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1. červen Mezinárodní den dětí

  VÝPRODEJ PRAČKY
MYČKY-SPORÁKY-CHLAZENÍ

Nově prodáváme dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

• OKNA • PARAPETY
• MARKÝZY • ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
• ROLETY • GARÁŽOVÁ VRATA
• ŽALUZIE  • DVEŘE

www.myhaus.cz
www.kovanikliky.cz

www.dvere-posuvne.cz
www.dvere-vnitrni-vchodove.cz

Tel.: 491 520 241          www.VSMIX.cz          e-mail: info@vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, Hronov

VYKUPUJEME ZLATO

600,- Kč/1g

NÁCHOD, Kamenice 113 (pasáž Magnum)
St 9 - 13

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Nádražní 80
Po - Pá 9 - 17

TRUTNOV, Havlíčkova 6
Pá 13 - 17

hledáme

konzultanta
online 

marketingu

více o pracovní pozici

INCUBE.CZ

VÝKUP ZLATA                                                                                                                                      

Otevíráme 4.6.2012        

Melissa Inv.Group s.r.o 

Tyršova 63, v podloubí                                                                                                                             

(naproti řeznictví Mareš)                                                                                                                  

Nejvyšší ceny v Náchodě                                                                                                                                   

14k - 490,-Kč/1g                                                                                                                                

18k - 630,-Kč/1g                                                                                                                                    

24k - 840,-Kč/1g 

Vykupujeme veškeré zlato,                                                                                                 

zlomky,šperky,mince aj.                                                                                                      

Tel: 774 170 180

„HRNEC SMÍCHU 

UŽ ZAČÍNÁ 

BUBLAT...“
 V  Novém Městě nad 
Metují probíhají přípravy 
na  34. ročník Festivalu fi l-
mové a  televizní komedie 
Novoměstský hrnec smí-
chu. Letošní ročník se usku-
teční od  9. do  16. června. 
A  na  jaké fi lmy se můžete 
například těšit? Chybět ne-
budou   dobré kusy typu: 
Vrásky z  lásky, Líbáš jako 
dábel, Muži v naději atd. 



 Jak je to možné, že obyvatelé Středomoří jsou tak spokojení, kypí zdravím, 
dožívají se úctyhodného věku a  ještě k  tomu jsou tak nádherně štíhlí? Není to 
náhodou tamější kuchyní? S určitostí víme, že o její základy se postarali místní 
zemědělci a o rozmanitost zejména mořeplavci (Féničané, Řekové, Římané, Kelto-
vé a především Maurové). A podle čeho poznáme na talíři středomořský pokrm? 
Nejzákladnější surovinou všech místních kuchyní je olivový olej. Ten dodá kaž-
dému pokrmu zvláštní, nezaměnitelnou chuť. Panenský olivový olej se používá 
do salátů a ten obyčejný na vaření. Na slunci dozrálá rajčata jsou hlavní chuťovou 
složkou pokrmů. Nejčastěji se ve Středomoří setkáváme s kulatými rajčaty, dále 
s vejčitými nebo třešňovými. Při jejich nákupu byste měli vybírat plody nepříliš 
tvrdé, dobře vybarvené a hladké. Vyzrálá letní rajčata si také můžete v troubě na-
sušit na zimu. Další z důležitých přísad do pokrmů je česnek. Jeho ostrá chuť se 
zahříváním zmírňuje. Měli bychom ho skladovat při pokojové teplotě na tmavém 
místě. Základní chybou je uchovávání v ledničce, kde česnek velmi brzy klíčí a po-
krm po něm může nepříjemně zhořknout. Lilky jsou dalším z mnoho symbolů 
středomořské kuchyně. Vždyť podlouhlé baculaté lilky s tmavě fi alovou hladkou 
slupkou představují nezbytnou surovinu mnoha francouzských a italských pokr-
mů a skvěle se doplňují s rajčaty. Měli bychom kupovat pouze ty s hladkou slupkou 
a pevnou dužinou. Snad jsme vás tedy přesvědčili, že letní období je ideální pro 
zařazení zdravých středomořských pokrmů do našich jídelníčků.

