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 Prodáváme okna z n�meckých pro� l�: ALUPLAST,GEALAN,VEKA          ZÁRUKA 5 LET !!!

Nově otevřený 
Club Garden
v Polici nad Metují

ný 

jí
 Vás zve k příjemnému 
posezení s atraktivními 

dívkami.
Ut – Ne od 21 – 05hod.

Tel.: 733 548 021

www.nightclubgarden.cz

přijímáme nové společnice,vysoké výdělky
a diskrétnost zaručena

VRAKOVIŠT� - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍL�
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Oživlé postavy z Babi�ky Boženy N�mcové op�t 
p�ivítají návšt�vníky Ratibo�ic

ve dnech 6. -– 12. �ervna.
Více informací na tel.: 737 855 304

Ratibo�ice 2011

HRNEC SMÍCHU
 Festival � lmové a televizní komedie – Novom�stský hrnec smíchu se v tomto roce  usku-
te�ní v termínu od 11. do 18. �ervna. Jeho d�jišt�m  bude novom�stské Kino 70. T�šit se 
m�žete na to nejlepší z � lmového a televizního  smíchu za poslední období. Prezidentem 
festivalu je již tradi�n� herec Pavel Zední�ek. Záštitu nad festivalem laskav� p�ijal hejtman 
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.                                                                              -r-

i n t e r n e t  s e r v i c e  p r o v i d e r

| S A T E L I T N Í  T E C H N I K A :  K O N Z U L T A C E ,  P R O D E J , 
I N S T A L A C E ,  S E R V I S

|  B E Z D R Á T O V Ý  I N T E R N E T  V  C E S K É  S K A L I C I 
A  O K O L Í   4M B I T  Z A  299,-

| A N T E N N Í  T E C H N I K A

| P R I P R A V U J E M E  P R O D E J N U  A U D I O  V I D E O  SAT 
V  C E S K É  S K A L I C I

www.si lcomp.net

S A T E L I T N Í 
K O M P L E T Y 
S  D O P R A V O U ,

M O N T Á Z Í 

A  I N S T A L A C Í 
O D  5 . 5 2 0 , -
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TEL.  775 754 754,  kavan@silcomp.net
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VÝPRODEJ
PRA�KY MY�KY CHLAZENÍ

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E



Nejen užite�ný pomocník
Život bez elektrického proudu si dnes již 
neumíme p�edstavit. Již jsme si zvykli, že 
nám v�rn� slouží. Elekt�ina se však m�že 
z dobrého sluhy zm�nit v krutého pána.
Pokud elekt�ina n�koho zraní, je pot�eba 
postupovat velmi opatrn�. P�i neuváže-
ném postupu totiž m�že snadno elekt�ina 
ohrozit i samotného zachránce. Postižené-
ho je možné se dotknout až po té, co se 
p�esv�d�íme, že je mimo dosah elektric-
kého proudu. Pokud není možné proud 
rychle vypnout, musí být postižený z do-
sahu elektrického proudu odsunut pomocí 
nevodivých p�edm�t�. Nejprve je nutné 
zjistit, zda je postižený p�i v�domí, dýchá 
a má hmatatelný tep. Pokud se mozek ocit-
ne na 7 minut bez kyslíku, m�že v n�m do-
jít k nevratným zm�nám. Obnova dýchání 
a srde�ní �innosti proto musí mít p�ednost 
p�ed ošet�ováním jiných poran�ní. Posti-
ženého, který nemá z�etelný tep, je pot�e-
ba položit na záda a zahájit masáž srdce 
stla�ováním st�edu hrudní kosti. Hrudní 
koš se p�i tom musí promá�knout asi 6 až 
8 cm hluboko. To se sice m�že zdát p�íliš 
drastické, ale je takto razantní zmá�knu-
tí m�že p�inést správný efekt. Je vhodné 
masáž sdrce kombinovat s um�lým dýchá-
ním. U dosp�lého �lov�ka je ideální pro-

vést 30 stla�ení rychlostí asi 100x za mi-
nutu a poté 2 vdechy. Pokud z libovolného 
d�vodu nejsme schopni zahájit dýchání 
z plic do plic, nap�íklad z psychických 
d�vod�, je dobré alespo� masírovat srdce. 
Jednak je v plicích ješt� ur�ité množství 
vzduchu a navíc i pohybem hrudníku se ho 
�ást obm�ní a to n�kdy m�že sta�it.
Pozor je nutné dát i na �lov�ka, kterého za-
sáhl elektrický proud a ten p�i tom z�stal 
p�i v�domí a relativn� v po�ádku. Elekt�ina 
mohla p�ivodit i jen nepatrnou odchylku 
srde�ní frekvence, která se m�že projevit 
až po relativn� delším �ase. Každého, kdo 
utrp�l úraz el. 
proudem, by pro-
to m�l vždy pro-
hlédnout léka�.

 V minulosti bylo obyvatelstvo zásobováno pe�ivem od peka-
�� z malých pekáren. Od poloviny 19. století se objevily již v�tší 
provozy, které zásobovaly pe�ivem v�tší obchody a restaurace. 
Jednou z takových byla pekárna Václava Kábrta mezi ulicí Par-
kány a železni�ní tratí. Na rohu ulic Riegrovy a Parkány stával 
jeho d�m, kde m�l obchod pe�ivem. D�m byl zbourán ve pro-
sp�ch �inžovního domu a �istírny „U Krnínských“. P�estože 
Kábrt odhlásil živnost již v roce 1932, pekárna byla zbourána 
i s komínem až v 70. letech 20. století. Na konci Vrchlického 
ulice za Vatikánem na Novém Sv�t� sídlila D�lnická pekárna 
s.r.o., iniciovaná v roce 1907 pravd�podobn� okolnostmi p�i 
d�lnických bou�ích a nouzí na za�átku 20. století. Tu pozd�ji 
provozoval Antonín Hanuš až do znárodn�ní. Po letech v pro-
storu pekárny od roku 1998 otev�el Pavel Hanuš a Bohumír 
Mach soustružnictví Medrab.
 U Holzbechrova mlýna také stávala p�ízemní budova pekárny 
s velkým komínem. Peklo se zde až do roku 1970. Potom byla zbourána. V�tší pekárna s komínem stávala od roku 1905 za ob-
chodem Jana Marela �p.5. vpravo na Plhovském nám�stí. Další pekárna a obchod Antonína Hanuše (bratrance výše jmenovaného) 
prosperovala nejmén� od roku 1925 na Novém Sv�t� naproti Vatikánu v Sokolské ulici. Pracovalo zde ve dvo�e p�t peka��. Ješt� 

nedávno zde byl obchod použitým zbožím. Mohli bychom jmenovat další, nap�íklad 
Pekárna Antonína Vosky, Kašpara na Kamenici, Kodydka v B�lovsi a podobn�. Všech-
ny drobné provozovny byly postupn� rušeny, kdy p�evzala v roce 1970 zásobování 
pe�ivem nová velká pekárna na Kladské ulici.
 P�edtím první místo v oboru si vydobyl p�vodn� krupa� Josef Kosinka, který v roce 
1906 koupil od peka�e Karla Vl�ka �p. 201 malou pekárnu na za�átku Komenského 
ulice naproti sokolovn�. Postavil zde velký patrový d�m, kde v suterénu z�ídil pekár-
nu. Další patro bylo za�ízeno pro ubytování a stravování 15-20 peka��. Peklo se zde 
nakonec na t�i sm�ny pro ob�any m�sta i okolních obcí, za první i druhé sv�tové války 
pro vojsko a tajn� i pro partyzány. V roce 1937 koupil majitel ješt� polovinu vedlejšího 
domu pana Schura, kde v roce 1940 otev�el další �ást pekárny. Zboží bylo rozváženo 
po m�st� vozíkem taženým mulou a do okolních obcí vlastním autem. Po zestátn�ní 
v roce 1945 byla pekárna v provozu až do roku 1971, kdy byl provoz p�eveden do nové 
pekárny v B�lovsi. Syn Josef se dal na Vysokov� do hospoda�ení a svými dv�ma páry 
koní také pomáhal stav�t dálnici. Následn� objekt p�evzal Magnet Pardubice, který 
v p�ízemí budovy otev�el prodejnu Kovomat. Restituce po roce 1990 ukon�ila i tuto 
�innost. Nyní zde sídlí obchod Truhlá�ské pot�eby Zby�ka Pražáka.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, doklady 
a fotografie o uvád�ných objektech k zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na adresu 

samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (42)
STARŠÍ  PEKÁRNY

�   Obchod Kosinkovy pekárny

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 29. 5. 2011 uplynul 1 smutný rok, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná manželka a babi�ka
paní Maruška Kulhánková

 z Velkého Po�í�í.
Kdo jste ji znali, v�nujte ji s námi

tichou vzpomínku.

manžel

St�echy
Zelená úsporám

Cenové kalkulace zdarma !
 pokrýva�ské
 klempí�ské
 tesa�ské
 bytová jádra

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

www.strechy� ash.cz
mail: strechy� ash@seznam.cz

tel.: +420 608 345 132

NEJEN KLEMPÍ�SKÉ A MECHANICKÉ
OPRAVY OSOBNÍCH

 A DODÁVKOVÝCH VOZIDEL
 - antikorozní ochrany podvozk�
 - opravy moto nádrží, cínování

 - renovace autoveterán�
email: autodilnasevcik@seznam.cz

www.autodilnasevcik.cz

723 588 725                                 
776 227 724

VZPOMÍNKA
V úterý 31. 5. 2011 jsme vzpomn�li 2. smutné výro�í, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný a milující man-

žel, tatínek, švagr a bratr,
pan Pavel Sedlák.

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

manželka Anna,
dcery Zuzka, Petra a Ivana s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 3. �ervna uplynulo 25 let, kdy navždy utichlo srdce

 naší p�edobré maminky a babi�ky,
paní Vlasty Ne�ukové

z Náchoda.
s láskou stále vzpomínají dcery

Iva a Vlasta s rodinami

Zavedená jazyková škola
 hledá lektory jazyků
 info: 739 596 803

KUŘICE
ve stáří 14 týdnů, barva červená
Červený Kostelec
Chovatelské potřeby
Prodej 23. června 2011 
Tel. 491 461 414 mob. 774 197 388

- nutno objednat

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma)

�   Hanušova pekárna

JUDr. Blanka Štěpánová
advokátka

si dovoluje oznámit, že zahájila činnost 
na novém pracovišti na adrese:

NÁCHOD, KOMENSKÉHO čp. 511
poskytování právních služeb v oblastech:

- občanské právo
- obchodní právo
- veřejná správa

tel.č.: 491 423 481, mobil: 776 255 609
email: stepanova.blanka@tiscali.cz

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

MISTROVSTVÍ �R VE STOLÍN�
 V ned�li 22. 5. 2011 se konalo ve Stolín� u �erveného Kostelce mistrovství 
�R v pétanque. Republika je rozd�lena do dvou základních skupin, po nichž boje 
pokra�ují ve � nálové skupin� a pak systémem K.O. Hra v základní skupin� se 
hrá��m PEK Stolín vyda�ila náramn�. V 1. kole jsme odehráli v Litovli u Olomou-
ce celkem 12 utkání a všechny jsme vyhráli. Po tomto úvodu jsme se již t�šili na 
zápasy na domácí p�d�. V úmorném vedru jsme odehráli 18 utkání a z toho jsme 
odcházely jen 5 krát se sklon�nou hlavou. Po kone�ných výpo�tech nem�žeme 
již skon�it ve skupin� h��e než na druhém míst� a to by musel být náš nejv�tší 
konkurent Carreau Brno v dalším zápase naprosto bezchybný v což jako optimista 
nev��ím. Doufám, že se nám bude da�it i v dalších bojích M�R pétanque klub� 
jako doposud a že forma všem hrá��m vydrží. Všem hrá��m i fanoušk�m velice 
d�kuji a t�ším se na zdárné pokra�ování v sout�ži.        Tomáš Nývlt - Komenský

 

Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ................................................ 1 295 000,-Kč
Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice ................................................................... 3 350 000,-Kč
Byt 3+1 v osobním vlastnictví Náchod – Plhov....................................................................... 1 100 000,-Kč
Rodinný dům po rekonstrukci Otovice u Broumova ................................................................  1 795 000,-Kč
Byt 2+1 v OV s balkonem Nové Město nad Metují – Malecí ................................................... 1 049 000,-Kč

  Byt v OV 2+1 Police nad Metují                                                                                                 

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

Světlý byt 2+1 v osobním vlastnictví 
ve 2. NP v Polici nad Metují

   Cena : 660 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 2. �ervna uplynulo 20 let, kdy náš navždy opustil

 pan Josef Fiedler
z Hronovska

Dcera Renata a syn Milan s rodinami

... kdo poznal T�, ten m�l T� rád ... 



