIKO v 
jakémkoliv stavu i poškozené. Platba v hotovosti, 
slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, a jiné. 
Platba v hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451

NEBYTOVE PROSTORY
*  Pronájem kancelá�ských prostor v ul.Krám-
ské 29 v centru Náchoda, cena 500 K�/m2 ro�n�. 
Kontakt 602 481 010
* Pronajmu prostory k drobnému podnikání v 
Hronov�. Pedikúra, manikúra, kade�nictví apod. 
Tel. 608 66 77 30

R	ZNÉ

* Hledám u�itele francouzštiny pro dít� (10 let). 
Telefon 725 177 643
* Zedník a záme�ník hledá práci. Možnost vyu-
žití vozidla AVIE kontejner + ruka a bagru. Okres 
Náchod. TEL.:777 213 229
* www.snidejzdrave.cz/ohio
* ZDRAVÉ HUBNUTÍ.www.hubnete.cz/lenap
* Žehlení pánských košil. Tel. 732 970 906

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

* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malo-
vání domku �i bytu, provádím jednorázový úklid, 
mytí oken nebo pravidelný úklid domácnosti, za�í-
dím nákupy, také pohlídám d�ti, zdravotní pr�kaz 
mám, zkušenosti a doporu�ení také, volejte 737 
564 496, cena dohodou
* Hlídání d�tí (kvali� k.u�it.MŠ, 30 let praxe), hlí-
dání pejsk�, �išt�ní oken, koberc� a úklidy, sekání 
trávník�. TEL.:605 145 004
* Daruji neomezené množství hlíny. TEL.:739 
814 111
* Ušiji, spravím a opravím cokoli na �em se do-

SEZNÁMENÍ

* NAJDU HODNOU SLE�NU, ŽENU 19-35 
LET Z NÁCHODSKA? JÁ SPORTOVNÍ PO-
STAVY, 31 LET, NEKU
ÁK. ZÁJMY: TENIS, 
KOLO, PLAVÁNÍ, AUTA, MOTORKY, P
ÍRO-
DA,... TEL:722 240 694
* 39 letý optimista hledá štíhlou p�ítelkyni, která 
chce už více radosti ze života. TEL.:775 216 791
* Žena 58 let z Náchoda hledá hodného, sympa-
tického, v�rného, up�ímného, citlivého muže mezi 
56-62 lety. Jen up�ímn� a vážn�. Jsem plnoštíhlá. 
Tel. 604 575 203 Náchod a okolí.
* 66 letý muž klidné povahy s vlastním bytem 
hledá hodnou ženu za ú�elem vážného seznáme-
ní. Písemné odpov�di pod Zn. E16/01 zasílejte na 
adresu redakce.
* 52/175 svobodný, neku�ák, abstinent, chovatel 
- hledám hodnou a v�rnou ženu, která má ráda zví-
�ata a pé�i o n�. TEL.:776 650 351

BYTY
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod� na sídl u nem. 
TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 1+1 v OV Náchod Ul.B�loveská, 
výhled na Montaci, 3200,-K� (v�etn� fondu oprav) 
+ energie + vratná kauce 10 tis.K� nebo možnost 
prodeje. TEL.733 735 709
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 2+1 v Ná-
chod� poblíž centra,  po nákladné rekonstruk-
ci. Nájemné +služby 7900,-K�  Vratná kauce 
25000,-K�. Jen pro solidní zájemce.  Volné ihned. 
Tel.602790044.
* Prodáme byt 1+1 v Náchod�. Ihned k nast�ho-
vání. TEL.:773 62 64 46
* Prodám 3+1 v Náchod� na Brance, po celkové 
rekonstrukci 78m,2 NP. Volný ihned. Razantní sle-
va. Tel.739 657 435
* Prodáme byt 2+1 v centru Náchoda, cihla, 
p�kný. TEL.: 777 81 80 53
* Koupím byt v Novém M�st� nad Metují, loka-
lita KR�ÍN. TEL.: 775 602 887
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice v Náchod�, 
cena 6500,- v�. inkasa. Tel.�.734 468 039
* Pronájem nového zd�ného bytu (garsonka) v 
centru N.M�st� n/M., s plast. okny, 1.patro. Cena: 
4.000,-K�/m�s., tel.602 204 002.
* Pronajmu dlouhodob� novou garsonku s tera-
sou, 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.
* Prodám byt 2+1 u nemocnice v Náchod�, plast. 
okna, nové zateplení, cena 850000,- p�i rychlém 
jednání sleva. Tel.�.734 468 039
* Pronajmu velké 1+1 NA - Plhov. TEL.:737 411 
933
* Prodám v Náchod� p�kné byty 2+1 a 1+1 v OV 
cihla nedaleko centra, zateplený, plast. okna. Tel.: 
608 245 634
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda, volný 
okamžit�, tel. 777 690 390
* Pronajmu byt 3+1 ve 2.pat�e v Náchod� na Pl-
hov� za cenu 4500,-K� + služby, elekt�ina a kauce. 
Byt je volný od 7.6.2010. TEL.:606 654 338
* Prodám DB 2+1 55 m2, Náchod ul.Mlýnská po 
celk. rekonstrukci.
Cena 820 tis.K�. TEL.:608 481 804 RK NEVO-
LAT

* Pronájem bytu 3+1 v RD, Školní, �ervený 
Kostelec. Moderní byt v novém RD s p�íjemnou 
udržovanou (!) zahradou, klidné místo blízko 
centra, parkování pro 2 auta p�ímo na pozemku 
u RD, WiFi ADSL, nová kuchy	 se sporákem a 
my�kou, velký balkón. RD sousedí se školkou, v 
blízkosti vlak i bus. Nájemné: 8.500 K�. Volejte: 
774152093