Středomořská zelenina s mozzarellou
1 lilek, 2 cukety, 2 rajčata, 1 cibule, 1 červená paprika, 200 g mozzarelly, 1 palička 
česneku, 2 lžíce pesta, 1-2 lžíce olivového oleje, čerstvý tymián, sůl.
Lilek nakrájíme na půlcentimetrová kolečka, rozložíme, osolíme a necháme 30 mi-
nut vypotit (15 minut z každé strany). Zeleninu i mozzarellu nakrájíme na koleč-
ka, cuketu v misce důkladně promícháme se lžící pesta. Větší zapékací misku slabě 
vytřeme olejem a v řadách skládáme zeleninu i sýr, aby se vrstvy překrývaly jako 
tašky na střeše. Začneme osušeným lilkem, pokračujeme rajčaty, mozzarellou, cu-
ketou s pestem a paprikou. Nakonec mezi zeleninu zasuneme plátečky česneku 
a vše osolíme. Zbylý olej promícháme se lžící pesta a opatrně potřeme povrch, 
poklademe tymiánem a dáme na 25 minut zapéct při 230°C.

Další recepty najdete na webu ECHA v sekci Partneři.

Text připravili Johana Mertová, Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Talíř plný chutí

a vůní

Za zdravými pokrmy do Středomoří
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Novostavba rodinného domu Náchod, Za Kapličkou  ..........................................................  4 500 000,- Kč
Větší rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice .......................................................995 000,-Kč                              
Cihlový byt 3+kk v osobním vlastnictví Náchod, Nerudova ul.  ..............................................  990 000,- Kč
Budova Panorama Náchod, náměstí (2 restaurace, kadeřnictví, byty) .................................10 990 000,-Kč   
Zrekonstruovaný řadový rodinný dům Nové Město nad Metují ............................................3 190 000,-Kč

Dům s výhledem na Skalní Město
Dolní Adršpach

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Původní německé stavení z kamene 
se zahradou v Dolním Adršpachu

Cena: 2 490 000,- Kč

Víte, nevíte…

Historie
 První písemné zmínky o chutných malinách zrajících na Krétě v pohoří Ida zazna-
menal již Plinius st. V Čechách byly maliny  pravděpodobně pěstovány jako zahradní 
rostlina již v  16. století. Dnes díky dlouhodobému šlechtění můžeme pěstovat maliny 
bílé, žluté, růžové, červené i červenofi alové barvy, různých velikostí i rozličných chutí. 
Dokonce byl vyšlechtěn i dvakrát plodící maliník. 

Maliny a zdraví
 Sladké a aromatické plody s nezaměnitelnou chutí jsou velmi zdravé, mají dokonce 
léčivé účinky. Plody, šťáva a další výrobky z nich jsou zejména pro obsah antioxidantů 
cenné při horečnatých a  zánětlivých onemocněních průdušek, zlepšují zdravotní stav 
kuřáků, alkoholiků, a jsou doporučovány i u Alzheimerovy choroby. Malinám se nejlé-
pe daří na slunných stanovištích s dostatkem vláhy, zejména v době květu a nasazování 
plodů však nesnášejí půdy trvale přemokřené.

  Využití malin
 U malin ovšem nevyužíváme pouze plody, ale velký přínos pro zdraví mají i listy ma-
liníku. Vývar lze použít zejména ke  kloktání při zánětech dutiny ústní a  pro potírání 
při chronických kožních chorobách. Působí též srážlivě a protiprůjmově. Malinové listí 
se odedávna sbíralo na čaj. Nejlepší období pro sběr listů maliníku je právě květen. Při 
sušení je třeba dbát na to, aby se nezměnila barva listů. 

A co maliny v kuchyni 
 Jsou nejlepší čerstvé a konzumované hned po natrhání, například se smetanou, v pu-
dinkovém poháru nebo třeba v  dezertech. Maliny můžeme také konzervovat. Vaříme 
z nich džem, marmeládu, sirup, kompot, ale i víno nebo pálenku. Kromě toho maliny 
sušíme a zmrazujeme. Zajímavostí je, že z plodů malin se vyrábí například Kofola a jiné 
nealkoholické nápoje.    
                            

 Klára Petrusová 3.H, Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného 
stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Maliny

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije,neumírá…

1.června uplynou 2 roky od úmrtí
pana Ladislava Cvejna z Náchoda

a 8 července 14 let od úmrtí
paní Karolíny Cvejnové z Náchoda

Se smutkem v srdci vzpomínají
synové s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 22.května 2012 uplynul jeden smutný rok,

 kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek a dědeček,

pan Karel Zigal z Provodova.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
děti s rodinami

Výstavy 
v Jaroměři

Nový územní 
plán 

Dálkový pochod 
Barunka

 Městské muzeum v Jaroměři již 
nyní informuje o  dvojici zajíma-
vých výstav, které budou otevřeny 
1. listopadu. Jedná se o  prezenta-
ce vztažené k  70. výročí atentátu 
na  zastupujícího říšského protek-
tora R.Heydricha. Výstavy si samo-
zřejmě všimnou, jak se temná éra 
tzv. heydrichiády promítla do živo-
ta obyvatel Jaroměře.