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:
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Talíř plný chutí
a vůní

P�íklad zdravé výživy - seitan !
Stále více lidí si uv�domuje, že je nutné starat se o své zdraví. Dnešní trh nabízí mnoho výrobk�, které jsou 
prosp�šné a zdravé. Takovou potravinou je práv� seitan, rostlinná bílkovina z pšeni�né mouky, která se 
chutí a strukturou blíží masu. Velmi �asto se dnes hovo�í o obsahu lepku v potravinách. Lepek ve spojení se 
škrobem je pro náš trávicí systém problematický. Pokud jej ale upravíme jako bílkovinný koncentrát nazvaný 
seitan, jeho trávení probíhá p�evážn� v žaludku. Takto upravený lepek je velmi výživný a snadno stravitelný.
 Seitan m�žeme zpracovávat na �ízky, sekanou, ražni�i, na p�ípravu guláš�, r�zných druh� omá�ek, špíz�, 
nakrájený na nudli�ky do „�íny“, zkrátka má v naší kuchyni mnohostranné využití. Jeho tepelná úprava 
zahrnuje va�ení, dušení, pe�ení i smažení. Doba této tepelné úpravy je kratší než p�i úprav� masa. Pokud se 
p�ipravuje podle tradi�ního receptu, obsahuje krom� plnohodnotných bílkovin i cenné minerály a vitaminy. 
Jednou z možností, jak si po�ídit seitan, je návšt�va obchod� se zdravou výživou, kde je nabízen seitan natu-
ral nebo ve form� karbanátk�, �ízk� i konzervovaný ve sklenicích. Druhou možností je jeho domácí výroba.

Domácí seitan
1 kg hladké mouky smícháme s 500 ml studené vody, vypracujeme v nelepivé, hladké t�sto, zalijeme horkou 
vodou a necháme 15 až 45 minut odpo�inout. Poté za�neme s vymýváním - hmotu vložíme do mísy se 
studenou vodou a ob�ma rukama promýváme tak, aby byla stále vcelku. Rukama t�sto hn�teme, až se za�ne 
uvol�ovat obilný škrob. Voda zb�lí, t�sto se zmenší a za�ne se trhat. Proces opakujeme �ty�ikrát, dokud není 
voda �istá. V míse z�stane asi t�etinahmoty podobná gum� – gluten, �istý lepek. Škrobovou vodu nechá-
me ustát, slijeme a škrob uchováme k zahušt�ní omá�ek. Do hrnce nalijeme vodu, nakrájenou ko�enovou 
zeleninu, mo�skou �asu a sójovou omá�ku (dopl�uje zbývající aminokyseliny a vytvá�í tak plnohodnotnou 
bílkovinu), ko�ení (libe�ek, bobkový list, �esnek, bazalku).
P�ivedeme k varu vodu, vhazujeme plátky vytvarované z glutenové hmoty a va�íme asi p�l hodiny, poté vy-
jmeme z hrnce a dále zpracováváme. Vývar použijeme na p�ípravu polévky, která bude bohatá na minerály. 
Hotový polotovar m�žeme sterilovat, nemusíme tedy seitan p�ipravovat vždy �erstvý.

Další recepty na úpravu seitanu najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravily Ing. Lenka Dobešová a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

 Starší žáci FTS Florbal Náchod vybojovali 
v neděli 15. května bronzové medaile na Mistrov-
ství České Republiky 2011 v České Třebové.
 Při této příležitosti přijali mladí fl orbalisté 
pod vedením svých trenérů Ondřeje Bachtíka 
a Zdeňka Dítě pozvání starosty města Náchoda 
Jana Birke.
 Slavnostní přijetí bronzových medailistů pro-
běhlo v obřadní síni náchodské radnice v úterý 
17. května odpoledne.
 „Jsem velmi rád, že se tento, v současné době 
stále populárnější sport, rozvíjí i v Náchodě. Třetí 
místo na mistrovství republiky je opravdu skvělý 
úspěch, navíc, když náchodští převálcovali druž-
stva mnohem větších měst a  s početnější člen-
skou základnou, kteří je považovali za outsidery“, 
řekl starosta města Jan Birke a dodal, že chlapci 
tak dělají radost nejen sobě a svým rodičům a tre-
nérům, ale i čest a dobrou pověst celému městu, 

Náchodský 	 orbal 
se m�že pyšnit

 skv
lým úsp
chem...

za což na ně můžeme být všichni právem hrdí.
Na závěr trenér Zdeněk Dítě předal starostovi klubovou šálu a čepici s logem FTS Florbal Náchod.
Aktuální informace o Florbalovém oddílu FTS Florbal Náchod najdete na http://www.fl orbalnachod.cz/                                                                                                                                                  

                       NA

Mýty o ...

 Spolu s nej�ast�ji používané maso v �eské kuchyni. Dostává se na st�l v mnoha r�zných úpravách. 
Vcelku (jako nap�. nakrájená na plátky, steak nebo biftek), drobné kousky (nap�. na ) nebo mleté 
(na karbenátky). Maso jalovic a volk� je k�ehké a š	avnaté, maso býk� bývá sušší.

Nejznám�jší mýty o hov�zím mase:
1) hov�zí je mén� zdravé než vep�ové �i ku�ecí
2) hov�zí je tu�né
3) hov�zí je p�íliš náro�né na kuchy�skou úpravu

Hov�zí a naše zdraví
 Hov�zí maso je pro �lov�ka významným zdrojem železa, p�edevším proto, že je t�lo dokáže vyu-
žít. Železo ze zeleniny, lušt�nin, mlé�ných výrobk� a vajec organismus p�ijímá o n�co h��e.
Hov�zí maso je skv�lým zdrojem taurinu a karnitinu, které jsou pot�ebné pro zdravý zrak a srdce. 
Poskytuje také další d�ležitou živinu nutnou pro kardiovaskulární systém - koenzym Q10.

Hov�zí a tu�nost
 Díky specializovaným masným plemen�m je hov�zí maso dnes mnohem libov�jší než d�íve. Li-
bové maso (biftek, rostbíf) nemá víc než �ty�i procenta tuku. Samoz�ejm� n�které kusy mohou být 
tu�n�jší. Není se ale t�eba obávat zvýšení hladiny cholesterolu. Naopak n�které studie ukazují, že 
maso ur�itých masných plemen má dokonce nižší obsah cholesterolu než maso dr�beží.

A n�kolik rad na záv�r
 Pokud je maso ur�eno na polévku, pak je dáváme va�it do studené osolené vody. P�i zah�ívání se 
tak z masa postupn� do vody uvolní rozpustné látky a získáme silný masový vývar. Je-li hlavním 
cílem naopak va�ené maso, pak je dáváme do vroucí osolené vody. Povrchová tká� zdenaturuje, 
kus masa se teplem uzav�e a do vývaru se z n�j dostane daleko mén� rozpustných látek než v p�ed-
chozím p�ípad�. 

                                                                                                 Petr Jelínek 1. H, Mgr. Vlasta Drobná, 
                                           St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, 
                                                                                                                               www.souteplicenm.cz 

Hov
zí maso

P�ijmu
šikovného samostatného

• KUCHA�E - Hotovká�e
• �ÍŠNÍKA/SERVÍRKU
Praxe a zkušenost, zru�nost 

v oboru podmínkou
Dobré platové podmínky

Turnusy
Motorest 

U Devíti K�íž� (�ervený Kostelec)
TEL.: 777 31 10 77

Dík za nejlepšího kamaráda
 Chválu, poděkování a neskonalou vděčnost chci vyjádřit  MVDr. Horáko-
vé, lékařce z Gajerovy veterinární kliniky v Hradci Králové. Dne 27. 4. 2011 
zachránila mému psovi Sorbonovi život. Přesto, že je to psí veterán (11 let), 
přežil velmi těžkou operaci žaludku. Zásah byl akutní, šlo o minuty.
V  těžké situaci mi také velmi pomohla MVDr.  Brandejsová, veterinářka 
z  Nového Města nad Metují svým doporučením. Všem, kteří se podíleli 
na uzdravení mého Sorbona patří VELKÝ DÍK.
                                                                                                Hana Línková, Náchod

JARNÍ KONCERTJARNÍ KONCERT
 V ned�li 15. kv�tna 2011 se sálem novom�stské sokolovny rozezn�ly skladby tradi�ního Jarní-
ho koncertu v podání smíšeného p�veckého sboru Kácov a Novom�stského orchestru pod vede-
ním sbormistra a dirigenta pana Jaroslava Rybá�ka.
Koncert byl nejen jarní, ale i slavnostní. V první polovin� koncertu zazn�ly skladby z desetileté 
historie p�veckého sboru Kácov a zárove� si také ú�inkující i poslucha�i spole�n� zavzpomínali 
na 135 let od založení p�veckého spolku Kácov .
Ve druhé polovin� koncertu se pak rozezn�ly skladby v podání Novom�stského orchestru.
Toto hudební setkání v rámci 28. ro�níku Smetanovských dn� bylo vyjíme�né i tím, že sbormis-
tr pan Jaroslav Rybá�ek dirigoval sbor naposledy. Svou pomyslnou taktovku p�edal v pr�b�hu 
koncertu novému sbormistrovi panu Ji�ímu Skopalovi z Hradce Králové, který vedení sboru p�e-
bírá. Pod jeho vedením sbor zazpíval poslucha��m dva Moravské dvojzp�vy Antonína Dvo�áka. 
Pan Ji�í Skopal má ve sbormistrovské práci velké zkušenosti, které jsou zárukou, že sbor Kácov 
um�lecky nadále poroste a že svým p�íznivc�m a fanoušk�m bude nadále p�inášet to nejlepší ze 
své páce. P�i uvítání pana sbormistra na scén� zazn�lo krom� potlesku poslucha�� i p�ání mnoha 
hudebních úsp�ch�.
S osobností pana sbormistra Jaroslava Rybá�ka, který ze sborového d�ní odchází a bude se v�-
novat práci s orchestrem, se všichni zú�astn�ní rozlou�ili pod�kováním za znovuobnovení smíše-
ného sboru Kácov, ze kterého pod jeho desetiletým vedením vzniklo kvalitní a úsp�šné p�vecké 
t�leso.
Nezbývá, než pop�át ob�ma t�les�m do další sezóny mnoho zdaru a úsp�ch� na hudební scén�! 
                                                                                                                   Jana Vitverová, členka sboru

Realitní Kancelá� REKA - Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

e-mail. adresa: 
reka.na@tiscali.cz

O další nabídce našich nemovitostí 
se m�žete dozv�d�t 

v realitní  kancelá�i  REKA, 
nám�stí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchod�,
p�ípadn� na �.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

Obec: Náchod                                                        
Okres: Náchod
Větší RD v Náchodě s opl.

zahradou o celk.vým. 1 356 

m2, sklep a 3 malé půdní 

prostory. V přízemí 2+kk, 

spíž, prádelna, bezbariér.

sprch.kout, koupelna a WC, 

v podkroví 2+1. Voda veř., 

odpady žumpa s přepadem, 

230/400V, ÚT plyn + pevná. U domu patrový dřevník a dřevěná garáž.  Stav.

tech. stav dobrý. Vhodné k bydlení i k podnikání. IHNED  VOLNÉ  !!

Zn.: 11D613                                                                       Cena:  1.894.000,- Kč

Obec: Č. Kostelec - Horní                                                                      
Okres:  Náchod
Starší RD v klidné, slunné 

lokalitě se stav. poz. 2 

173 m2. V domě je velká 

chodba, 2 místnosti, pěk-

ný kamen. sklep, dílna a 

bývalé chlévy. Velká půda 

k vest., nová střecha. Voda 

z veř.řádu ve sklepě, el. 

230/400V, topení lokální /kachlová kamna/, trativod. Stav. tech.stav dobrý. 

Zděná stodola – nutné opravy. Po úpravách velice příjemné bydlení.