* Pronajmu téme� za�ízenou garsonku po re-
konstrukci v Náchod� blízko centra Nerudova ul., 
s výhledem na Vyhlídku, spol. zahrada, sklepní koj 
a p�da. 3500,- a inkaso. Nutná kauce. 608 888 141
* Pronajmu garsonku 30m2 v 1NP bytového 
domu v centru Náchoda. tel. 604 206 861
* Dlouhodob� pronajmu garsonku po rekon-
strukci 30m2 v Novém M�st� n/M. D�m je za-
teplen, plastová okna, výtah. Volná ihned. Kauce 
15000,-K�. Tel 608323373
* Pronajmu zrekonstruovaný slunný byt 2+1, 
s balkonem, v centru Náchoda, nájem 4000,-K� 
+ platby, kauce dle dohody, nutno vid�t, volný od 
1.6.2010, tel. 774 242 821
* Pronajmu byt 1+1 42 m2, slunný, po celk. 
rekonstr., v Náchod�. Nájem 3500,- + služby. 
TEL.:777 828 428
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Zn:rozvádím se. Tel: 774777073
* Prodám byt 1+1 v OV na B�loveské ul. v Ná-
chod�, 2.patro. TEL.: 732 204 875
* Pronájem podkrovního bytu 2+kk na Komen-
ského ulici v Náchod�. Nová kuchy	ská linka, 
st�ešní okna, klidné místo blízko centra. Nájem 
4500,-. Služby 1500,-. Kauce 10.000,-. Volné 
ihned. Kontakt 602 247 247
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, sídlišt� SUN. 
Bližší informace na tel.: 733 131 189
* Pronájem bytu 2+1 v Jarom��i 60m2. Klidné 
bydlení v centru m�sta, poblíž parku. Cena najmu 
4700 + inkaso. Tel 776134532
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�chá. 
Tel: 775777073
* Pronajmeme byt 3+1 v centru Velkého Po�í�í, 
70m2. Byt je po kompletní rekonstrukci v r. 2007, 
p�edzahrádka, parkovací stání, kompletní nové za-
�ízení, internet. Nájemné 5900,- (+ inkaso 1800). 
Foto na http://velkeporici.rajce.net. 605252635
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového domu 
v Polici nad Metují. V cen� je byt. jednotka, spolu-
vl. podíl na spole�ných �ástech domu, na pozem-
cích a také na nebyt. jednotce - prodejna v p�ízemí. 

*  S O U K R O M 	  *  Š I KOV N 	  *  R O Z U M N 	 *  RYC H L E  **  S O U K R O M 	  *  Š I KOV N 	  *  R O Z U M N 	 *  RYC H L E  *
mluvíme jsem na mat.dovolené a šití je mým ko-
ni�kem. Náchod 604 349 703
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�í-
hám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, po-
kácím i vysadím nový stromek. Tel. 737 564 496
* Programy pro �ešení nadváhy - www.hubnete.
cz/akorat

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Odvezu su� stavební. Možnost p�istavení kon-
tejneru. Náchod - �. Skalice. TEL.:777 213 229
* Hledáme n�kolik komunikativních dívek pro 
jednorázovou promoakci v Náchod�. Tel. 724 
427 070
* Hledám ženy s dobrou komunikací na p�ivýd�-
lek - Náchod okolí. Tel. 775 380 602
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týdn�. 
Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 731 609

* P�ijmeme do ob�erstvení v Ratibo�icích ku-
cha�e, pomocnou sílu na letní sezonu (�erven-zá-
�í). Tel. 731 457 620

* Pracovní dobu i výd�lek si ur�ujete sami.
www.cinnostdoma.cz/jobzdomu
* Na práci v kancelá�i, pop�. z domova p�ijímáme 
nové, ambiciozní a šikovné kolegy. Možnost ná-
stupu ihned. TEL.:725 310 637
* www.hubnete.cz/prosvezdravi

AUTO - MOTO
* Pronajmu dodávku CITROEN JUMPER TD, 
pouze vážnému a slušnému zájemci. Tel. 732 370 663
* Prodám ŠKODA Felicia Hatchback 1.3, r.v.96, 
záv�s, motorov� v dobrém stavu, cena 17 tis.K�. 
TEL.:605 715 294 

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

*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

Náchod-Dům s 3 byty poblíž centra a nákupních středisek,2 byty s balkony,na menší zahradě s okras.dřevinami je dřev.kolna..........3,2 mil.Kč
Hronov - Na Příčnici-Třípodlažní řadový RD (4+1) z r.1988 s elektrokotlem+na TP,garáž,sklepy,technické místnosti................2.190.000,-Kč 
N.Město n/Met.-Zděný byt 2+1 (56 m2) v pův.stavu ale zatepleném domě s plast.okny,ve zvýš. 1NP,možnost užívání zahrádky........dohodou               
N.Město n/M.“Na Františku“-Velký RD s novou přístavbou,kompl.nadst.rekonstr.,luxus.vybavení,poz.863 m2-vše nutno vidět!.....5,25 mil.Kč
Náchod-Lipí-RD (4+1) na pěkném a slunném místě,s balkonem,se samostat.garáží,na pozemku 1.465 m2 2 studny.....1.295.000,-Kč SLEVA!
Vršovka u N.Město n/Met.-Chalupa k rekonstr.s velkou stodolou a poz. (1125 m2) pro výstavbu RD,studna..............695.000,-Kč SLEVA!
N.Město n/M.-Řadový dům (5+1),2 balkony,klidná,okrajová část,půda k vestavbě,s garáží,sklepy...okras.zahrada....3,395.000,-Kč SLEVA!
Č.Skalice-Řadový RD (5+1),velmi klidné místo,poblíž náměstí,pěkný sklípek,sauna,3 balkony,krb.kamna,zahrada...1,99 mil.Kč VÝR.SLEVA!
Náchod-Garáž ( 16 m2) při výjezdu na N.Město n/M s el.přípojkou (zásuvka a osvětlení) a se zateplenými vraty .............................128.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Získejte až 5000 Kč 
měsíčně bez práce. 

Máte auto, dům, plot či
pozemek? 