 V  Červeném Kostelci zahájili 
práce na  novém územním plá-
nu města. Jedná se o  zásadní do-
kument, který bude regulovat 
a  usměrňovat investiční, stavební 
a další aktivity  v  městském kata-
stru. Občané mohou podávat pod-
něty k  novému územnímu plánu 
do 15. června. Územní plán je tra-
dičně zveřejňován i  na  městském 
webu.  

 V  sobotu 9. června se uskuteč-
ní 22. ročník dálkového pochodu 
s  cyklotrasami krajem spisovatel-
ky Boženy Němcové „Barunka“. 
Akce se koná v rámci Roku Bože-
ny Němcové. Pochod se uskuteč-
ní za  každého počasí. Prezentace 
proběhne od  6 do  10 hodin u  so-
kolovny (u  nádraží) v  České Ska-
lici. Připraveny jsou pro vás pěší 
trasy: 16 km, 25 km, 35 km, 50 km 
a cyklotrasy: 23 km, 45 km, 80 km.  

 Jsou závody pro velké, jsou zá-
vody pro malé. To však nezname-
ná, že by Ti Malí nešli do  závodů 
s  Velkým zaujetím. Stačí se podí-
vat, s  jakým soustředěním malí 
rybáři líčili na  ryby v  rámci spor-
tovně - rybářského klání, které pro 
ně připravily Lesy města Náchoda. 
Dějištěm byl rybníček v sousedství 
penzionu Harmonie v Náchodě. 

foto Josef Pepa Voltr

VZPOMÍNKA
Dne 29.května 2012 uplynuly 2 roky, kdy navždy 
utichlo srdce naší milované manželky a babičky, 

paní Marušky Kulhánkové 
z Velkého Poříčí.

Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.   
manžel

VZPOMÍNKA
Dne 3. června vzpomeneme nedožitých 90. narozenin 

paní Jiřiny Mallatové z Náchoda. 

Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi vzpomínku.
dcera Dáša Goisová s rodinou

Pracovník do knihárny

Operátor digitálních tiskových strojů

Jsme polygrafi cká fi rma, která se specializuje na výrobu obchod-
ních formulářů všech druhů a poskytování personalizačních a mai-
lingových služeb, včetně grafi ckého servisu, logistické podpory pro 
dodávky a distribuci našich výrobků. Jsme součástí francouzsko-
německého polygrafi ckého koncernu EPPE/Drescher.

Hledáme pracovníky na pozice:

Požadujeme:
- praxi v oblasti dokončujícího zpracování,
- znalost obsluhy řezacího a falcovacího stroje,
- samostatnost, fl exibilitu.

U obou pozic nabízíme:
- práci na hlavní pracovní poměr v Náchodě,
- odpovídající fi nanční ohodnocení,
- příjemné pracovní prostředí,
- nástup možný ihned.

Požadujeme:
- znalost práce s PC, MS Offi ce
- výhodou práce s databázemi
- vztah k digitálním tiskovým technologiím
- samostatnost, fl exibilitu.

V případě zájmu zasílejte strukturovaný 
životopis v českém jazyce na email: 
sarka.novotna@drescher.cz 

Systemprint Drescher, spol. s r.o. 
 Myslbekova 273, 547 01 Náchod

Zavedený internetový obchod 
HLEDÁ NÁKUPČÍ / 

TELEFONNÍ OPERÁTORKU 
se znalostí polského jazyka 

a základní znalostí práce na PC 
pro pracoviště v Hronově.
Tel. 00420 601 550 161

„Petice za fi nančák“
 Navzdory tomu, že se fi nanční 
úřady netěší velké popularitě u ve-
řejnosti, na  podporu Finančního 
úřadu v Jaroměři vznikla dokonce 
petice. Důvodem je plánované zru-
šení tohoto pracoviště k  1.1.2013 
a  nutnost tamních daňových po-
platníků dojíždět do Náchoda, kde 
se bude nacházet Územní praco-
viště krajského fi nančního úřadu.  
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ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
                 mobil 603 531 304, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 

 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace bytových dveří 

 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

JEZÍRKA – REALIZACE
KOUPACÍ, OKRASNÁ
Potůčky, vodopády, kaskády

Prodej vybavení:
Filtrace, čerpadla, osvětlení, folie a další

608 45 44 45        jezirka.cz@gmail.cz

Nabízíme nejlevnější okna 
nebo nejlepší okna!