Zn.: 10D521                                                                         Cena: 1.335.000,- Kč

Obec:   Česká Skalice                                                                       
Okres:  Náchod
Rovinatá, oplocená za-

hrada o výměře 1248 m2 

s dobrým příjezdem. Na 

pozemku jsou 2 obytné 

chatky. Zavedena elektrika 

220 V, voda na poz. z vl.

studny. Na hranici poz. 

vede veř. řád vody. Zahrada 

se nachází v těsné blízkosti přehrady Rozkoš. Možnost i výstavby rekr. objek-

tu. Příjemné místo k rekreaci.

Zn.: 08Z387                                                                       Cena:     675.000,-Kč

Obec: Kramolna                                                               
Okres:  Náchod
Příjemně řešený, řadový 

dům v klidné části obce. 

V suterénu je dvojgaráž 

a 3 místnosti. V přízemí  

kuchyň s jídel. koutem, 

pokoj, sprch. kout a WC. 

V mezipatře 2 menší míst-

nosti. V patře jsou 2 místnosti, šatník, koupelna a WC a balkon. Sítě 

zvedeny veř., topení elektrické. K domu přiveden plyn. Vše v dobrém 

stavu – ihned k nastěhování.

Zn.: 11D611                                                                     Cena:  2.297.000,-        

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!


 Byt v OV 3+1 v Náchodě, 70 m2, 7.NP,  za 955.000,-Kč



KOMÍNY
A KOUŘOVODY

Kompletní nabídka pro 
všechny druhy paliv
Vložkování komínů
průměr 100-800mm
Třívrstvé komíny průměr 
150-800mm, zaměření, 
výroba, montáž, revize

Teplovzdušné výměníky
-úspora tepla-

Komínové nástavce-hranatá“CIHLA“
barevné, přírodní včetně komínových

 krytů různých tvarů.

KONTAKT: 
Izomat spol. s.r.o.

Lánská 1092,
 Červený Kostelec

TEL: 491 401 645
 pracovní dny - 6:00-14:30

MAIL: backovsky@izomat.com,
izomat@izomat.com

MOBIL: 733 644 000  - 6:00-17:00
ÚSTŘEDNA: 491401640

Frézování komínů

NÁCHODSKÝ ZÁVOD GENTLEMANŮNÁCHODSKÝ ZÁVOD GENTLEMANŮ  ––  AUTOAUTO  VERSUSVERSUS  KOLOKOLO

 O tvrzení, že v Náchodě bude jízdní 
kolo rychlejší v porovnání s osobním 
automobilem, může pochybovat jen 
ten, kdo do naší okresní metropole ni-
kdy nezavítal či ten, kdo brázdil místní 
silnice pouze a pod pláštíkem hluboké 
noci. Otázkou však zůstává, zda může 
být pohled na Náchod ze sedla jízdní-
ho kola  i dostatečně pohodlný a kom-
fortní. Otázka žádá odpověď a odpově-
dí novin ECHO byl speciální „závodní 
test“ městského kola KTM. Díky po-
chopení společnosti Cyklotony se nám 
podařilo k testování získat opravdo-
vého „rolls-royce“ mezi jízdními koly: 
městské kolo renomované rakouské 
značky KTM: Solidnost, střídmost, po-
hodlí – takové atributy námi testova-
né kolo splňovalo měrou vrchovatou. 
I zhýčkaný  ouřada  z londýnské City 

by po jízdě na tomto kole jen lakonicky 
pronesl: Very good! Vybrali jsme tedy 
správné sako, barevně sladěnou kra-
vatu, naleštili boty – a gentleman byl 
schopen zapřít se do pedálů. Soupe-
řem se uvolil stát majitel společnos-
ti CYKLOTONY pan František Dítě. 
A trasa? Závod byl odstartován v uli-
ci u gymnázia, poté vedl do prodejny 
mobilních telefonů v lokalitě „Hamra“, 
na fi nanční úřad, na okresní správu 
sociálního zabezpečení, k čerpací sta-
nici  Benzina na Pražské ulici a zpět 
ke gymnáziu. Podmínkou bylo – že 
motorista i cyklista gentleman musí 
svoje stroje v těchto lokalitách zapar-
kovat a „dotknout se“ vstupních dve-
ří objektů. Potom mohli pokračovat 
dále. Trasu mezi kontrolními body si 
mohli zvolit libovolnou.

Ke startu připravit!

 Výsledek? Cyklista – gentleman 
byl od startu u gymnázia za 2 mi-
nuty v prodejně Na Hamrech, za 3 
minuty na fi nančním úřadě, za dal-
ší 2 minuty na OSSZ na Karlově 
náměstí, za 4 minuty v shopu čer-
pací stanice Benzina – a za 4 mi-
nuty zpět u gymnázia. Celkem mu 
tedy cesta trvala 15 minut. 

Cyklista čeká u fi nančního úřadu, kdy 
se objeví motorista. Nedočkal se… 

Pohled na hodinky a jede se 
na další stanoviště.

Pan Dítě se značnou ČASOVOU 
ZTRÁTOU dorazil na kontrolní 
stanoviště Benzina. 

Sláva vítězům, Čest poraženým! 

Auto řízené panem Dítětem (i když 
mělo pod kapotou více než 100 
koní) tuto trasu zvládlo za 40 mi-
nut. Náchodský závod gentlemanů 
měl jasného vítěze – jízdní kolo! 
O spotřebě pohonných hmot, ma-
ziv a prášků na uklidnění nervů ani 
nemluvě…   Foto Josef Pepa Voltr.

     P�edstavenstvo 
   BERÁNEK Náchod a.s.  

hledá s ú�inností ode dne 1. srpna 2011 
provozovatele hotelu Beránek v Náchod	 

(ve form	 nájmu).
Vyzýváme zájemce, kte�í spl�ují vysokou odbornost 

v gastronomii, aby se p�ihlásili k projednání obsahu nájmu 
nejpozd�ji do 10. �ervna 2011 v kancelá�i akciové 
spole�nosti Masarykovo nám�stí 74,  547 01 Náchod 

nebo na telefonu �. 602 243 047

AUTOMAT AUTOMAT 
NA MLÉKONA MLÉKO

ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer     

školní jídelny
– Přístup 24 hodin denně
– Cena za 1 litr 15 Kč 

– Možnost stáčení 
do vlastních nádob



Vítejte v lázních v Kudowě Zdroji - zastavení čtvrté
 Jen pár kilometrů od  česko-polské hranice v  Ná-
chodě se nacházejí lázně s tradicí dlouhou dvě století. 
Najdete je v Kudowě Zdroji a nyní jsou součástí spo-
lečnosti Zespól Uzdrowisk Klodzkich S.A. Šíře nabídky 
těchto polských lázní spolu s příznivým mikroklimatem 
a  prameny léčivých vod způsobují, že jsou lázeňské 
domy a sanatoria v Kudowě Zdroji stále častěji cílem 
i  českých klientů. A  mohou se stát i  cílem vaší cesty 
za obnovením a posílením vlastního zdraví...

SANATORIUM ZAMECZEK
 „V roce 2008 byla provedena rekonstrukce tohoto 
sanatoria, po které se Zameczek představil ve své plné 
historizující kráse“, říká předseda představenstva ak-

Sanatorium Zameczek

Zameczek dělá čest svému jménu.

ciové společnosti Zespól Uzdrowisk Klodzkich S.A. 
pan Jerzy Szymanczyk. A  má pravdu, protože „Zá-
meček“ je lázeňskou budovou, která byla postavena 
již v 18. století a už v této době sloužila k ubytování 
lázeňských pacientů. Tak dlouhou tradici mají ku-
dowské lázně!

TRADICE I SOUČASNOST
 Současný Zameczek skrývá pod svým historizují-
cím kabátem moderní a komfortní ubytování, krás-
nou jídelnu, stylové „zámecké“ haly. A protože je 21. 
století, mohou klienti tohoto sanatoria počítat i s bez-
platným přístupem do  sítě internetu. Zameczek má 
dlouhou úspěšnou historii i skvělou budoucnost. Prá-

vě zde totiž brzy vznikne moderní lázeňské SPA centrum s bazénem, 
ve kterém nebude chybět ani vlastní „Sluneční pláž“.

NA ČECHY SE TĚŠÍ
 Jak má český klient postupovat, pokud se rozhodne využít služeb lázní 
v Kudowě Zdroji? „Je to jednoduché: Jako tzv. samoplátce si pouze vybe-
re mezi ambulantní péčí či klasickým lázeňským pobytem a eventuelně 
požádá o vstupní vyšetření naším lékařem“, vysvětluje pan Szymanczyk 
a dodává, že se na české klienty nejen sanatoria Zameczek v Kudowě 
velmi těší.                                                                                         (echo - pi)

KUPON - S NOVINAMI ECHO O 10 % LEVNĚJI

Podívejte se i na webovou prezentaci na adrese: www.zuk-sa.pl

 I  v  rámci dnešního dílu představující-
ho polské lázně v  Kudowě Zdroji najdete 
kupon. Po  jeho předložení můžete v  Ku-
dowě Zdroji čerpat slevu 10 % na všechny 
procedury, na  všechny služby ambulantní 
i  pobytové péče ve  všech zařízeních a  sa-
natoriích společnosti Zespól Uzdrowisk Klodzkich S.A. 
S kuponem můžete se slevou ochutnat i oba zdejší lázeňské 
prameny léčivých vod.

10%
on. Po  jeho předložení můžete v 

owě Zdroji čerpat slevu 10 % na vš
edury, na  všechny služby ambulan
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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

Více na www.levnehypo.cz nebo tel.: 733 774 788 

Pro naše klienty  zajišťujeme tyto služby:

Máte zájem o nejvhodnější hypotéku a vyřízení její administrativy?
Máte překlenovací úvěry ze stavebního spoření a chcete ušetřit na splátkách?
Blíží se termín, kdy Vám končí fi xace již uzavřené hypotéky a nechcete platit více?
Potřebujete zkonzultovat výhodnost vašich smluv o stavebním spoření?
Chcete zkontrolovat výhodnost Vašich pojistných smluv k bydlení?

Zavolejte nám na naši infolinku: 731 170 025
a naši odborníci Vám ušetří výdaje za Vaše bydlení 

Jsme největší nezávislý konzultant v oblasti hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spo-
ření ve východních Čechách. Za rok 2010 jsme pomohli s přípravou hypoték a úvěrů ze 
stavebního spoření za více než 6 mld. Kč. Naši specialisté jsou Vám schopni ušetřit nejen 
čas, ale až několik tisíc korun měsíčně. Všechny naše služby jsou zdarma. 

CENTRUM FINANCÍ PRO VAŠE BYDLENÍ

   V  Novém Městě nad Metují aktivně 
funguje „DĚTSKÝ PARLAMENT“. Malí 
zákonodárci se přitom vůbec nerozpakují 
úkolovat ty dospělé v místní samosprávě. 
Příkladem je výzva, ve které dětský parla-
ment žádá starostu města, aby prostřed-
nictvím městské policie zajistil ochranu 
pořádku a majetku v tamní lokalitě u so-
kolovny.                                                     –r-

D�TSKÝ PARLAMENT

P�ijmu 
kade�níka - kade�nici

do nov� otev�eného 
kade�nictví se zavedenou 

klientelou.