Poskytněte je pro reklamní 
účely a nechte vydělávat.
Volejte 491 202 101            

Prodej elektrokol 
a elektroskútrů

www.automotodum.cz

Přestavby aut na LPG
www.autonaplyn.cz

Jaroměř   Tel:777962205

Antikorozní ochrana 
podvozků a dutin automobilů
Info a objednávky na tel. 

776 22 77 24
Červen – říjen!
Omezená kapacita!

Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory

pro podnikatelské využití v nově zrekonstruova-

ném objektu na Husově náměstí v České Skalici. 

Zcela nové, 2.nadzemní podlaží, celk. rozloha 106 m2 
+ sociální zázemí vč. kuchyně. Kancelářské prostory 
jsou od sebe oddělené a je možné jejich pronájem 
samostatně, kde plocha jedné kanceláře je od 20 m2 
do 30 m2. 

Info o ceně a možnosti prohlídky na tel. 733 395 604



Úsp�šný kv�ten náchodských gymnastek

Nebankovní p�j�ky
- pro zam�stnance, d�chodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZ
STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P
DU, SKLEP, D
M

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

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

Dodávka do bytu ZDARMA

KOBERCE
LINA

montáž - lepení - lištování
Kvalita není výsada, kvalita je právo

od � rmy KJMAX spol s.r.o.
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

PLOVOUCÍ 
PODLAHY

- NOVÉ VZORY

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,

rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

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

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel.: 602 413 513

Kosmeti�ka - Vizážistka
Monika Hvězdová
Kosmetický salon, 

Pasáž Magnum
Kamenice 113, Náchod
Tel. 606 865 088

NEZBÝVAJÍ VÁM PŘED 
VÝPLATOU FINANCE ?

RYCHLÉ PŮJČKY
1.000,- Kč až 3.000,-Kč SPLATNOST 30 DNŮ

6.000,-Kč až 35.000,-Kč SPLATNOST AŽ 5 LET
Nám.T.G.M 43, Náchod,budova Pošty 2 .patro

491 420 391,731 463 005

OSOBNÍ BANKROT

oddlužení zákonnou cestou

Značná úspora a rychlost.

Tel.604 588 681

e-mail: kujals@seznam.cz

on, Pasáž Magnum

Kamenice 113, Náchod

Tel. 606 865 088

MISTROVSTVÍ EVROPY - MILOŠ BENEŠ

�eský olympijský výbor uspo�ádal v úterý 13. dubna slavnostní p�edání diplom� a drob-
ných dárk� ocen�ným trenérkám a cvi�itelkám všech obor� a odv�tví sport� a sportovních 
�inností v t�lovýchovných i t�locvi�ných jednotách a sportovních klubech celé �eské re-
publiky. Vyhodnocené trenérky i cvi�itelky byly navrhovány jak sportovními svazy tak i 
okresními i krajskými komisemi.
Z okresu Náchod byly vyhodnoceny dv� ženy: trenérka sportovní gymnastiky TJ Sokol 
Náchod Míla Vejrková za dlouholetou práci s mládeží v t�lovýchov� a navržena byla �es-
kou gymnastickou federací v Praze. Dále pak Monika Bergerová, cvi�itelka náchodských 
mažoretek, kterou navrhl okresní výbor Náchod.                                                            (red)

Na Slovensku nedaleko Dunajské Stredy 
se na nov� vybudovaném závodním okruhu 
Slovakiaring uskute�nilo testování silni�-
ních motocykl�. Tuto akci po�ádala Honda 
Nokamoto Hradec Králové. Za GMS MA-
DOS Racing team se akce zú�astnili Roman 
Švorc ml. s hondou cbr1000rr Nokamoto a 
Martin Vondra s hondou cbr125 Nokamoto.
Akce byla zakon�ena závodem na 8 kol, ve 

kterém zvít�zil Roman Švorc v nejlepším 
�ase na kolo 2:28,158 v pr�m�rné rychlosti 
143,895 km/hod. Pro Martina Vondru byla 
tato akce jeho prvním svezením na okruhu a 
vedl si velice dob�e.
 Po�adí závodu: 1.Roman Švorc
            2.Old�ich Koryta +18,326
                            3.Mário Vl�ek +21,204

text:rs, foto:Jan Špelda

V ned�li 9. kv�tna se d�v�ata ze Sokola Náchod zú�astnila rozhodujícího závodu desetiboje sokolské všestrannosti a to sout�že 
v atletice, která se konala na stadionu ve Dvo�e Králové. Z TJ Sokol Náchod se zú�astnilo celkem 12 závodnic a na to, že d�v-
�ata d�lají atletiku a všestrannost jen krátce, jejich výsledek 
byl velmi p�kný.
Dívky sout�žily v p�ti kategoriích a ve t�ech z nich bojovaly o po-
stup na p�ebor �eské republiky. V kategorii mladší žákyn� I zá-
vodila Pavlína Vejrková a v atletice obsadila 4. místo. Na p�ebor 
�eské republiky postupuje jako nejlepší závodnice župy Podkrko-
nošské - Jiráskovy.
Týden p�ed tím bodovala náchodská d�v�ata i na pohárovém zá-
vod� v Jihlav�. Sout�žilo se zde ve dvou disciplínách, ve cvi�ení 
na kladin� a na akrobacii. V kategorii nejmladších žáky	 starto-
vala Nikola Ji�inová, která v konkurenci výborných gymnastek 
z Kolína a Chrudimi obsadila 10. místo. P�ekvapením však bylo 
umíst�ní osmileté Pavlíny Vejrková, která, a� se v�nuje p�evážn� 
sokolské všestrannosti, se doslova vklínila mezi dv� výborné gym-
nastky z Kolína a obsadila svým �istým a elegantním výkonem 
druhou p�í�ku.
P�kn� zacvi�ily i ostatní náchodské dívky, kdy v kategorii starších 
žáky	 skon�ila Susan Simonová na druhém míst�. V kategorii ju-
niorek, p�esto, že pat�í ješt� do kategorie ža�ek, obsadila Lucky 
Havlí�ková 9 místo a kategorii žen obsadila Míša Adamu t�etí mís-
to. Díky tomu, že startovala Havlí�ková ve starší kategorii bylo 
hodnoceno družstvo Sokola Náchod a obsadilo tak krásné 4. místo 
ve složení: Vejrková, Havlí�ková a Adamu.             MV