Je na Vás, které si vyberete
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽE

Poptávky:  Aluproces,  
         17. Listopadu 153, Červený Kostelec, 
         tel. 773 113 133, 773 114 144
         e – mail: aluproces@aluproces.cz

www.aluproces.cz

Poděkování 
 OS Cesta přijalo pozvání školy 
Komenského v  Náchodě na  poze-
mek, který slouží k výuce žáků této 
školy. Akce vznikla výzvou OS Cesta, 
na kterou výše zmíněná škola velmi 
pozitivně zareagovala. Na  pozem-
ku děti přivítaly učitelky Mgr.  Iva 
Třísková a  Mgr.  Petra Dočkalová. 
Program, který si pro klienty sdru-
žení připravily, předčil naše očeká-
vání. Děti plnily různé úkoly a  se-
znamovaly se se zvířaty, která škola 
na  pozemku chová. Do  budoucna 
obě zařízení plánují setkávání po-
stižených dětí se zdravými, což je 
hlavním záměrem této aktivity. OS 
Cesta tímto děkuje škole Komenské-
ho za spolupráci, ale především také 
za  to, že našlo partnera na  dlouhé 
trase integrace postižených do  naší 
společnosti.
 Za OS Cesta Denisa Voborníková

HLEDÁM slušného člověka, 
který pomůže při správě budovaného 

penzionu ve Špindlerově Mlýně 

– lukrativní místo.

Část penzionu lze provozovat.

Bližší informace na 

tel. 777 365 182

Stačily jí čtyři vteřiny

Hledají se mažoretky!

 V  polovině měsíce května se 
v  Rimavské Sobotě sešlo na  400 
mladých judistů z 10 států, na me-
zinárodní soutěži INTERNATIO-
NAL GRAND PRIX U11,13,15.  
 Českou republiku  na  letošním 
ročníku reprezentovali i dva judisté 
z Náchoda. Tereza Kolínová, která 
v  současné době hájí barvy Spor-
tovního klubu Policie Judo Nový 
Bydžov a  Kevin Hrnčíř , který se 
pere za Judo Sokol Hradec Králové.

 Kevin nezvládl úvodní duel, 
ve kterém si zahrála největší úlohu 
tréma, prohrál před koncem časo-
vého limitu na  Ipon. Další zápasy 
už měl ale plně pod kontrolou. Kde 
nestačila technika, tam pomohla 
vytrvalost a  pracovitost na  žíněn-
ce. Nakonec vybojoval velmi pěkné 
2.místo. Radost je o  to větší, že se 
jedná o Kevinův teprve druhý start 
na  soutěžích a  hned medailové 
umístění.

 Tereza Kolínová je už na  ev-
ropských žíněnkách jako doma. 
V  letošním roce již bodovala 
v  německém Sprembergu na  In-
ternationaler Sprela Cupu, kde 
ve  velmi tvrdé konkurenci vybo-
jovala zlato. Do prázdnin má před 
sebou ještě dva zahraniční starty 
a  to v  Berlíně a  v  Michalovcích 
a tréninkový kemp v Chorvatsku.
 Tereza odjížděla do  Rimav-
ské Soboty obhájit loňské zlato. 
Svými duely prošla bez zaváhání 
a  všechny své soupeřky porazi-
la před koncem časového limitu 
na  Ipon. V  zápase s  Barbarou 
Szabó si Terka dokonce udělala 
svůj osobní rekord, když maďar-
ku poslala k zemi za pouhé 4 vte-
řiny!!!!!!! (viz.foto) Potvrdila tak 
velmi dobrou formu. 

 Oběma našim náchodským ju-
distům gratulujeme. Více infor-
mací najdete na www.judonb.cz          
                                                    MV

Asociace turistických oddílů mládeže, oddíl STOPA a KČT Nové Město nad Metují 
pořádají dne 2.6.2012   16. ročník pochodu 

"Pohádkový šmajd se Stopou"
start: ve 13.00 - 15.00hod. od novoměstské sokolovny

cíl: na tábořišti U Rezku, zde bude možnost zakoupit pivo, limo, kávu, čaj a drobné zákusky 
Během trasy, která je dlouhá cca 4 km (vhodná i pro kočárky), budou děti spolu se svými rodiči 

plnit úkoly na trase u pohádkových postaviček, za splnění získají nějakou drobnou odměnu.
Startovné: děti 10,- Kč, dospělí 20,-Kč, člen KČT sleva 15,- Kč

Je vhodné si s sebou vzít i uzeninu na opékání.
Všechny zakoupené vstupenky budou v cíli slosovány!