Police nad Metují
tel. 777 567 984



* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Hledáme rodinný d�m nebo chalupu k ce-
loro�nímu bydlení nej. v okolí Náchoda (Nové 
M�sto n/Met., ,Dolní nebo Horní Radechová, 
Hronov, �eská Skalice, do 10km do 2,5mil. Tel.: 
721 146 244
* Prodám pozemek v Litobo�i - 5261 m2, u 
lesa, p�kný výhled, slunný, vhodný ke stavb� 
srubu - d�evodomu, el. na pozemku, voda zjišt�-
ná, cena 218 K�/m2. Tel. 608 169 484

* Koupím garáž v Náchod�, nejlépe lokalita Pl-
hov, B�loveská ul., st�ed m�sta. TEL.:604 437 128
* Prodám menší rodinný d�m 3+1 se zahrád-
kou v centru Hronova, po celkové rekonstrukci 
ukon�ené v roce 2010, vhodný ihned k bydlení 
bez pot�eby oprav. Cena p�vodní 1 800 000 K�, 
nyní 1 690 000 K�. Tel: 608 163 824, e-mail: 
adaada1@seznam.cz
* Hledám pronájem RD v okrese Náchod s 
možností odkoupení. TEL.: 731 014 049
* Hledám stodolu nebo d�m na demolici ke stav-
b� RD do 10 km od Hronova. TEL.:737 700 772
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. 
D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena 
2.050.000K� Tel.: 732 799 528, e-mail:
z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici-Zájezd. Jed-
ná se o cihlový RD který byl vystaven v roce 
1991 - 1993. RD je celý podsklepený s garáží 
pro 3 auta. Cena: 1.500.000K�,- Tel: 732 799 
528, e- mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, který se 
nachází v blízkosti plusu a centra m�sta Hronov. 
Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt o velikos-
ti 2+1, zbylé dva byty jsou o velikosti 2+1 a 
1+KK. Cena: 1.850.000K�,- e-mail: z.faifr@
seznam.cz Tel:732 799 528
* Prodám RD v Náchod� - B�lovsi. Po �áste�-
né rekonstrukci. Ihned k bydlení. Cena doho-
dou. Tel. 604 900 681
* Pronajmu zahradu + studna, elekt�ina, obec 
�ern�ice. TEL.:776 327 208
* Prodám pozemek k zastav�ní v Náchod� nad 
pivovarem „V Zátiší“ - vyhlídkou na zámek. 
Inž. sít� na hranici pozemku - 2000 m2. Cena 
dohodou. Tel. 776 640 915
* Prodám rod. d�m v Teplicích n. M., krajní 
patrová �adovka se zahradou asi 350m2 v klidné 
�ásti. Cena 1.550.000,- K�. Tel. 722 472 177.

* Prodám rodinný d�m na Kramoln�. 
Volný k nast�hování. Cena dohodou. TEL.: 
603 229 415

* Prodám RD 3+1 s garáží ve Zlí� - �eská Ska-
lice, pozemek cca 1200 m2, klidné místo. Cena k 
jednání 2.850.000 K�. Tel. 604 800 402
* Prodám statek na návsi v p�vodním stavu 
v obci Provodov 2x �p, pozemek cca 5000 m2. 
Nutná rekonstrukce st�echy. Cena 1 600 000,-. 
TEL.:774 678 899
* Prodám celoro�n� obyvatelnou chatu v Ná-
chod� v ul. Slune�ná. Za 1 400 000 K�, o cen� 
lze jednat. Nemovitost lze shlédnout na AN-
NONCE.CZ hledat inzerát:W2BSZ6
* Prodám stavební parcelu 1249 m2 na Borové 
- voda, elek., tel. na pozemku. P�íjezdová cesta 
asfaltová až k pozemku. TEL.:604 524 336
* Prodám RD 3+1 nedaleko Nového M�sta n.
Met. Zahrada 800m2. Nutná rekonstrukce. Cena 
dohodou. RK nevolat. Tel.776 240 093
* Koupím stav. pozemek v Náchod� nebo oko-
lí do 600 m2, nejlépe na rovin�. Za rozumnou 
cenu. TEL.:604 524 336
* Koupím RD k trvalému bydlení do 25km od 
Náchoda, do 1.5mil. Tel: 739486403

* Pronajmeme kancelá� 27 m2 v I. poschodí 
domu na nám�stí v Náchod�. Inf. tel. 721 411 276
* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.do 
zelen� poblíž centra, + WC,v nov� zrek. dom� 
v NA. Nutno vid�t. Náj.1.500,-K� +el. +vody+ 
topení +kauce., tel. 608903070.
* Pronajmeme volné obchodní prostory v 
Pasáži Kamenice v Náchod� na Kamenici. K 
dispozici prodejny o velikosti 38 m2 a 60 m2. 
TEL.:777 152 750
* PRONAJMU MALOU KANCELÁ	 V 
NÁCHOD� NA P�ŠÍ ZON� - 2.500K�/M�S. 
INFO NA 776 208 916

* Pronajmu obchodní prostory 120 m2 v cent-
ru Náchoda v OD Zefyr. TEL.:602 462 397

* Hledám osobu na sdílení velké (54m2), pln� 
vybavené a velmi komfortní kancelá�e v cent-
ru N. M�sta n. M - v pasáži Rajská zahrada, na-
proti M�Ú. Velmi p�ijatelná výše nájmu, možné 
od �ervence. Provozuji ekonomické poradenství 
a preferuji osobu vykonávající klidné kancelá�-
ské nebo obdobné �innosti. 773 58 55 55
* Pronajmu místnost vhodnou pro kosmeti�-
ku, nehta�ku, kade�nici, �i podobné služby, nebo 
i jako kancelá�. Místnost se nachází ve 2NP. v 
Komenského ulici v Náchod�, kompletn� nové 
sociální zázemí, místnost je též kompletn� nová, 
cena 2.500/m�s. TEL.: 739 619 251

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Ná-
chod� poblíž centra, po nákladné rekonstrukci. 
Vratná kauce 25 000,-K�. Jen pro solidní zá-
jemce. Luxusní byt pro náro�né. Volné ihned. 
Tel.602 790 044
* PRONAJMU sv�tlý byt 2+1 v Náchod� na 
atraktivním míst�, poblíž centra. Byt je po re-
konstrukci: nová plastová okna, nová koupelna 
a WC, nová kuchy�ská linka atd. Velká kuchy� 
s jídelnou+2 velké pokoje. P�da, sklep, kabel.
TV, internet a telefon. Parkování u domu. Vol-
ný od 1.5.2011 Požadujeme kauci 25000,-. Tel: 
602790044.
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko nám�stí v 
Jarom��i o podlahové ploše 44,4m2 v dom� �.p. 
382 v ulici Na Vrších. Cena:730000K�. Tel: 732 
799 528, e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarom��e. Jedná se o 
menší byt o vým��e 16m2 v centru m�sta Ja-
rom��e vedle gymnázia a sportovního areálu s 
vlastní koupelnou, plynovým topením a s vlast-
ním oplocenýn pozemkem. Cena: 299000K�. 
Tel: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu ihned garsonku v Náchod� v cen-
tru. TEL.:777 690 390
* Hledám dlouhodobý pronájem 1+1 nebo 
v�tší garsonky ve Starém M�st� nebo sídl. u 
nemocnice v Náchod�. St�hování srpen - zá�í. 
Solidní zájemce. Tel. 776 575 375
* Prodám garsoniéru (1 + kk) v Náchod�, 
družstevní, V. poschodí - s výtahem, balkon, 
veškerá vybavenost v míst�, cena 499 000,-K�. 
Tel. 773 602 389
* Prodám nebo dlouhodob� pronajmu byt 
3+1 na sídlišti U NEMOCNICE. V os. vlast., 
zateplený, plast. okna. Tel. 739 075 392

* Hledám pronájem bytu v RD se zahra-
dou v Náchod� a okolí. Rodina s 2 d�tmi. 
Solidní jednání. Tel. 602595799

* Pronajmu byt 1+1 v B�loveské ul. v Nácho-
d�. Tel. 732 136 544
* Pronajmu novou garzonku na Lipím. Nová 
kuchy�, vestav�né spot�ebi�e, internet, satelit. 
Nájem 3500,- + 1200,- služby. Kauce 10.000,-. 
Tel.602 247 247
* Pronajmeme dlouhodob� byt 2 + 1 v Broumov�, 
U V�trolamu 271, 1. poschodí. Tel.: 733 131 189
* Prodám byt 4+1 i jako 3+1 (56 m2) v OV v 
Náchod�, ul.Pražská (dál od hl.silnice, sm�r k 
nemocnici) po estetických úpravách, p�v.jádro, 
plast.okna, zateplen, centrum 5 min.ch�ze. Cena 
890 tis.K�. TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Náchod� B�-
lovsi s výhledem na les a �eku. Cena 630 t.K�. 
Tel.:602 575 252
* Prodám zd�ný družst.byt 3+1 (80 m2), 
4.podlaží, v Náchod� na sídl. Branka. Byt má 
nová plast. okna, lodžii a sklep. Volný ihned. 
RK NEVOLAT. TEL.:733 183 038
* Prodám rodinný d�m na okraji Kramol-
ny, poscho�ový 2x 2+1 se sklepními prostory 
garáží a dílnou. Vytáp�ní plyn + tuhá paliva. 
Okrasná zahrada s pergolou a voliérou pro psa. 
Výhled na les a zahrádky. Cena dohodou. Tel. 
739 588 714
* Prodám byt 2+1 v Novém M�st� nad Metují. 
Byt je po rekonstrukci s novou koupelnou, novou 
rohovou kuchyní, v cen� i nerez. spot�ebi�e. Byt 
je družstevní s možností do OV. Cena 1 029 000 
K�. Tel.775 110 927
* Prodej bytu 1+kk v Náchod�,DB s balkonem, 
7.NP, 35m2. Cena 525 tis.K�.Tel: 776 761 391
* Prodám za�ízený byt v OV 1+1(2+kk), 47 
m2 v Náchod� (Plhov), 7.NP. D�m zateplen, s 
novými plastovými okny. Cena 780.000,-K�, 
p�i rychlém jednání sleva. Mob.605 915 337
* Pronajmu v RD 3+kk v T�ešinkách v Ná-
chod�, zahrádka, nájem v�. inkasa 8500,-, p�i 
nástupu dvojnásobek. TEL.:775 442 048
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, Pražská ul., 
�áste�n� vybaven, kauce nutná. TEL.:605 146 332
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� a 2+1 ve 
Studnicích. Povinná kauce. Trvalý pobyt. 
TEL.:608 86 98 85

* Hledáme do pronájmu velký 3+1 nebo 
4+1 nebo D nebo RD. Tel.: 774 726 200

* Prodáme poloroubenou chalupu ve Ž�ár-
kách. Tel. 603 523 269
* Nabízíme k prodeji zahradu (388 m2) v Ná-
chod� „Na Kašparáku“. Je svažitá, s p�ípojkami 
elektro a vody, v cen� je ná�adí, nová houpa�-
ka. Cena: 65.000,-K�, tel.602 204 002, www.
idealnet.cz
* Prodám ve Zbe�níku - Padolí u Hronova RD 
3+kk, lze rozšíit o d�tský pokoj, ÚT na plyn i 
TP, na pozemku 1200m2 je zd�ná dvougaráž a 
kolna. Cena dohodou. Tel.: 608 245 634
* Hledáme nemovitost v Orlických h. p�ípad-
n� v okolí Žamberka �i RK. Hledáme „místo“ 
- spise na kopci, jižní strana, v blízkosti lesa, 
nejlépe polosamota. Min. rozloha pozemku 
1500 m2, pozemek m�že být až velikosti ha. 
Voda a elekt�ina na pozemku. M�že být i sta-
rá budova �i chatr� nebo rozestaveny barák, na 
stavu nemovitosti nezáleží. Platba hotov�. Tel.: 
608 883 012
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu v cen� 
do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Prodám d�m s kamenným sklípkem, se za-
hradou v �erveném Kostelci. Cena : 569 000,- 
K�. Tel. 777 602 884
* Sháníme rodinný d�m na Broumovsku i na 
vesnici do 1, 5mil. Tel.: 608 667 734

* Prodám, nebo pronajmu garáž v �eské Ska-
lici ul. Zelená, nedaleko od p�ehrady Rozkoš. 
Vhodná i jako sklad a nebo zázemí pro rybá�e. 
Plocha 21m2, možný p�íjezd nákladního auto-
mobilu. 721435426

* Koupím zachovalé lešenové trubky 2,4,6m a 
starší pln� funk�ní mícha�ku. TEL.: 774 345 355
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. 
ITES, KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky na 
bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, MÄR-
KLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoapa-
ráty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, knihy od K. 
Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené p�edm�ty. 
Tel. 608 811 683

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. 
Kupuji též bankovky a vyznamenání. Tel. 
602 735 593

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

* Prodám p�lro�ní jeh
ata. Tel. 721 575 007
* Prodám lampovou projek�ní televizi, 
uhl.106 cm THOMSON. Cena 3800,-K�. 
TEL.:776 327 208
* Prodám vep�ové p�lky menší za 55 K�/kg a 
v�tší za 50 K�/kg + droby zdarma, krmeno bez 
sm�sí. Tel. 607 950 500, 773 914 858
* Prodám Tatru pískovce r�zných velikos-
tí, vhodné na skalku �i zpevn�ní b�eh�, cena 
5500,-K� a další pískovec ložený na paletách. 
TEL.:777 87 98 80
* Prodám v�tší množství starších i novodo-
bých knížek, �asopis Lidé a Zem� od ro�.1962. 
TEL.:490 502 274, 776 075 635
* Prodám pískovcové schody 17 kus� š.28 cm, 
v.16 cm, d. 150 cm, cena 1700,-K�/kus. Hronov. 
TEL.:602 428 288
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové 
a st�ešní, 100x200 cm,100x250 cm,tl 8 cm 275 
K�/m2,tl 10 cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, 
p�í�ky, strop, st�echu, 90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - 
travní substrát, ideální k obnov� a zakládání 
nových trávník�, do skleník� a výsatb�. Cena 
400,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962