Na druhý závod mistrovství Evropy se 
týmy musely p�esunout do Serra da 
Estrela v Portugalsku. Harmonogram 
závodu:
v sobotu 2 tréninkové jízdy a 1 jízda zá-
vodní. V ned�li pak 1 tréninková jízda a 2 
závodní. Ze 3 závodních jízd se s�ítaly vý-
sledky 2 nejlepších závodních jízd.
Celý víkend bylo zima a pršelo.
Beneš jel v Portugalsku poprvé a aby to 
bylo ješt� zajímav�jší, tak mu v sobotu 
nefungovala kontrola trakce. Takže první 
dv� tréninkové jízdy byly spíš o vyjetí na-
horu než o po�ádném trénování na „nové“ 
trati. To se projevilo hned v první sobotní 
závodní jízd�, kdy Miloš dostal hodiny 
a zlomil o svodidla bo�nici zadního k�í-
dla. A tak nahoru vyjel na 28. míst�, což 
nebyla pro ned�lní závod nijak povzbu-
divá situace. V noci pak museli promrzlí 
a promo�ení mechanici opravit poškozené 
�ásti F3000 a vy�ešit problém s kontrolou 
trakce.
V ned�lní 1. závodní jízd� zajel Miloš 6. 
�as (4. Krámský -0,8 vte�iny a 5. Svoboda 
-0,6 vte�iny p�ed Benešem) v absolutním 
po�adí, ale v 2. závodní jízd� zatáhl Szá-
sz a v sou�tu �as� p�edstihl Miloše o 0,2 
vte�iny.

Miloš si p�ipsal v mistrovství Evropy prv-
ní 4 body.
Ze Serra da Estrela se GMS MADOS Ra-
cing team p�esunul do Špan�lska. Déš� 
vytrvale pokra�oval i na t�chto závodech.
V sobotní 1. závodní jízd� m�l Miloš Beneš 
s F3000 sm�lu. Jako jediný z formulových 
monopost� odstartoval do této závod-
ní jízdy v nejv�tším dešti. Pak byl závod 
na hodinu zastaven a odstartoval zbytek 
Benešovi konkurence v boji o umíst�ní 
v absolutním po�adí, ale to již na osychající 
trati. Beneš tak nabral ztrátu, kterou nebylo 
možné v 2. ned�lním závod� dohnat.
V ned�lní 2. závodní jízd� se Miloš Beneš 
umístil na 2. míst� v absolutním po�adí 
se ztrátou 0.82 vte�iny za Faustem Bor-
molinim z Itálie a náskokem 2,23 vte�iny 
na Milana Svobodu a 7.0 vte�iny na Otaka-
ra Krámského. Tento výsledek však sta�il 
po sou�tu �as� „pouze“ na 4. místo v abso-
lutním po�adí závodu mistrovství Evropy.
Výsledky:
1. Fausto Bormolini K02, 2. Milan Svo-
boda T/96
3. Otakar Krámský K10, 4. Miloš Beneš 
Ralt F3000
5. Václav Janí B02/50, 6. Laszlo Szasz 2KL

text: rs, foto: cholixxx

Úsp�šný Sokol

SLOVAKIA RINGSLOVAKIA RING

M�STSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA �ÍŽKA V NÁCHOD� 

BERÁNEK NÁCHOD A. S.
uvádí v m�síci �ervnu 2010

P
EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, 
otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420. 

Sleva 30% na ozna�ené programy pro držitele pr�kaz� M�Ú v Náchod�, ZTP a ZTP/P. Pr�kazy na 
vyzvání p�edložte p�i kontrole vstupenek. Vozí�ká�i po telefonickém nahlášení 

na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

* St�eda 9. 6.v 19.00 hodin Velký sál 
m�stského divadla

Literárn� hudební ve�er
Herecká zpov�� Luby Sko�epové

Here�ka p�edstaví svoji novou knížku 
Tajnosti herecké a historky rozverné

Vstupné: 40 K�

* St�eda 16. 6. v 17.00 hodin
Hudební procházka staletími
Záv�re�ný koncert ZUŠ J. Falty Náchod

Vstupné: 40 K�

* Ned�le 20. 6. v 19.00 hodin
N. V. Gogol: Ženitba

Divadelní spole�nost Jana Hrušínského

P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”
Vstupné: 350, 330, 310, 290 K� SLEVA

* St�eda 23. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žák� ZŠ 

Plhov
Vstupné: 40 K�

* �tvrtek 24. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žák� ZŠ 

Komenského I. stupn�
Vstupné: 40 K�

* Úterý 29. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žák� ZŠ 

Komenského II. stupn�
Vstupné: 40 K�

Ková�ské sympozium 
ZOO Plze� 2010

Ve dnech 12.-16. kv�tna 2010 se v Plzni, na statku Lüvtnerka v zoologické a botanické za-
hrad�, uskute�nil již III. ro�ník Ková�ského sympózia. Jeho hlavním po�adatelem bylo Regi-
onální zastoupení Plze	ského kraje Spole�enstva um�leckých ková�� a záme�ník� a ková�� 
a podková�� �ech, Moravy a Slezska spolu s ob�anským sdružením Ková�i Plze	ského kraje.
Sympozia se ú�astnili mist�i svého oboru z celé �R. Akce dala p�íležitost i pro prezentaci 
a p�edstavení školám, které ková�ské �emeslo vyu�ují. Vzniklé práce z�staly v zoologické 
zahrad� a zdobí interiéry i exteriéry.
St�ední škola �emeslná Jarom�� p�ijala pozvánku a u�itel podková�ství Karel Kysilka s žáky 
Miroslavem Richterem a Janem Slobodníkem na sympoziu p�edvád�li jako jediní podkování 
koní. Jejich vystoupení p�ilákalo velký po�et návšt�vník�, kte�í hodnotili dovednost našich 
žák� velice pochvaln�.
SŠ �emeslná v Jarom��i pat�í s výukou podková�ství stále na špi�ku podková�ských škol v �R. 
Tímto d�kuji u�iteli Karlu Kysilkovi za zapálenost pro výuku, a to �asto i na úkor svého vol-
ného �asu, který v�nuje žák�m.                                                     Zden�k Vítek, Z
 pro OV