Případné informace podá Mgr.Soňa Novotná - 723 270 643

 Mažoretky MONA Náchod hledají po-
hybově nadaná děvčata od  6-ti let věku. 
Nábor se uskuteční 6. června v 16.30 hod. 
v  budově ZŠ TGM v  Náchodě (aula – I. 
stupeň). Dodejme, že v přípravce a dalších 
třech soutěžních kategoriích mažoretek 
MONA Náchod tančí přibližně 100 dí-
vek vě věku od  6-ti do  20 let. Náchodské 
mažoretky sklidily spoustu vavřínů doma 
i v tuzemsku a získaly několikrát i evropský 
mistrovský titul. Letos se poprvé konalo 
i v Náchodě Mistrovství ČR v mažoretko-
vém sportu. Mažoretky MONA Náchod se 
umístily v kategorii kadetky na 2. místě, ju-
niorky obsadily 3. místo a seniorky 1. místo. 
info na: 
www.mazoretkynachod.webnode.cz, 
Facebook.Mona Náchod

foto Josef Pepa Voltr

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky v klu-
bovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme v červnu při následujících 

programech:
7. 6. ve 14 hod.

„Amazonská džungle“ 
 promítání připravil  p. Josef Zavřel

14. 6. ve 14 hod.

„Liberecko“
fi lm připravil a promítne  

p. Slávek Hlaváč

20. 6. ve 7 hod.

Odjezd na tajný výlet
/nástup u býv.Tepna klubu/, 

v programu je dopoledne za po-
znáním a odpoledne za zábavou 

i s občerstvením.
Průvodce: L. Polášek, ved. zájez-

du: A. Poláková /tel.775242562/, 
 /jsou volná 4 místa, zájemci se 
mohou přihlásit na uvedeném 

telef.  po 19.h./

21. 6. ve 14 hod.

„Ray Charles“
životopisný fi lm – I. díl

28. 6. ve 14 hod.

„Ray Charles“
II. díl životopisného fi lmu

Připomínáme, že je ještě ně-

kolik volných míst na připra-

vovaný zájezd 19. září,

kdy bude dopoledne prohlídka 
letiště Praha-Ruzyně a odpoledne 

návštěva bylinných zahrad 
a vesnice řemesel v Ostré n.Lab. 

Zájemci se mohou přihlásit
A. Polákové na tel. 775242562 po 

19.hod., nebo každý čtvrtek 
v Harmonii 2 od 13.30

červen 2012

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, 
neboť jsou i pro  nečleny Svazu  důchodců. 

Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD v Náchodě.
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Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

Realitní kancelář RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. č. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-byt 1+1 v os. vl. (48m2) ve zděném domě se zahrádkou v Hronově   680.000,-Kč
-byt 4+1 v os.vl. v Náchodě ve 4.NP s lodžií a výhledem na zámek   990.000,-Kč
-byt 1+1(38m2) v os.vl. ve zděném domě v Náchodě, ul. Komenského   600.000,-Kč 
-prodejna ( 48,40m2) – pronájem na Kamenici v Náchodě   10.800,-Kč/měs.
-chalupa poloroubená po perfektní rekonstr. v oblasti  Adršpašska 2.600.000,-Kč
 -zděna chata celkově podsklepená v Sedloňově,okr.RK v Orl. horách  2.350.000,-Kč 
-chata s prostornou terasou na vl. pozemku 297m2 u rybníka Špiňka 700.000,-Kč
-srub v Hlavňově s lesem 11 752 m2 za rybníkem v Kovářově rokly 750.000,-Kč
 -chata udržovaná na stavebním pozemku v Broumově na Spořilově 770.000,-Kč
-chalupa v Dolsku u Nahořan nedaleko vodní nádrže Rozkoš 1.050.000,-Kč
-chatka s ovocnou zahradou na Babí u Náchoda, krásné místo u lesa 330.000,-Kč
-chata zděná 2+kk k trv. bydlení v Náchodě s vl. pozemkem 628m2   780.000,-Kč
-chata pod Dobrošovem s vl. pozemkem na klidném místě u lesa      445.000,-Kč
-dům na celkovou rekonstr. v Dolní Radechové k bydlení i rekreaci  390.000,-Kč
-dům se zahradou v Doubravici u Dvora Králové k bydlení i rekreaci 1.000.000,-Kč
-rod. dům 4+1 s garáží v Trnově okr.RK(do HK 29km,Deštné 22km) 1.590.000,-Kč 
-rod. dům k prodeji v žádané lokalitě Nového Města nad Metují      1.590.000,-Kč
-rod. dům 4+1 na Bezděkově nad Metují se zahradou 2 360m2         1.290.000,-Kč
-rod. dům – novostavba ve Václavicích s výhledem na Rozkoš  Info v RK
-rod. dům 4+1 v Náchodě v Třešínkách po rekonstr.,volné po dohodě  2.495.000,-Kč
-rod. dům krajní řadový rohový v Hronově se zahradou 683m2  1.150.000,-Kč
-rod. dům v centru Náchoda s garáží a nebyt. prostory se zahradou 2.300.000,-Kč
-stavební pozemek slunný 1 249m2 na Borové 12km od Náchoda  399.000,-Kč
 -stavební pozemek 5 657m2 na konci obce Žernov u České Skalice 190,-Kč/m2