* Práce v kancelá�i, více oblastní.
 TEL.:724 392 249
* Dobrý p�ivýd�lek volejte po 17h,
tel: 773 291 815
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i plo-
ty, pokácím i vysadím nový stromek, uklidím 
listí. Tel. 737 564 496
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo ma-
lování domku �i bytu, provádím jednorázový 
úklid, mytí oken nebo pravidelný úklid do-
mácnosti, za�ídím nákupy, také pohlídám d�ti, 
zdravotní pr�kaz mám, zkušenosti a doporu�ení 
také, volejte 737 564 496, cena dohodou
* Nabízím opravy a úpravy od�v�, šití záclon 
a dekora�ního textilu, šití kalhot, sukní, ha-
lenek. Vým�na zip�, zkrácení kalhot, halenek, 
bund, atd. LEVN�. Náchod. Tel.604349703
* Ruština s rodilým mluv�ím - konverzace, 
p�íprava k maturit� a na VŠ, obchodní ruština 
a koresponcence pro � rmny. valentynal@cent-
rum.cz, TEL.:605 989 617
* Hlídání d�tí (u�. MŠ), úklidy, �išt�ní oken, 
sedacích souprav a koberc�. Tel. 605 145 004
* Zhubn�te pomocí zdravé výživy, bez hlado-
v�ní: www-beztuku.info
* Provádím se�ení slune�ních (fotovoltaic-
kých) elektráren. 0,50-0,70 K�/m2, dále se�ení 
zahrad a sad� 1-1,50 K�/m2. Volat po 19. hod na 
tel. 605 319 638
* Plechové montované garáže, dovoz celá �R. 
Tel: 608 369 340
* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na vršku a bokách s ornou p�dou. 
TEL.:739 814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, 
odpadu, v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 
777 222 232

* P�ivýd�lek. Tel. 774 705 395

* 45/165 hledá sympatic.muže. Ozvi se mi. 
Tel.�.606 847 418
* Hledám cyklistku do 35 let pro spole�né 
odpolední vyjíždky nebo i celodenní víkendové 
výlety na kolech. Dít� není p�ekážkou. Sporto-
vec, 30 let. Mobil:722 771 214

* Prodám byt v Broumov� 2+1 v os.vlast.cena 
490 000K� tel: 608 763 316 odpol.
* Prodám byt v Broumov� 3+1 v os.vlast.
cena:750 000 K� tel:773 251 155
* Pronajmeme zateplený byt 3+1 (86 m2) v 
�.Skalici. Nájemné se službami 8.500,-K�, kau-
ce dva nájmy. Tel. 602 204 002.
* Prodám 1+1 v OV v Náchod� na Plhov�, 
cena 670 tis.K�. TEL.:775 652 622
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD 
se zahradou a park. ve V. Srbské. Vše nové, 
pl.okna, zateplení, kuchy�, koup., d�ev. oblož. 
dve�e. Náj. 5.500K� +voda +el. +plyn +kauce, 
608903070
* Prodám byt 2+1 v Novém M�st� n.M., Ma-
lecí, cena 930.000 K�, 2+1 50 m2, v OV. Tel. 
604 602 208
* Pronajmu dlouhod. byt 1+kk, 27m2, 1.NP, 
plast.okna, v nov� zrek. dom� v Náchod� poblíž 
centra. Náj. +zál. 5.240K� + kauce 16.000K�, 
tel.: 608 903 070
* Prodám byt 1+1 Náchod Plhov v OV, 47 m2, 
cena 770.000 K�. Tel. 604 602 208
* Pronajmu dlouhod. byt 2+kk, 46m2, 1.NP, 
plast.okna, v nov� zrek.dom� v Náchod� poblíž 
centra. Náj.+zál. 6.600K� +kauce 20.000K�, 
tel.: 608903070
* Prodám v Náchod� p�kný byt po kompletní 
rekonstrukci 2+kk v I. poschodí zd�ného domu 
nedaleko centra, v OV, možnost parkování ve 
dvo�e. Tel. 608 245 634
* Hledám byt v os. vl. 2+1,3+1 v Náchod�, 
nejl. na Plhov�. Tel.: 773 559 014
* Prodám byt 1+1 s balkonem v OV, revi-
talizovaný celý d�m, 2 NP, Zelená ulice, Ná-
chod, volný ihned. Cena : 575 000,- K� tel.: 
777 602 884
* Pronajmu dlouhod.byt 1+1 v os.vlast., 33 m2, 
1 NP, v nov� zrek. dom�, v NA-B�lovsi. pl.ok-
na, zateplení, sklep, park u domu, náj. 3.500K� 
+voda +el. +plyn +kauce, tel.608903070
* Prodám DB 2+1 56m2 ve Velkém Po�í�í na 
Škvárovn�, balkon, zd�né jádro, nová kuchyn�. 
D�m je po celkové rekonstrukci, nová okna, to-
pení, rozvody, zateplení. Cena 805 tis. Kontakt: 
777 229 176
* Pronajmu dlouhod.byt 2+1 v os.vlast., 53 m2, 
2 NP, v nov� zrek.dom�, v NA-B�lovsi, pl.ok-
na, zateplení, sklep, park u domu, náj. 4.000K� 
+voda +el. +plyn +kauce, tel.608903070
* K pronájmu se nabízí byt 3+1 s lodžií, Praž-
ská ulice 1535, Náchod, za sjednaný m�sí�ní 
nájem ve výši 7000,- K� + služby 1500,- K� 
(el.+plyn). Vratná kauce 21 000,- K�. Tel.: 777 
602 884
* Pronajmu garsonku 1+k.k. v Novém 
M�st� n.M., 4.patro, výtah, cena dohodou. 
Tel.608 223 669
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 
775 777 073
* Pronajmu byt 1+kk v Novém M�st� n.Met. 
po rekonstrukci. Tel. 775 05 12 41
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a oko-
lí. Tel: 774 777 073
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 656, 777 29 29 40
* Pronajmeme garzonieru v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám DB 3+1 v Náchod� na Brance, 4.p., 
u lesa, jižní strana, nová plast. okna, ihned vol-
ný. Cena 990.000 K�. Tel. 608 47 69 20 RK 
nevolat.
* Pronajmu dlouhod.byt 3+1 v os.vlast., 75 m2, 
2 NP, v nov� zrek.dom�, v NA-B�lovsi, pl.ok-
na, zateplení, sklep, park u domu, náj. 5.000K� 
+voda +el. +plyn+kauce, tel.608903070
* Prodej bytu 2+1 v Novém M�st� n. Met., 
Klosova ul., zd�ný, nová plast okna, 1.NP, hez-
ký byt, tel.:775 182 793
* Pronajmu byt (65 m2) v centru Náchoda, po 
rekonstrukci, nájem 4300,-, kauce 12 tis.K�. 
TEL.:604 774 115
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� - v ul. R�žová. 
Tel. 723 136 517
* Pronajmu 1+kk v Hronov� u centra, nová 
koupelna, kuch.linka, vestav�né sk�ín� + 
sklep a sušárna. Nájemné 3500,-K� + energie. 
TEL.:777 595 888
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov�. Nájem 4500 
K� +inkaso +kauce 10000 K� Nová okna, za-
teplení, kuchyn�, koupelna, balkon.
TEL.:776 011 722
* Pronajmeme velmi p�kné byty vedle nám�s-
tí v Náchod�. Velikost 1+1 32 m2 cena 4000,-+ 
inkaso a byt 2+1 50 m2 cena 5400,-+ inkaso. K 
dispozici p�da na prádlo, kolárna a dv�r pro 
parkování vozidla. Kauce 10 tis.K�. Preferuje-
me dlouhodob�jší pronájem pro bezproblémové 
zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 3+ 
kk o velikosti 67 m2 na Kamenici v Náchod�. 
Nové soc.za�ízení, okna, dve�e, kuch.linka, 
podlahy. Pouze dlouhodob�jší pronájem pro 
bezproblémové zájemce. Cena pronájmu 7500,- 
+ inkaso. Kauce 10 tis.K�. TEL.:777 152 750
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONOV�, PÍ-
ZEMÍ, 200M OD NÁM�STÍ, PO CELKOVÉ 
REKONSTRUKCI. VOLNÝ IHNED, NÁJEMNÉ 
4.500K� + ZÁLOHY, INFO 776 208 916
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P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY VÝKUP BYTŮ a POZEMKŮ
Pomoc při zadlužení

- hrozba exekuce nemovitosti.

Více na 776 637 636
www.eureality.cz

Veškeré zahradnické práce
některé zednické práce.
Za rozumné ceny.
TEL.:737 564 496 

Zavedená jazyková škola
shání učitele(ku) italštiny 
na tři hodiny týdně.
Info: 739 541 451

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Hronov-Starší dům o 3 pokojích,k bydlení i rekreaci,na pozemku (1221 m2) veškeré sítě,poblíž centra,ale klidná část........................880.000,-Kč
N.Hrádek-Řadový RD na náměstí,s 2 byty 1+1,po částečné rekonstrukci (nové soc.zařízení,rozvody..), půda k vestavbě....................980.000,-Kč 
N.Město n/M.-Větší řadový RD (5+1) v klidné lokalitě „Na Františku“,s balkony, půdou k vestavbě a s pěknou zahradou.....................  dohodou 
Teplice n/Met.-Pěkný,větší RD-2 byty s balkony po 90 m2-možnost ubytování,klid.lokalita,garáž,dílny,sklepy,zděná kolna..........2.900.000,-Kč
N.Město n/M.-Zděný byt 1+1 (42 m2) v OV,poblíž centra,1.patro,po celk.rekonstr.-plast.okna,nová koupelna,rozvody,podlahy......745.000,-Kč
N.Město n/M.-Malecí-Byt 3+1 (75 m2) s možností převodu do OV v 1 NP zatepl. domu,s plast.okny,u domu dětské hřiště..........1.490.000,- Kč 
V.Třebešov u Č.Skalice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.pl.550 m2),obyt.budova 3+1,stodoly,stáje,poz.4100 m2 (i více) ...................2,9 mil.Kč
Náchod-centrum-Komerč.objekt o zast.pl. 620 m2 (garážové haly,býv.kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2................   dohodou
Lhota u Č.Skalice-Větší restaurace s barem (60 míst),s bytem (4+1) a sálem (200 osob),po rekonstr.1NP,pozemek 6.100 m2................  k jednání 
N.Město n/M.-Krčín-Velké,zděné byty k část.rekonstr.,v OV,v 2 NP,3+1 (96 m2)...............770.000,-Kč! a 2+kk (68 m2).............470.000,- Kč!
Benešov u Broumova-Hrubá stavba většího RD (9 místností) s přípojkou vody a elektro,klidná část............... 650.000,-Kč  VÝRAZNÁ SLEVA! 
N.Město n/M,Č.Kostelec,Slavoňov,Jestřebí,Kramolna,H.Radechová-pěkné pozemky pro výstavbu RD,některé se sítěmi.....více info v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Prodám PENZION 
– TEPLICE NAD METUJÍ

Cena dohodou
Tel.: 739 578 540, 491 581 072

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

Na hlavní pracovní pom	r p�ijmeme 

BARMANKU 
do zavedeného casina

 v centru Náchoda.
Dobré platové podmínky.

Více informací na 
tel. 739 681 248

P�j�ky, hypotéky, 
insolvence, oddlužení.