� (zleva) Trenérka Sokola Náchod M.Vejrková a paní Nejtková 



PARUKY pro ženu v každém věkuPARUKY pro ženu v každém věku
Naše paruky jsou lehké a vzdušné

�� výběr a nákup ze 100 modelů možný ihned

�� levné módní typy i luxusní modely

�� vyzkoušení v kabince, můžeme Vás 
navštívit i u Vás doma nebo v nemocnici

�� cena módních typů již od 2000,-Kč

�� při nákupu odečítáme příspěvek
od zdravotní pojišťovny ve výši

1000 - 3000 Kč a naše sleva 750 Kč

�� NOVĚ příčesy různých typů

v Náchodě,
Komenského ul. 266 (za gymnáziem)

Otevřeno:
Po-Pá 9-17,30 hod

a So 9-12 hod.

Telefon:
723 996 195

Těšíme se
na Vás!

ODMÍTLI 
FOTOVOLTAIKU

LOUPEŽIVÍ 
RYTÍ�I

„ZÁŠTITA NAD 
ŠPLHOUNY“

METEORITY 
nad Náchodskem

Oslavili jste 1. �ervna Den d�tí? Potom v�zte, 
že tento den byl poprvé slaven v roce 1950 a to 
rovnou v padesáti zemích sv�ta najednou. Pev-
né datum Dne d�tí bylo ustaveno Mezinárodní 
konferencí pro ochranu d�tí v roce 1952.      (r)

Radní v  Novém Městě nad Metují odmítli 
umístění fotovoltaické elektrárny na střechu 
tamní ZŠ Malecí. Svoje stanovisko vydali 
v  souladu se stanoviskem zhotovitele střeš-
ního pláště tohoto objektu.                             (r)

Říká se, že pro český národ mají osudový 
význam zejména osmičky: léta 1938, 1948, 
1968, však víte... Prolistovali jsme za čtená-
ře ECHA východočeské historické kroniky 
a navrhujeme rozšířit tuto negativní magii 
čísel i o „pětky“. Proč? Je tomu například 
nějakých zaokrouhlených 550 let, kdy na 
Náchodsku řádil loupeživý rytíř Jan Kolda 
ze Žampachu. A je tomu asi pět dní, co ener-
getičtí giganti ohlásili zvýšení cen plynu pro 
domácnosti o nějakých těch pět procent. Je 
otázkou, zda alespoň Jan Kolda ctil loupež-
nickou etiku a bohatým bral, aby potřebným 
dával...                                                               (r)

Rada města Nové Město nad Metují souhla-
sila s převzetím záštity na 6. ročníkem závo-
du ve šplhu „Velká cena Nového Města nad 
Metují v olympijsko-athénském šplhu“. Zá-
vody se uskuteční v neděli 27. června v are-
álu novoměstské sokolovny.                     (r)

opravdu létají! Příkladem je nejen slav-
ný suchodolský meteorit, o  kterém jsme 
vás na  stránkách ECHA informovali již 
v minulosti. Další slavný meteorit dopadl 
v  roce 1847 do  katastru obce Hejtmán-
kovice. Dva regionální meteority mělo 
ve  svých sbírkách i Klášterní gymnázium 
v Broumově.                                               (r)

SVC Motorsport úsp�šn� pokra�uje
Vladimír Vitver se vydal v druhé polovin� 
kv�tna do slovinské Sevnice bojovat jako 
�eský reprezentant o body do FIA poháru 
voz� skupiny E1 (FIA European Hillclimb 
Cup). Jelikož byla víkendová tra� pro n�j 
neznámá, vyrazil do Slovinska již 20. 
kv�tna, aby posbíral co nejvíce informa-
cí a zkušeností s touto velkou neznámou. 
První p�ekvapení na tým �ekalo p�i p�íjez-
du, pon�vadž o�ekávali depo na velkém 
asfaltovém parkovišti u startu, ale realita 
byla pon�kud vzdálena. Je t�eba ocenit, 
že po�adatel myslel i na kulturní a t�les-
né vyžití jezdc� a ubytoval je na pláži, ale 
nebyla to klasická pís�itá pláž s blankyt-
n� modrým mo�em, nýbrž samé oblázky 
a šumící horská �eka s vodou studenou 
jako správné �eské pivo. Na základ� 
mylných informací si tým nevzal s sebou 
vybavení jako nap�íklad velký stan, pod-
lahy, doprovodnou �ty�kolku a sk�tr, a to 
i z d�vodu úspory � nan�ních prost�edk� 
b�hem tranzitu p�es rakouské území, což 
se ukázalo jako zásadní problém, pro-
tože pláž se nacházela více jak kilometr 
od startovní �áry. P�ekvapením nebylo 
ješt� konec, sám závodník konstatoval, že 
tra� obsahuje více jak dev�t r�zných povr-
ch� asfaltu, a i kdyby cht�l, tak asi ideální 
pneumatiky na v�z nedá.
Sobotní tréninkové jízdy za�aly jízdou 
„na vod�“, což zp�sobilo �adu havárií 
závodník� startujících p�ed Vitverem, 
a nedal se p�esn� odhadnout �as startu 
- bohužel, p�i vzdálenosti depa a startu 
a chyb�jícím dopravním prost�edk�m váz-
la komunikace. Jezdec nebyl zcela kon-
centrován, protože bylo nutné �ešit i velký 