-zahrada o výměře 256m2 s dřevěnou chatkou ve Velkých Petrovicích   60.000,-Kč

Přijmeme pracovníka/pracovnici na pozice:
Obsluha balicího stroje

Brigádnice/brigádník do výroby

➢ Fyzicky náročná práce
➢ Práce na 1 směnu

➢ Podmínkou vyučení
➢ Výhodou oprávnění pro vysokozdvižný vozík 

a zkušenosti se seřizováním strojů 

➢ 2 směny

Pracoviště: Dobruška, Tel.: 602 272 053

Nov  otev ená
vzorková
prodejna 
velkoobchodu
elektronických cigaret
a p íslušenství
- otev eno od pond lí 4.6.

Atrium Komer ní Banky v Náchod , 
(pasáž, mezi prodejnou O2 a Alpine Pro)

Tel: 737 061 231

ná

u
ch cigarett

tví

,v Náchod , 7 7Tel: 737 061 231

www.impoka.eu

Vyřešte to 
snadno 
a rychle!

Kdykoliv vás život 
překvapí nečekanými 
výdaji, je tu pro vás 
půjčka od Providentu.

p j ka na míru vašim pot ebám

jednoduchá a férová smlouva

možnost úpravy splátek bez navýšení

2Q
20

12

Zavolejte nám a dozvíte se více

844 198 198 www.provident.cz

12107_pf_regio_inzerce_2Q_83x73.indd   1 3.4.12   14:24

Sportovní výživa a potravinové doplňky nejen pro sportovce.
Seznamte se s naším sortimentem na 

e-shop produktů SCITEC NUTRITION

Zaujala Vás naše nabídka a rozhodli jste se něco málo nakoupit? 
Jako odměnu získáte 10% slevu na veškeré produkty v našem 
e-shopu (mimo akčního zboží). Stačí jen při objednávce dopsat 
do poznámek heslo “ECHO“ a sleva je Vaše!! 
Nabídka platí do 30.6.2012.

AKCE
www.xnutrition.cz

Rozvoz zboží každý den

restaurace  hotely  stánky 

školy, školky  závodní stravování

Kontakt: Filip Krátký tel.: 777 59 18 18

Největší dodavatel surovin pro gastronomii:

Asfalto
vé šindele 

132,- K
č s DPH rů

zn
é barvy

 M
odifi k

ované pásy  

95,- K
č s DPH šedé 

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

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Zájemcům o studium cizích jazyků nabízíme 
ve šk. roce 2012/2013 kurzy:

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).

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé 
a po celou dobu existence naší školy (22 let) 

vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena 
maximální kvalita výuky a její kontinuita. 

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

RUŠTINY  
(1. a 2. ročník)

Turnusy

1. – 7. 7.

8. – 14. 7.

15. – 21. 7.

22. – 28. 7.

29.7. – 4. 8.

Farma Turov

Již 5.ročník dětských Již 5.ročník dětských 
táborů s koňmitáborů s koňmi

Vyjížďky na koních ● Jízda se sed-
lem i bez sedla ● Péče o koně

Tel. 603 777 402   

www.farmaturov.eu

Odstraněním vodního kamene a usazenin z topného systému 

významně zlepšíte přestup tepla a prodloužíte životnost systému.