TEL.: 607 752 017

Likvidace prodejny obuvi
v Hronově proti Poště 
-60%, -80%  a 29,-Kč

* Hledáme brigádníky na sezonní prodej �er-
ven-�ervenec, studenty, studentky, d�chodce atd. 
P sk. B vítán. Tel. 602 318 656, 732 167 291

* Koupím prastarý automobil v jakémkoli sta-
vu. Tel 603 173 075
* Koupím JAWA 50 MUSTANG - nepojízdného 
nebo náhradní díly. TEL.: 774 848 137
* Prodám FORD FOCUS DHIA, r.v.2001, 
naj.140 tis.km, 5dvé�., st�íbrná metalíza, centrál.
zamykání, manuální klimatizace, el.stahování 
p�edních oken, dobrý techn.stav + nové zimní 
pneu. Cena 52 tis.K�, p�i rychlém jednání sleva. 
TEL.:775 434 615
* Zdarma odvoz autovrak�, více info na
tel.605 75 78 87
* Koupím zahrádku na Formana. TEL.:776 146 173
* Prodám skútr CAGIVA CUCCIOLO typ 
EHM 050. Cena 13700,-K�. TEL.:776 327 208
* Prodám FORD K, r.v. 2002, najeto poctivých 
60.0000 km, 4x airbag, okna v el., central, servo, 
tmav�modrá barva, CD p�ehráva�, výborný stav, 
Al kola, nová STK a emise. Cena 52.000 K�. Tel. 
777 104 584
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, nap�.sv�tla, nárazníky, díly 
motoru, plechové díly - podlahy, blatníky, �ela, 
dve�e, kapoty a jiné. TEL.:777 590 755
* Prodám BABETTU - 210, 2 rychlost., za 3 500,-
K� a dále kola pánské (za 900,-K�) a chlapecké (za 
800,-K�). Tel. 608 555 345 (Náchod) 

* Britský modrý kocourek bez PP, o�kovaný, 
od�ervený, k odb�ru ihned. TEL.:603 206 743,
491 426 680
* �ivava krásní pejsci, dlouhosrstí i krátkosrstí 
hledají milující rodinu. Jen na mazlíka. TEL.:
603 206 743, 491 426 680

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 



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

 - 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.

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

608103810, 606270421

 

 
             

     

    
   

   P
OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ P�ÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny

pro�  digitální sestavy pro satelitní a DVBT
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 – 9.oo – 14 .oo hod
St – 11.oo – 16.oo hod 
�t – 9.oo – 14.oo hod 
úterý a pátek zav�eno 

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Prodej

  Zahradní prodej: Naho�anyad

                      • skalni�ek, trvalek,
• sortiment sezónních rostlin,

• konifery, listnaté d�eviny, 
• sortiment pnoucích rostlin,

traviny, r�že, t�je a d�eviny na živé ploty. 
Vzrostlé d�eviny na zakázku.

www.zahradni-rostlinky.czwww.zahradni-rostlinky.cz

Zahradní rostlinkyZahradní rostlinky

AKCE  ! ! !

info@zahradni-rostlinky.czinfo@zahradni-rostlinky.cz
tel.: 603 704 430, 604 846 640tel.: 603 704 430, 604 846 640

„TRVALKOVÉ DNY „TRVALKOVÉ DNY 
v Naho�anech“v Naho�anech“

 Po - St�. - Pá :     15 - 18 hod
           Út  -   �t :       9 - 16 hod

po dohod� kdykoliv

Úsp
šn
 sbírají bodyÚsp
šn
 sbírají body
 Atletické závody všech kategorií je nyní v pl-
ném proudu. Nezahálejí ani atleti tréninkové 
skupiny Ji�ího Vond�ejce z Náchoda, závodící 
za Hv�zdu SKP Pardubice.
 Každou st�edu závodí v regionu nejmladší 
a mladší žactvo, kde se zatím nejvíce da�í Bá�e 
Rozto�ilové a Richardu Foglarovi. Ve starším 
žactvu ( na snímku), se da�ilo prakticky všem 
s dosaženými osobními rekordy. V dálce zvít�zila 
Viki Hanušová výkonem 470 cm, druhý na 800m 
skon�il Adam Hole�ek výkonem 2:28,8 min, 
hned za ním skon�il Jirka Dušek za 2:29,8 min. 
Na téže trati Jana Michel�íková dob�hla na �tvr-
tém míst� za 2:41,4 min. a za ní Nela Vítová také 
v osobním rekordu 2:46,3 min. Mimo sout�ž si 
zab�hla tra	 1500 m Kaška Chryczyk a výkonem 
4:59,7 min. si vytvo�ila velice kvalitní osobní re-
kord pro ú�ast na mistrovství �R. V záv�re�ných 
štafetách na 3 x 300 m jak chlapci, tak i d�v�ata 
byla úsp�šná a všichni p�isp�li bodovými zisky 
pro svá družstva.
 Všichni mi ud�lali velikou radost. 

Ji�í Vond�ejc - trenér

Cestou necestou, polem nepolem....
V neděli 8. května jste v okolí Bišíku mohli potkat členky Babacupu. Dívky týmu IR Inspection 
organizovaly čtvrtou disciplínu letošní série, závod na horských kolech. V 10 hodin se na trať jako 
první vydala Andrea Matysková a s minutovými rozestupy odstartovaly postupně všechny z jedna-
třiceti závodnic.

Ještě v  úterý, kdy na některých místech na-
padlo až 10 cm sněhu, byl závod ohrožen. 
V neděli se počasí poněkud umoudřilo, přes-
tože byly v příkopě podél cesty k vidění zbytky 
sněhu. Každá členka pelotonu si zde jistě při-
šla na své. Trať byla velice rozmanitá. Asfaltku 
střídala lesní pěšina, panely či polní cesta. Na 
kochání krásami Policka nebylo mnoho času, 
bylo nutné pevně se držet řidítek! V okolí Biší-
ku tak závodnice našlapaly cirka 22 km včetně 
výživného zpátečního stoupání na Bišík.
Trať byla výborně značená a šitá na míru po-
řádajícímu, takřka domácímu, týmu. Pavlína 
Pížová zajela skvělý čas 0:50:57 a vybojovala 
tak první místo před svou týmovou kolegyní 
Marcelou Hopovou. Třetí dojela do cíle Zuzka 
Rousková z celku Würth.
Také týmům vévodily Inspektorky. Vždyť 
v první desítce měly hned pět závodnic přeto, 
že Katka Brátová měla na trati defekt a musela 
měnit kolo. Na druhé místo se pasovaly dívky 
z družstva Würth. Třetí skončil Integraf Stars. 
Příliš se nedařilo týmu Partners, který obsadil 
čtvrtou příčku.                                                   P. H.

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky

* nerezové zábradlí * branky *
* pojezdové brány * ploty *

* schody* konstrukce schodišť *
TEL.: 777 590 755

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

PRÁCE – HENYŠ
TEL.: 776 327 208 M
sto Náchod prodá 

výb
rovým �ízením formou obálkové metody:  
Riegrova 163 - t�ípodlažní bytový d�m v centru Náchoda se stav.  parcelou �. 254  

k. ú. Náchod s šesti byty - z toho 5 volných. 
 Prodej nejvyšší nabídce.

Vyvolávací základní cena 3.000.000 K�.           Prohlídka  9. 6. a 16. 6. 2011 v 11:00
Nabídky vždy v samostatné uzav�ené obálce ozna�ené v levém hor. rohu nápisem 

Výb�rové �ízení - d�m �p. 163 Riegrova – neotvírat
adresovat na M�Ú Náchod, 

Odbor správy majetku a � nancování 
Masarykovo nám. 40, Náchod.   

Uzáv�rka p�ihlášek  17. 6. 2011 ve 13:00

informace na tel. 491 405 233 nebo e-mail:  gustav.sourek@mestonachod.cz
nebo http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/nemovitosti/Prodej pouze prvnímu 

v po�adí - p�i jeho odstoupení se �ízení ruší a opakuje

Medicinální pedikúra
• šetrná metoda ošet�ení ku�ích ok, prasklin na patách a otlak� chodidel

Dále nabízím:
• Modeláž a korekci neht� u nohou

V m�síci �ervnu každá zákanice obdrží malé p�ekvapení
• za každé 6 ošet�ení 25% sleva
• každé 10. ošet�ení ZDARMA

Ulmová Evženie, Nerudova 330, Nové M
sto nad Metují
Po tel. dohod
 možno obj. i o víkendu

Tel. : 728 913 378

- byt 1+1 v OV v Náchod	 (57 m2), u centra,plastová okna,zahrada       890.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod	 (52 m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p.        830.000,-K� 
- byt 3+1 v OV Nové M	sto n. M. (57m2),2006 rekonstrukce,zd�né j. 1,670.000,-K�
- dr. byt 3+1 v Náchod	 (70 m2) nové jádro, pl. okna, zatepleno, lodžie  949.000,-K�
- dr. byt 3+1 v Náchod	 (74 m2) zd�né jádro,kompl. revitalizace, lodžie 1,150.000,-K�
- dr. byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný, plast. okna   1,120.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1, 568m2, po �ást. rekonstrukci    1,790.000,-K�
- �ad. rodinný d�m Hronov 3+1, 170 m2, po rekonstrukci, po slev� !!!     1,690.000,-K�
- rodinný d�m Nové M	sto n. M., 2950 m2, ke kompl. rekonstrukci        1,320.000,-K�
- rodinný d�m - chalupa Nové M	sto n. M.,1128m2, výborné místo           990.000,-K�
- roub. chalupa Velichovky-Hustí�any, 4+1,1390 m2, lux.styl, novostavba 4,995.000,-K� 
- rod. d�m-chalupa Slavo
ov 5+1, 2268m2, krásné místo, stodola      1,290.000,-K�
- rod. d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola    1,399.000,-K�
- rod. d�m-chalupa Horní Rybníky, 600m2, krásné klidné místo          1,350.000,-K�
- rod. d�m-chalupa Litobo�, 1402m2, 3x apartmán,  po rekonstrukci    3,120.000,-K�
- podnik. objekt-výrobna, kancelá�e, byt v Novém M	st	 n. M., 977m2  2,850.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo, sít� na hran.     530,-K�/m2 
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359 m2, krásné místo, sít� na hran.    530,-K�/m2 
- st. pozemek Nové M	sto n. M. - Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled   950,-K�/m2

- st. pozemky v �erveném Kostelci 14505 m2 + les, klidné, u centra       270,-K�/m2

- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526 m2, jižní strá�, plot      280.000,-K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201 m2, jižní strá�, klidné krásné místo      249.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273 m2, nové inž. sít�, klidné místo       630.000,-K�

Více info na tel. 732 135 805
 nebo e-mail: milansan@seznam.cz

Pronájem zařízené diskotéky a bytu v Šonově 
u Nového Města n.M., celková rozloha 325 m2, nájem 
13.000 Kč/měs., možnost budoucího odkoupení. 

kontakt:
Tel.: 491 401 645
pracovní dny:
6:00-14:30
E-MAIL:
backovsky@izomat.com 
izomat@izomat.com
MOBIL:733 644 000 
6:00-17:00
ÚSTŘEDNA:
Tel.: 491 401 640

KOMÍNY
a KOUŘOVODY
VLOŽKOVÁNÍ A FRÉZOVÁNÍ 
KOMÍNŮ
TŘÍVRSTVÉ KOMÍNY
pro všechny druhy paliv
TEPLOVZDUŠNÉ VÝMĚNÍKY 
pro krby a kamna
NÁVRHY A VÝPOČTY
spalinových cest

IZOMAT
s.r.o.



B A Z A R

D
tský den ve velkém styluD
tský den ve velkém stylu
 Dne 21. 5. 2011 se na h�išti v p�ím�stské 
�ásti Náchod-Babí uskute�nil D�tský den, 
dovolím si �íci ve VELKÉM STYLU, ne-
bo	 se sem sjela spousta lidí z celého Ná-
choda. Krom� volné zábavy na d�tském 
h�išti p�ipravili organizáto�i této akce 
pro d�ti sout�žní okruh v ulicích Babí se 
spoustou dovednostních a nau�ných úko-
l�. Za každý spln�ný úkol d�ti dostaly ra-
zítko a malou sladkost na cestu k dalšímu 
úkolu. Za nasbíraná razítka v cíly sout�ž-
ního okruhu d�ti obdržely dárkovou tašku. 
Okruh byl p�ipraven tak, aby se mohly 
zú�astnit d�ti již od 2 let. Další dárky d�ti 
obdržely za nejhez�í obrázky, které kresli-
ly na jednom ze sout�žních stanoviš	. Na 
akci byla též k vid�ní spousta zajímavostí. 
Vystoupil zde pan Karel David s modelem 
vrtulníku, nechyb�la ani možnost prohlíd-
ky vozu rychlé záchranné služby, poli-
cejních složek v�etn� jejich motocyklu a 
vystoupení mladých hasi�� z SDH Babí. 
Nejv�tší atrakcí však byla pro d�ti p�nová 

koupel, kterou p�ipravili hasiši SDH Lipí pod vedením Stanislava Hrudíka. Velký dík pat�í 
všem kte�í se na této akci podíleli v�. sponzor�, p�edevším pak Osadnímu výboru Babí, SDH 
Babí, ZŠ Babí, SK STAR Babí a rodin� pana starosty.
                                                                                                                                 Libor Šustr

Letní tábor ?Letní tábor ?
 Známe to všichni, každodenní shon, plánování dovolené, nutná rekonstrukce chalupy a na-
jednou to p�ijde. Vysv�d�ení a pro d�ti dva, ni�ím a nikým neomezované, m�síce volna. Jenže 
po pár dnech jim za�ne chyb�t jedna základní a osv�d�ená jistota - pravidelný denní rytmus. 
Spát se chodí �ím dál pozd�ji, vstává se k ob�du, pozdní ve�ery tráví u televizní obrazovky. 