po�et startování motoru a tím pádem v d�sledku slabší kapacitu autobaterie. �as prvního 
tréninku tedy nebyl v�bec odpovídající.
Do druhého tréninku se již tým skoro zesynchronizoval v podávání informací (kou�ové 
signály nebylo díky dešti možno použít), ale to m�lo zase za následek velké �erpání 
lidských zdroj� a nebyl �as nastavit zcela ideáln� vozidlo. Jezdec tedy nezajel konkuren-
ceschopný �as a skon�il za takovými rychlými šípy jako t�eba Zastava, Yugo nebo Fiat 
Cinquecento.
Ve�er následovala porada celého týmu, vozidlo bylo kompletn� p�ednastaveno, aby ne-
musel jezdec vzít zavd�k n�jakým nízkoobsahovým strojem typu Seicento. I když ne-
bylo možné zm�ny nijak otestovat, protože následovaly pouze ostré jízdy, ve � nále se 
nastavení ukázalo jako nejlepší možné. První závodní jízda se jela na st�ídavém povrchu 
voda+sucho, druhá jízda za dešt� a poslední, t�etí, taktéž. Výsledkem bylo pro Vladimíra 
absolutní t�etí místo v celém startovním poli, kdy p�ed ním skon�ili pouze jezdci Dan 
Michl, který ovšem disponuje mnohem vyšším objemem válc� motoru a slovinec Horvat 
startující s vozem 4x4 Mitsubishi Lancer Evo 6.
Zvláštní pod�kování pat�í „vodnímu“ specialistovi - Janu �ermákovi - který doporu�il 
nastavení vozu a volbu pneumatik, p�i�emž jeho rady se ukázaly jako velmi dobré. Pod�-
kování pat�í taktéž jemu a Martinu �ernému za psychickou podporu, dále Petru Šolcovi 
za bezproblémové výjezdy vozu z „pláže“ a najížd�ní na start. Dík je taktéž t�eba zaslat 
dce�i jezdce - Lucii Vitvarové - za podporu a fand�ní.                                                         (Re)

Zookoutek byl otev�en
V  Broumově se v  sobotu 12. června 
uskuteční „Slavnost parku Alejka“. Celá 
záležitost je směřována k oslavě první se-
zóny tohoto obnoveného broumovského 
parku. Pořadateli akce jsou Město Brou-
mov a Nadace Proměny.                                                                       

(r)

Poslední květnovou neděli proběhlo slavnostní otevření zookoutku pro děti i dospělé na ranči 
Lenky Hurníkové v  Náchodě Staré zámecké cestě. Hosty na  ranči přivítaly děti z  MŠ Kra-
molna pásmem písniček o zvířátkách a následoval program ukázek vyžití koní v současném 
sportovním pojetí a v dobových kostýmech. Čtverylku na dvou velkých a dvou malých ko-
ních předvedla děvčata z jezdeckého oddílu Dalen - Karolína Hermanová, Magda Hejzlarová, 
Kristýna Kuchařová a Žofi e Šolcová. Mezi jednotlivými ukázkami zahrála náchodská country 
a popová kapela Nacopakband s kapelníkem Rosťou Hejcmanem. Následoval příjezd prin-
cezen ze mlejna za doprovodu známé písničky. Své umění na koních nám předvedli i vojáci 
se šavlema po boku. Mezi kapkami deště se proplétal i baron Prášil a nakonec přijela i dáma 
v sedle na fríském hřebci.                                                                                                                    kp

 Pot�ebovat budeme polokonzervu ma-
lých sépií, pórek, bramborovou mou�ku, 
chilli ko�ení, raj�ata a bílé víno.
Sépie propláchmene vodou, posypeme 
chilli ko�ením a obalíme v bramborové 
mou�ce. Pórek a raj�ata nakrájíme. Na 
pánvi rozeh�ejeme tuk, sépie zprudka 
orestujeme, p�idáme zeleninu a chvíli du-
síme. Asi po 5 minutách zakápneme bí-
lým suchým vínem a dalších 5 minut du-
síme. Nakonec dle vlastní chuti osolíme.
Podáváme ješt� zatepla na chlebové nebo 
toustové topince.
Tak, a� Vám chutná....

p�eje Laka Škodová       

��	�������	���
Sépiová směs 
na topinky

S prv�á�ky za zážitky do Liberce
Dne 4. 5. 2010 namí�il autobus plný d�tí ze dvou prvních t�íd ZŠ T.G. Masaryka a jedné 
první t�ídy ZŠ Plhov do Liberce, kde byl pro d�ti nachystán pestrý program.
Nejprve tedy žá�ci zasedli v hledišti tamního Naivního divadla, aby shlédli loutkové p�edsta-
vení s názvem Myší pohádky, poté mohli dokonce sami nakouknout do zákulisí, vyzkoušet 

si i n�které kostýmy a sami se tak alespo	 
na chvíli projít po prknech, která „zname-
nají sv�t“, nechyb�la ani ukázka výroby 
d�ev�ných loutek a pro d�ti nemén� zají-
mavá výstava divadelních rekvizit. Z toho-
to poznávání divadla p�ed i za oponou si 
d�ti krom� �ady nevšedních zážitk� odnes-
ly i cenné fotogra� cké úlovky.
Nicmén� fotoaparáty se hodily i v rámci 
dalšího bodu programu, kterým byla ná-
všt�va ZOO. Asi nejvíce �asu d�ti strávily 
p�ed výb�hem opic, které p�ed tolika nadše-
nými diváky sehrávaly skute�n� zábavnou 
podívanou. Ale ani král zví�at - urostlý lev 
- nep�išel zkrátka a d�tem ochotn� pózoval.
Návšt�va ZOO byla zakon�ena sladkou 
te�kou v podob� kope�k� zmrzliny a ná-
kupem suvenýr� na památku. Cestou zp�t 
už v autobuse v porovnání s ránem vládla 
výrazn� klidn�jší atmosféra, protože den 
bohatý na zážitky ukolébal mnohé d�ti 
k spánku. Kdo ví, jestli se ve snu neprohá-
n�ly t�eba n�kde na safari...