Ing. Dušan Stejskal, Čechova 342, 547 01 Náchod

Kontakt: tel.491 433 644, e-mail: ivtnachod@ivtnachod.cz, www.ivtnachod.cz

Čistíme –  topné systémy
                 bojlery
                 výměníky
                 elektrické a plynové kotle

CHCETE UŠETŘIT AŽ 30% NÁKLADŮ  NA VYTÁPĚNÍ?
NECHTE SI VYČISTIT TOPNÝ SYSTÉM!

Veteráni 
na zámku

V areálu náchodského zámku se 

v sobotu 9. června (od 10 do 15 

hodin) uskuteční III. ročník  výsta-

vy historických motocyklů 

a vozidel KHV 

Metuje  Velké 

Petrovice. 

Vstupné 30 Kč.
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SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 30. 06. 2012 r.

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

www.NABYTEKNACHOD.cz

Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314

nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz

Pracovní doba PO a ST 7.30 - 17.00ÚT a ČT 7.30 - 16.00 PÁ 7.30 - 14.00

www.masaze-nachod.cz

PEDIKÚRA
• přístrojová medicinální

• kvalitní produkty GEHWOL
GELOVÉ NEHTY
NA RUKÁCH I NOHÁCH celkem 500,- Kč

KOSMETIKA
• klasická a přístrojová 
(velmi účinná, zaručujeme výsledek 
po 1.ošetření)
• DEPILACE VOSKEM 

www.masaze-nachod.cz, Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, tel. 491 461 199

BEAUTYTEK
• velmi šetrný způsob hubnutí a 

tvarování těla pomocí německého 
přístroje, lifting prsou

• velmi pomáhá na akné
• účinný pomocník pro odstranění 

vrásek a vypnutí pleti obličeje/krku
• slevy při opakovaných návštěvách 

KONZULTACE ZDARMA, DÁRKOVÉ POUKAZY

LETNÍ AKCE -20 %
na kosmetiku, manikúru, 

pedikúru, Beautytek a další

DIAMOND LASHES
• prodlužování a zahušťování řas
• k novým řasám ZDARMA 
ošetřující pěna VICHI

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE

 
staré
 
staré

Broumovská 
kytara
 Další ročník této oblíbené akce 
bude zahájen v  Broumově 23. 
června. Těšit se můžete například 
na Vladimíra Mišíka a další stálice 
českého – nejen kytarového nebe. 
A  pokud si chcete poznamenat 
do diářů, kdy přesně poprvé hráb-
nou  v  metropoli Broumovského 
výběžku  do strun – bude to úderem 
jedné hodiny odpoledne. Diváci 
budou mít navíc možnost připome-
nout si předcházejí ročníky Brou-
movské kytary prostřednictvím 
projekce dokumentárních fi lmů.



* Rozvedený 43/177/75 hledá štíhlou ženu do  37 
let, která má vztah k  rodině, přírodě a  zvířatům 
a  chtěla by žít v  rodinném domě. Nejdřív SMS. 
TEL.:776 222 445
* Vdovec 58 let hledá ženu přiměřeného věku z No-
voměstska a okolí. Zájmy cyklistika, příroda, řezbář-
ství. TEL.: 774 974 199
* Rozvedený 51 letý hledá ženu do nepohody pro 
trvalý vztah. Záliby příroda, kolo. Zn. Náchodsko. 
Tel. 776 822 771

* Pronajmu byt 1+1 v  cihlovém domě v  Náchodě 
ul.Jugoslávská, 50 m2, možnost využití společné za-
hrady. Nájem 3500,- vč. fondu oprav + služby, kauce 
9 tis.Kč. TEL.:733 735 709
* Dlouhodobě pronajmu slunný zateplený byt 1+1 
v Náchodě. Balkon, byt volný od 1.6.2012. Jen váž-
ným zájemcům. Tel. 721 521 153
* Pronajmeme větší pěknou garsonku v  centru 
Náchoda ve  zděném domě. Byt je zrekonstruova-
ný, nové podlahy, nová kuchyň, koupelna, záchod. 
Upřednostňujeme mladý pár bez dětí nebo vhodné 
i pro důchodce. Nájemné 4000,- + energie, požaduje-
me 3 nájmy předem.Ihned k nastěhování. Více infor-
mací na e-mailu: Lenka-janecka@seznam.cz