Alternativu nabízí krom� babi�ek a d�de�-
k�, p�edevším letní tábory. Existuje jich 
celá �ada a není lehké se v široké nabídce 
orientovat. Vodítkem by m�ly být nejen zá-
jmy dít�te, ale i po�adatel tábora, jeho refe-
rence, webové stránky, a pokud je to možné 
i osobní kontakt s vedoucím tábora. Spl�uje 
tyto podmínky ten „váš“? Pokud ano gra-
tulujeme, pokud ne, nabízíme zajímavou 
alternativu.
 Turistický oddíl Lot�i z Hronova po�á-
dá letní tábor s vodáckou tématikou. Jak 
se slu�uje letní stanový tábor s vodáckým 
sportem? Tábor se nachází v blízkosti Su-
chdola nad Lužnicí, cca 200m od pískovny 
s možností koupání a vodáckého výcviku 
na všech druzích lodí a plavidel. Je p�ipra-
vena celotáborová hra, tradi�ní dvoudenní 
výlet s p�espáním v p�írod�, oblíbené no�ní 
hry a bojovky na souši i na vod�. Samoz�ej-
mostí jsou kvali� kovaní vedoucí a nedílnou 
sou�ástí je vynikající kuchyn� maminek 
�len� oddílu. Další podrobnosti naleznete 
na stránkách oddílu www.Lo3.cz .

Dálkový pochod 
Barunka

Klub �eských turist� Hrot �eská Skalice 
po�ádá 

v sobotu 11. �ervna 2011 
již 21. ro�ník dálkového pochodu 
s cyklotrasami krajem spisovatelky 

Boženy N�mcové Barunka. 
Start prob�hne 

od 6 do 10 hodin 
u sokolovny (u nádraží) 

v �eské Skalici. 
Trasy pro p�ší jsou v délce 16, 25, 35 
a 50 km a cyklotrasy 23, 45 a 80 km.

 D�ti ze ZŠ Komenského vyrazily se svými 
fotoaparáty na krásný výlet do Olomouce. Na-
vštívili jsme Zoologickou zahradu, která nás 
okouzlila svým v za�len�ním do p�írody. Vel-
mi jsme si to v areálu užili, vystoupali na roz-
hlednu a nafotili spoustu krásných fotogra� í. 
Pak jsme prošli historickou �ást Olomouce, 
ve které najdete tém�� všechny stavební slohy. 
Po�así nám p�álo a už se t�šíme na podobný 
výlet, který bude pro d�ti asi opravdu velkým 
p�ekvapením. Samoz�ejm� d�kujeme m�stu 
N. M�sto, které nás podpo�ilo v rámci grantu 
„prevence rizikového chování“. Výb�r foto-
gra� í naleznete na http:/ /fotokomenda.web-
node.cz/news/olomouc-2011-vyber-fotek/. 
Mgr. So�a Novotná a Mgr. Jitka Suchánková

FOTOVÝLET 
DO OLOMOUCEDO OLOMOUCE

Bude v Náchod
 iktové centrum?
 V souvislosti se snahou certi� kovat v Oblastní nemocnici Náchod (ONN) diagnostické 
a terapeutické centrum pro pacienty s cévní mozkovou p�íhodou tzv. „iktové centrum“ 
jsme požádali o názor Aleše Cabicara /TOP09/, radního m�sta Náchoda a 1. místop�edse-
du Regionálního výboru TOP09.
 „Ano, pln� podporujeme certi� kace takového st�ediska zde  v Oblastní nemocnici v Ná-
chod�. A to ze dvou podstatných d�vod�. První je situace v této oblasti nejenom zde v sa-
motném Náchod�, nýbrž z pohledu celé spádové oblasti náležící k náchodské nemocnici. 
Totiž nejbližší dnes certi� kované léka�ské pracovišt� tohoto druhu je v ON Trutnov �i FN 
Hradec Králové. To se m�že jevit jako velmi  problematické z hlediska dojezdové vzdá-
lenosti respektive �asu nutného na p�esun pacienta k požadovanému ošet�ení a zahájení 
lé�by. P�i náhlých onemocn�ním tohoto druhu jde v zásad� tak�ka o každou sekundu, aby 
byl pacient v�as ošet�en  a zahájena lé�ba. Druhým nemén� d�ležitým faktem je skute�-
nost, že ON Náchod disponuje velmi zkušeným personálem v této oblasti a také vyhovuje 
po stránce vybavenosti. Musím �íci, že jsme tyto argumenty p�ednesli panu Doc. Hegero-
vi, TOP09, ministru zdravotnictví a pevn� v��ím, že pan ministr naši argumentaci akcep-
tuje a naši snahu podpo�í. Certi� kace iktového centra v náchodské nemocnici má rovn�ž 
jednozna�nou podporu všech mých koleg� radních a dovolím si tvrdit, že i koleg� zastu-
pitel�,“ uzav�el radní Cabicar, který v uvedené v�ci informoval ministra zdravotnictví. (r)

 V sobotu dne 21. kv�tna na D�tském dopravním h�išti v Náchod�-B�lovsi uspo�ádali 
náchodští policisté a strážníci již jedenáctý ro�ník sout�žního a prezenta�ního programu 
nazvaného Den s policií. Na p�ipravený program, kterým policisté, hasi�i a záchraná�i p�i-
bližují lidem svoji práci, se p�išlo podívat okolo osmi set malých i velkých návšt�vník�. 

Foto Josef Pepa Voltr

Den s policiíDen s policií

• oble�ení, boty, 
sklo, hra�ky atd.

• velký výb	r - super ceny
Každý den nové zboží !Každý den nové zboží !
Náchod - (suterén Stival)
nám�stí TGM, Náchod

Zahradnictví Zahradnictví 
ŽERNOV

nabízí 
�ERSTVÉ JAHODY
Možnost dovozu až do domu.

Cena: 40 K�/kg
Tel. 603 33 78 67

ŽŽ VV

tel.: 775 261 853, 776 687 510tel.: 775 261 853, 776 687 510
rybarskepotreby.nachod@seznam.cz, zverimex.nachod@seznam.cz,

mysliveckepotreby.nachod@seznam.cz, armyshop.nachod@seznam.cz

RYBÁ�SKÉ A MYSLIVECKÉRYBÁ�SKÉ A MYSLIVECKÉ
CENTRUMCENTRUM

K. ŠOLCOVÁ-NÁCHOD-PLHOV 
Potraviny Verner - I. patro

Od 1. 7. Vás uvítáme v rozší�ené prodejn�
MYSLIVECKÝCH POT�EB, 

ARMYSHOPU A ZVERIMEXU

Zahradnické práce
 sekání trávy 

Tel.: 724 173 560

Rada m�sta Náchoda na svém jednání 17. kv�tna 
schválila podpis smlouvy o výp�j�ce na bezplatné 
užívání nemovitostí pot�ebných pro zprovozn�ní 
odb�rného místa minerální vody IDA v areálu láz-
ní B�loves. Podepsáním smlouvy o výp�j�ce na 
dobu dvaceti let s majitelem nemovitostí - B�lo-
veské lázn�, a.s. - tak mohly být v minulém týdnu 
zahájeny pot�ebné stavební úpravy pro vybudování 
prameníku, historicky pojmenovaném také jako 
„kapli�ka nad pramenem Jakubovým“ v B�lovsi. 
„Investice do opravy objektu kapli�ky a do tech-
nologie �erpání si vyžádá p�ibližn� 800.000 K�“, 
doplnil informaci místostarosta Tomáš Šubert.

Zchátralý prameník b�loveské kyselky Ida tak 
dostane d�stojnou podobu a náchodští ob�ané 
budou moci svou oblíbenou minerálku �erpat v 
podstatn� p�íjemn�jších podmínkách. V sou�as-
né dob� kyselka vytéká z n�kolika trubek vol-
n� do �eky Metuje, kde si ji lidé k pití nabírají. 

„Obnova prameníku je jakýmsi prvním krokem, 
chcete-li „sv�týlkem v tunelu“, na konci kterého 
v��íme, že se nám poda�í v Náchod� obnovit lázn�“, 
dodal místostarosta ing. Tomáš Šubert.
O tom, že mezi náchodskými ob�any je o opravu kapli�-

Obnova prameníku  zahájena
ky opravdu veliký zájem, sv�d�í i fakt, že celá �ada místních �emeslník� nebo � rem nabízí provedení n�kterých stavebních 
prací zdarma p�ípadn� pouze za cenu použitého materiálu.                                                                    NA  Foto: Karel Falta

SV�T 
ZKAMEN�LIN

Ve výstavní síni Muzea Broumovska je 
až do konce �ervna ke shlédnutí výstava 
zkamen�lin. Do zaniklého prav�kého sv�-
ta vás zde zavedou exponáty ze soukromé 
sbírky pana Ji�ího Malého.                   –r-



• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K�. Bereme stravenky

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

Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

a provádíme p�eklady 
dokument� jak s ú�edním 

ov	�ením, tak i bez n	j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K, 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

v Náchod	  
Pasáž na Kamenici
Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750

VOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Náchodská strojírna s.r.o.Náchodská strojírna s.r.o.
� rma se nachází v centru Náchoda (Plhovské nám�stí)

Tel. 491 422 017, 603 425 852Tel. 491 422 017, 603 425 852

P�ijme do pracovního pom�ru zam�stnance:

� obráb��e kov�
� soustružníky na CNC obráb�ní

��� brusi�e na hrotovou brusku 

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�EM

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se zá-
rubní  - dýhované
2 820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

MASIV BOROVICE

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

TEL.: 602 145 222

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Pavel Novák  724 972 708
Štěpán Omámik  605 435 350

e-mail: strechy.om-nov@seznam.cz
www.strechynachodsko.cz

* Kompletní dodávky a rekonstrukce střech
* Montáž všech běžných druhů krytin
* Montáž střešních oken Velux, Fakro
* Nátěry žlabů a plechových střech
* Drobné opravy, veškeré výškové práce
   pomocí horolezecké techniky
* Zajistíme likvidaci odpadů
* Slevy na materiál až 20 %
* Záruka 60 měsíců, rozpočet zdarma

M
sto Náchod 
prodá výb
rovým �ízením formou 

obálkové metody:�

na zjišt	ní zájemce o koupi majetku: 
rodinný d�m �. p. 754 v �ásti obce Náchod postaveného na pozemku 

st. p. �. 1140, pozemku stavební parcela �. 1140, pozemku pozemková 
parcela �. 956/3 v�etn� všech sou�ástí a p�íslušenství, 

vše v k.ú. a obci Náchod. 

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

ú�edních deskách m	stských ú�ad� 
a na tel. �.  491 457 285, 737 281 466.

Ú�ad pro zastupování státu 
ve v
cech majetkových vyhlašuje dnem 1. 6. 2011 

výb
rové �ízení

  na zjišt	ní zájemce o koupi majetku: 
pozemek pozemková parcela �íslo 467/4, 467/5 a 467/7 

vše v k. ú. a obci Nový Hrádek. 
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte

 na webových stránkách www.uzsvm.cz, 
ú�edních deskách m	stských ú�ad� 

a tel. �. 491 457 271, 737 281 466.

Ú�ad pro zastupování státu 
ve v
cech majetkových vyhlašuje dnem 1. 6. 2011 

výb
rové �ízení

B�loveská 1674 - volný byt 1674/24 o velikosti 3+1, vým�ra 67,75 m2, s podílem o velikosti 
6775/364320 na spole�ných �ástech domu v�. stavební parcely �. 2613,2614 k.ú. Náchod.