Mgr. Ivana Maršíková, 
Mgr. Ivana Nováková, 

Mgr. Jitka Košvancová

SLAVNOST 
PARKU

DEN D	TÍDEN D	TÍ

POLICKÉ 
KOUPALIŠT	

Koupališt� v Polici nad Metují je v provozu 
od 1. �ervna. �eká zde na Vás �ada zajímavých 
slev na vstupném, mezi kterými byste nem�li 
p�ehlédnout tzv.narozeninové vstupné. Každý, 
kdo bude mít v konkrétní den návšt�vy koupa-
lišt� narozeniny a doloží toto platným dokla-
dem, bude mít vstup zdarma. Již nyní si také 
m�žete zaškrtnout ve vašich diá�ích 17. �er-
venec, kdy se zde uskute�ní akce nazvaná Po-
lická plachta se spoustou sout�ží pro d�ti i do-
sp�lé.                                                              (r) 

Planeta Země, o.p.s. 
nabízí zajímavou práci na pozici:

 MODERÁTOR – REPORTÉR - PEDAGOG

Uzávěrka výběrového řízení je 15.6.2010. Termín zahájení spolupráce: září 
2010. V případě zájmu o tuto nabídku zašlete váš životopis a motivační 
dopis na adresu info@planetazeme.cz . Další případné dotazy zodpovíme 
na telefonu 491 423 577 nebo 731 655 588. 

Informace o projektu – www.planetazeme.cz. 

Požadujeme: 
� VŠ, SŠ vzdělání,
� schopnost moderovat vzdělávací 
   pořad v kulturních zařízeních,
� vysoké pracovní nasazení, 
    komunikativní schopnosti,
� řidičský průkaz skupiny B,
� možnost cestovat,
� schopnost rychlého úsudku 
    a odpovědný přístup.

Nabízíme:

� Atraktivní práci na největším 
vzdělávacím projektu v České 
republice Planeta Země 3000,
� možnost procestovat celou ČR
� adekvátní fi nanční ohodnocení 
dle počtu realizovaných akcí.



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 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

B�lý – uzav�ená zem. usedlost 2km od Machova 
v malebné vesni�ce, 15ha p�dy a 5ha lesa ...... 2.990mil. 
B�loves – RD 4+kk s garáží a pozemkem o vým��e 
468m2, plyn. kotel, ihned volné ........................ 1.590mil.
Nový Hrádek – d�ev�ná chata s podezdívkou ... 299tis., 
Velké Po�í�í – chata na vl. pozemku .................... 280tis.
Náchod-Kamenice – pronájem prodejny s výlohami, 
užitná plocha je 34,53m2  ........................ 9 700,-K�/m�s.
Božanov – RD Broumovského stylu s pozemkem 
5 263m2 s využitím dalšího staveb. poz ........... 1.290mil.
Hronov – dvou. RD(1+1 a 4+1) ve výborném stavu 
s garáží,lukrativní místo,udržovaný poz .......... 3.700mil. 
Náchod – Branka  - zd�ný DB 3+1, pl. 77,81m2, cena 
nyní 500tis. + doplatek do 1.250mil.  .................dohodou 
M�stec u Naho�an -RD 4+1 s prostornou stodolou cca 
2km od vodní nádrže Rozkoš ................................ 790tis.
Náchod – B�loveská – prodej (740tis.) nebo pronájem 
(3 500,-K�/m�s.) bytu 1+1 v os. vl., pl. 36,5m2 
okr.Jarom�� –menší zem.usedlost 3+1 s garáží, dílnou 
a zahradou 861m2, ihned obyvatelné ................ 1.600mil.
�ern�ice u N.M�sta n/Met. – chalupa k trv. bydlení…
1.690mil. a dvougener. RD 2 x 3+1 ................. 2.100mil. 
Žernov u �eské Skalice – udržovaný p�ízemní RD 
4+kk se stodolou, velmi dobrý stav .................. 1.390mil.
Police n/Met. – RD 2+1, 3+1 s garáží na p�kném klid-

ném míst�, možno využít i na penzion ............ 3.330mil.
Bohuslavice n/Met. - �áste�n� podsklepený RD 5+1, 
altán, stání pro dv� auta, bazén ......................... 2.245mil. 
�eská Skalice – RD  4+1 na klidném míst�  2.390mil., 
Náchod -zd�ná chata 2+kk na Babí ...................... 230tis.
Nový Hrádek – rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 
200m od lyža�ského vleku ................................... 950mil.
Javor u Teplic n/Met. - zd�ná chalupa s pozemkem o 
vým��e 3 058 m2, p�kná lokalita ...................... 1.090mil.
Nové M�sto nad Metují - d�ev�ná chata na klidném 
míst� s vl. pozemkem o vým��e 386m2 ................ 670tis.
Nové M�sto n/Met. – rodinný d�m  4(3)+1 po rekonstr. 
ve Vrchovinách,ihned obyvatelný .................... 2.290mil.
Ho�i�ky – zd�ný domek vhodný k bydlení i rekreaci, 
koupelna, WC, pozemek 586m2 ....................... 1.260mil.
Náchod – pronájem obchodu s výlohami dále výrob-
ních, sklad., kancelá�ských prostor .................. Info v RK
�ervený Kostelec – RD v klidné �ásti obce 4(3)+1 
s garáží a pozemkem o vým��e 935m2 ............ 2.190mil.
�eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou..160tis., 
Police n/Met.-novostavba RD 5+1 .................. 2.660mil.
Náchod, Hronov, Police n/Met., Nové M�sto n/Met., 
Dobruška, Opo�no – prodej nebo pronájem na 70 
byt� v okr. NA,RK r�zných typ�, velikostí, cenových 
možností.

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

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

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

* 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

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

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

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

• kontrola klimatizace
• přezutí a vyvážení kol
• výměna náplní

Jarní servisní prohlídka
vašeho vozu:

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání 
a rovnání 
zeminy
a jiných 
sypkých 

materiálů.

TEL.: 602 145 222

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

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

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

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

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

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

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

Obec Studnice prodá
obálkovou metodou:

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

Vyvolávací cena – 650 000,- K�

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

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

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

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- BEZ BOURÁNÍ 

(SYSTÉM DRYBAND)
- ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍ POD�EZÁVÁNÍ
- CHEMICKÉ  INJEKTÁŽE

dále opravy komín�, p�j�ování odvlh�ova��....

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

Obchodně – administrativní 
pracovnici

Požadavky: ÚSO, znalost práce na PC, ŘP skupina B, AJ, NJ, výhodou, 
praxe výhodou, zodpovědnost, fl exibilita 

Místo výkonu práce: Úpice
Kontakt: hurta@calibracz.cz

PRODEJNA STAVEBNÍ FIRMY
Nové M�sto n.M.,Komenského 21 /naproti Klášteru/ tel. 773137766

VZORKY: 
� plovoucí podlahy /Kaindl one/ � dve�e /CAG/ � kliky /MaT/

� tmely, silikony, lepidla, penetrace/DEN BRAVEN/ � plastová okna /Proplast K/
Za�ídíme veškeré stavební práce, zateplení, vým�na oken, kontejnerová 

doprava, zemní a výkopové práce a další. 

ZDARMA vy�ízení ZELENÁ ÚSPORÁM 

RD FINAL STAV s.r.o.
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

D
Í
V
K
A 

E
C
H
A

M
A
R
T
I
N
A

Dobrý den, 
jsem nový neokoukaný politik, který bude hájit Vaše zájmy ...
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DŘ EVÍČSKÁ 
LÁVKA

sobota 19. června 2010
 SDH Velký D�eví� p�ipravuje již 4. ro�ník zá-
bavné akce D
EVÍ�SKÁ LÁVKA, která se 
jako každoro�n� uskute�ní v areálu koupališt� 
ve Velkém D�eví�i. Dva b�ehy místního kou-
pališt� na letošním ro�níku op�t spojí dv� láv-
ky a nejen to. Pro sout�žící máme p�ipravenou 
novou disciplínu a tou je AQUAZORBING, 
kterou si budou moci vyzkoušet i zájemci z �ad 
divák�. A pozor, není to jediné p�ekvapení, 
kterého se na letošním ro�níku do�káte.
Hv�zdou odpoledního programu bude show 
n�kolinásobného mistra �R v cyklotrialu 
a trialu, 3x vícemistr sv�ta v cyklotrialu a 11. 
ve sv�tovém trialu. Dále uvidíte barmanskou 
show žák� Hronov a vystoupení mažoretek 
a aerobiku z Hronov.
Zábavné odpoledne za�ne ve 12.30 prezenta-
cemi závodník�, volným tréninkem a dalším 
doprovodným programem. Ve 14 hodin pro-
b�hne p�edstavení závodníku a poté už za�ne 
hlavní závod. Pro d�ti zde bude skákací nafu-
kovací hrad, balónky a další zábava. Po lo	-
ském neuv��iteln� pršlavém víkendu bude 
i letos velká �ást areálu zast�ešena a p�ibude 
mimo jiné i zast�ešení tane�ního parketu a pro-
to si 19. �erven rozhodn� nenechte ujít, a� už 
bude po�así jakékoliv.
Druhý den v ned�li 20.�ervna se v areálu kou-
pališt� od 14. hodin uskute�ní tradi�ní d�tský 
den na, který jste srde�n� všichni také zváni. 

Martin K�i�ka

UMLAUF velkoprodejna, 
Hostovského 525 (u Penny), Hronov, tel: 491 483 489, info@umlauf-cz.cz www.sekacky-online.cz
UMLAUF vvelkoelkoelkolkokel prproprodprodejna,
Hostovského 525
UMLAUF

Homelite HLM 
140 SP 

prodej pil 

HUSQVARNA, 
truhlíků

a květináčů.

S POJEZDEM

již od 7 490,-již od 7 490,-5 490,-5 490,-

Zahradní domek DURAMAX
Záruka 15 let na prorezavění.

N O V I N K A
Motor: 140 cm3 
    Záběr: 46 cm 
        Objem koše: 55 l 

Osmačtyřicetiletý otužilec Petr Kocián 
z Hronova  v Hradci Králové překonal 
český rekord v co nejdelším pobytu 
v silném mrazu. V  kryokomoře hradec-
kého Squash centra  vydržel v průměrné 
teplotě minus 125 stupňů Celsia 13 mi-
nut a 12 vteřin. Dosavadní rekord z pro-
since 2006 byl osm minut a 10 vteřin, 
a Kocián jej tak překonal o více než pět 
minut.  Kociánův pokus nebyl jeho prv-
ním otužileckým rekordním zápisem. 
Svůj první a zároveň ustavující český 
rekord v co nejdelším pobytu v chladné 
vodě vytvořil 11. prosince 2004 v Ná-
chodě. Ve vodě  řeky Metuje o teplotě 
necelé tři stupně Celsia vydržel 30 mi-
nut a 15 vteřin. Loni v dubnu svůj re-
kord v co nejdelším pobytu v chladné 
vodě překonal, když v mrazicím boxu 
plném vody s ledem vydržel 51 minut 
a 31 vteřin.                                    (red)

PETR KOCIÁN 
pokořil

�ESKÝ REKORD

tel.: 603 422 845       

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHOD�RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHOD�

taneční večery se skupinou Fontána
* speciality bezmasé kuchyně * domácí zákusky a koláče

HOTOVÁ HOTOVÁ 
i minutková jídlai minutková jídlakaždou sobotu 

pondělí - neděle 
od 11 hodin obědy

   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 
bydlet, 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