Vyvolávací základní cena 1.200.000,- K�.    Prohlídka 9. 6. a 16. 6. 2011 v 9:00
Pražská 683 - volný byt �. 683/9  o velikosti 2+1, vým�ra 56,70 m2, s podílem o velikosti 
5670/59500 na spole�ných �ástech domu v�. stavební parcely �. 911 k.ú. Náchod. 

Vyvolávací základní cena 620.000,- K�.         Prohlídka 9. 6. a 16. 6. 2011 v 9:30 
Nerudova 1339 - volný byt 1339/10 o velikosti 1+0, vým�ra 28,20 m2, s podílem o velikosti 
141/2860 na spole�ných �ástech domu v�. stavební parcely �. 1434 k.ú. Náchod.

Vyvolávací základní cena 450.000,- K�.          Prohlídka 9. 6. a 16. 6. 2011 v 10:00
Jugoslávská 1537 - volný byt 1537/3 o velikosti 3+1, vým�ra 55,80 m2, s podílem 
o velikosti 5580/499005 na spole�ných �ástech domu v�. stavební parcely �. 289, 290, 
291, 292 k.ú. Staré M�sto nad Metují.

Vyvolávací základní cena 900.000,- K�.          Prohlídka 9. 6. a 16. 6. 2011 v 10:30

Nabídky vždy v samostatné uzav�ené obálce ozna�ené v levém hor.  rohu nápisem :
  Výb�rové �ízení   -  byt 1674/24  –  neotvírat
  Výb�rové �ízení  -  byt   683/9    –  neotvírat 
   Výb�rové �ízení  -  byt  1339/10  –  neotvírat                
   Výb�rové �ízení -  byt  1537/3   –  neotvírat

 adresovat na M�Ú Náchod, 
Odbor správy majetku a � nancování 

Masarykovo nám. 40, Náchod.  

Uzáv�rka p�ihlášek  17. 6. 2011 ve 13:00
informace na tel. 491 405 233 nebo e-mail:  gustav.sourek@mestonachod.cz

nebo http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/nemovitosti/
Prodej pouze prvnímu v po�adí - p�i jeho odstoupení se �ízení ruší a opakuje

Nový Elton a. s. 
v Novém M	st	 nad Metují

p�ijme 
Soustružníka kov� s praxí 

na ranní sm�nu
Nabízíme 

dobré platové podmínky 
informace

491 403 113

M�STO NÁCHOD PRODÁ VOLNÉ BYTY : 
  Pražská 1313 - volná bytová jednotka 1313/2, I. kat., 3+1, vým�ra 72,10 m2 

s podílem o velikosti 7210/56560  na spole�ných �ástech objektu 
a na  parcele �. stav.  1501 v k.ú. Náchod. 

Cena 750.000,- K�.
Zelená 1955, volná bytová jednotka 1955/6, I. kat., 3+1, vým�ra 70,30 m2

 s podílem o velikosti  7030/386160  na spole�ných �ástech objektu 
a  na   parcelách �. stav.  451, 452, 453 v k. ú. Staré M	sto nad Metují. 

Cena   1.100.000,- K�.
Krámská 731 - volná bytová jednotka  731/1, I. kat., 3+1 o vým��e   93,37 m2 s podílem

 o velikosti  9337/51769 na spole�ných �ástech domu a pozemku   
 stav.p.�. 910 k.ú. Náchod. 

Cena  900.000,-K�. 

Žádost adresovat  na M	Ú Náchod, odbor správy majetku a � nancování, 
Masarykovo nám. 40, Náchod

Informace tel. 491 405 233,  nebo e-mail: gustav.sourek@mestonachod.cz



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

„KVALITA PROV�	ENÁ �ASEM“
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NOVINY 

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

V pátek 20. května 2011
 oslavil své životní jubileum, 70. narozeniny,

 pan Jiří Hornych, 
rodák z Velkého Poříčí, dlouholetý rozhodčí ledního hokeje

 a velmi dobrý rozhodčí v kopané.
Tiskařský šotek opět vystrčil své růžky a v gratulaci od rodiny, 

známých a přátel se objevilo chybné datum 25. 5. 2011,
 za co se upřímně omlouváme.

Přesto věříme, že pan Hornych oslavil své jubileum 
jak se patří v kruhu svých nejbližších, do dalších let 
mu přejeme hodně zdraví, síly a úsměvů ve tváři. 

redakce novin Echo

Hasiči Nové Město nad MetujíHasiči Nové Město nad Metují
Pod záštitou

 Města Nové Město nad Metují

Pořádají Pořádají 
Dne 5. června od 13,00 hodinDne 5. června od 13,00 hodin
na novoměstské sokolovně na novoměstské sokolovně 

Dětský den
s branně bezpečnostní tématikous branně bezpečnostní tématikou
soutěže a zábavné hry, které pro děti 
za drobné sladké odměny připraví 
sportovní oddíly, skauti, hasiči,
novoměstské podniky a podnikatelé

ukázky techniky a vybavení Policie 
ČR, Městské policie, Hasičů jak 
profesionálních tak dobrovolných, 
Záchranné služby a ČČK 
občerstvení jak pro děti, tak pro rodiče 
je zajištěno

Nezapomeňte o akci říct kamarádům, Nezapomeňte o akci říct kamarádům, 
kamarádkám sousedům a všem kdo kamarádkám sousedům a všem kdo 

chce prožít pěkné odpoledne.chce prožít pěkné odpoledne.

Španělsko - Al Fito, Portugalsko - Rampa da Falperra
Za t�etím závodem seriálu Mistrovství Evropy se cestovalo do Špan�lska

 na závod Subida International al Fito.
V sobotní závodní jízd� obsadil Miloš Beneš 2. místo v absolutním po�adí.

Rampa da Falperra
 �tvrtý závod seriálu ME se jel v Portugal-
sku. V sobotní 1. závodní jízd� po týdnu �ekání 
na Pyrenejském poloostrov� diskvali� koval 
Miloše startovní komisa� pro zhasnutí motoru 
na startovní �á�e. Miloš stál na startu 5 cm p�ed 
startovní �arou a komisa� cht�l, aby o zmín�-
ných 5 cm s F3000 popojel - a už to bylo. Už 
to vypadalo, že se m�že GMS Mados Racing 
team oto�it a ud�lat si hezký výlet zp�t do �ech.
Na št�stí se v ned�li jely ješt� 2 závodní jízdy 
a ze všech 3 závodních jízd se po�ítaly �asy ze 
dvou nejrychlejších jízd. Pro Beneše to zname-
nalo ob� ned�lní jízdy dojet a ješt� k tomu ne-
sm�lo v ned�li pršet. Sobotní závodní jízda se 
jela na suchu a tyto �asy by Miloš na mokré trati 
už nebyl schopen docílit.
 V první ned�lní jízd� byl Miloš na 4. míst� 
v absolutní klasi� kaci a na 3. míst� v mono-
postech se ztrátou 4 desetin na Krámského a 2 
desetin na Zerlu. V druhé závodní jízd� Beneš 3. 
místo ve formulích obhájil a p�ipsal si 15 bod� 
do celkové klasi� kace.
Závod: 1. Bormolini, 2. Zerla, 3. Krámský, 4. 
Beneš, 5. Demuth, 6. Janík, 7. Vilarino, 8. Na-
pione, 9. Plasa
 Miloš Beneš se po �tvrtém závod� seriálu 
Mistrovství Evropy d�lí se 43 body o 3. místo 
v absolutní klasi� kaci se Špan�lem Vilarin�m. 
V monopostech je Beneš prozatím na 2. míst� 
za Simonem Faggiolim (50 bod�). 
                                              text: rs, foto: cholli

1. Guy Demuth Osella FA 30,
2. Miloš Beneš Ralt F3000,
3. Václav Janík Lola F3000

Závod:
1. Guy Demuth Osella FA 30,
2. Miloš Beneš Ralt F3000,
3. Fausto Bormolini Reynard F3000,

4. Václav Janík Lola F3000,
5.  Andres Vilarino Norma,
6. Renzo Napione Reynard F3000,
7. Otakar Krámský Reynard F3000

2. místo v Al Fito v absolutním po�adí
Miloše Beneše katapultovalo na pr�b�žné
3. místo v seriálu Mistrovství Evropy.

ZA MÁLO PENĚZ – HODNĚ MOŘE? V CHORVATSKU I ČERNÉ HOŘE!
 K jedné p�tin� celkové plochy St�edozemního mo�e se v �ase léta vypraví hodn� �ech�. 
Rádi se každý rok st�hujeme na pláže východního pob�eží Jaderského mo�e. Modravý Jadran 
má svoje trvalé kouzlo.

K JADRANU  ZA MÁLO PENĚZ?

 A navíc do kvalitního zázemí? K mo�i se dá cestovat za málo pen�z autobusem �i vlastní 
dopravou pokud využijete služeb Cestovní kancelá�e Horizont Náchod, která disponuje stano-
vou základnou v jednom z nejlepších letovisek Jadranu - Podgo�e (Makarská riviéra). Ve sta-
nech umíst�ných na podlážkách zabezpe�ujících �istotu a sucho máte k dispozici ledni�ku, 
elektrický dvojva�i�, vybavenou kuchy� (od škrabky na brambory po cedník na t�stoviny...), 
l�žkoviny, molitanové matrace atd.. Velké stany je možno obsadit dv�ma až šesti osobami. 

K dispozici je zahradní nábytek, možnost za-
parkování auta. V kempu je h�išt� na volejbal, 
malou kopanou a tenisové kurty. Na pláž je 
to pouhých 60 metr�. Velmi blízko je sociální 
za�ízení v�etn� sprch s teplou vodou. Vstup 
na pláž je zdarma. Jedná se o oblázkovou 
pláž s pozvolným p�ístupem do vody (vhodné 
pro d�ti i neplavce). Cena týdenního pobytu 
ve stanu je od 700 K� na osobu a týden.

K JADRANU S LUSUXUSEM

 Pro náro�n�jší nabízí CK Horizont mobil-
homy v Orebi�i na poloostrov� Pelješac nebo 
apartmány v privátních penzionech ve všech 
známých letoviscích, v cen� pouze 3 000 K� 
na osobu a týden.
 S luxusem se setkáte, jestliže využijete 
nabídku ubytování v hotelích s polopen-
zí �i v režimu all inclusive, v cenách již 
od 6 200 K� na osobu. Hý�kat kompletními 
službami se m�žete nechat v letoviscích Bre-
la, Podgora, Baška Voda, Tu�epi, Orebi� atd.. 
Krom� chorvatského p�ímo�í vám CK Ho-
rizont nabízí i ubytování v hotelích a apart-
mánech v �erné Ho�e (Be�i�i a Budva) �i 
na Istrii.

K JADRANU POHODLNĚ

 budete cestovat, jestliže využijete nabídku 
autobusu, který odjíždí každý pátek z Nácho-

da s nástupními místy ve všech m�stech náchodského okresu. Na palub� autobusu si m�žete 
cestou prolistovat i aktuální vydání novin ECHO. 

K JADRANU NEZÁVISLE

 budete cestovat, pokud použijete vlastní automobil. Cestu nyní usnad�ují dálnice (cca 
900 km dálnic). Do posledního letoviska CK Horizont je to z Náchoda 1150 kilometr�.

KUDY K JADRANU?

Tudy! Zajistí ji Vám  CK Horizont. Najdete ji na této adrese: Kamenice 111, 547 01 Náchod, 
tel. 491 433 266, mobil 602 189 477, e - mail: info@horizontck.cz, www.horizontck.cz 

Petra Rozínková, Tel.: 775 416 977

Kosmetický salon
Hurdálkova 206 (naproti Kinu Vesmír, 2.p.) Náchod

Trápí Vás jarní únava nebo přebytečné centimetry po zimě? Léto za dveřmi, 
tak se na něj přijďte nachystat. Vyzkoušejte jedinečný tělový zábal Universal 
contour wrap, při kterém detoxikujete a zeštíhlíte. Za pouhé 2 hodiny garance 
ztráty 15 cm, jinak neplatíte!
Dále kosmetické ošetření, depilace, trvalá na řasy, barvení obočí a řas.

! V červnu sleva 10% na všechny poskytované služby !