* Pronajmu pěkný byt v centru Náchoda, 3+kk, 
82m2, po  rekonstrukci. Nájem 6500Kč/měs. 
energie. Tel. 583211510

* Prodám nadstandardní byt 3+1 v  OV Náchod 
Branka, cihl.dům, 1.podl, po rekonstrukci, 2 balkóny, 
pl.okna, nová kuchyň s myčkou a  spotřebiči, garáž, 
zahrada.. Více na - www.bytbranka.sweb.cz

* Nabízím pronájem zcela nových bytů v cen-
tru Náchoda. Nájemné bez energií 2+KK 
od 5 200 Kč, 3+KK od 6 800 Kč. Kontakt na e-
mail: Nove-Byty-11@seznam.cz nebo mob. 
776 855 749

* Dlouhodobě pronajmeme byt 2+1 v  Náchodě. 
Cena 3000,- + inkaso (cca 6500,-). K dispozici malý 
sklep a balkon. Vratná kauce 10000,- . V případě zá-
jmu volejte 604985873 - po 16 hodině
* Nabízíme pronájem větších bytů 3+1, 2+1 v  Č.
Skalici a  dále nadstandardních vybavených bytů 
2+kk, 3+1, 4+kk v N.Městě n.Metují. Více info n tel. 
602 204 002.
* Pronajmu suterénní 2+1 v  rodinném domku 
v  Novém Městě nad Metují. Vhodné pro mladé 
a bezdětné. Tel. 737 229 152
* Pronajmu zařízený byt 1+kk /nábytek, elektro, 
nádobí/ 27m, v Náchodě, Pražská ul., blízko Slávie. 
Cena 4000 Kč plus záloha 1500Kč za  energie /el., 
voda, teplo/ - měsíčně. Mob.777788979.
* Prodám byt 2+1 v  osobním vlastnictví s  balko-
nem a garáží v centru Nového Města n/M o výměře 
48 m2. Cena: 949 000,- Kč. Tel.: 777 602 884
* Prodám byt 4+1 v  osobním vlastnictví v  centru 
Náchoda, výměra 60 m2. Cena: 1 050 000,- Kč. Tel.: 
774 311 404
* Pronájem zděného bytu 3+1 v Náchodě na Bran-
ce, výměra 72 m2, záloha na  vodu a  spol. prostory 
ve výši 500,-, k dispozici garáž pro jedno osobní auto 
za 1 500,-Kč/měsíc, vratná kauce. Cena: 5 500,- Kč/
měs. + plyn + el.. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu dlouhod. v nově zrek. domě v Náchodě 
poblíž centra v 2.NP nadstandardní podkrovní me-
zonetový byt 103m2 s  balkonem. Spodní část 2+1, 
vrchní část ložnice, koupelna s  WC, pokoj(šatna). 
Nájemné 7.000,-Kč + inkaso + kauce. Nutno vidět, 
tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu byt u  Nového Města n.Met., 50 m2. 
TEL.:602 875 447
* Nabízím pronájem 2 +kk v 1P rodinného domu 
5km od  Náchoda s  možností využití zahrady. Tel. 
602 846 331
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk(40m2) s  tera-
sou v  1.NP bytového domu v  Dolní Radechové. 
Nájemné 3.500,-Kč + inkaso, kauce 12.000,- Kč, tel. 
608 90 30 70.
* Prodám byt 3+1 v  Nové Městě n.M. na  Malecí 
v OV, 1.patro, 72m, výtah. Cena 990 000, při rychlém 
jednání sleva. Tel. 737570239, 491474933 po 18.hod.
* Pronajmu dlouhod. byt 1+kk, 27m2, 1.NP, plast. 
okna, v  nově zrek. domě v  Náchodě poblíž centra. 
Náj.+zál. 5.550Kč +kauce 16.650Kč, tel.: 608903070
* Koupíme byt 3+1 v os. vl. v Červeném Kostelci, 
tel. 721 146 244
* Pronájem bytu 2+1 v Hronově, výměra 62 m2, zá-
loha na služby ve výši 200,- Kč/měsíčně/osoba + el., 
složení vratné kauce podmínkou. Cena: 5  500,-Kč/
měs. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu zařízenou garsonku I. kat., v Náchodě 
- Komenského ul., nájemné 3000,-Kč/měs. + služby. 
Kauce 9000,-Kč. Volná ihned. Tel. 723 461 286
* Prodám byt 3+1 v  OV, 74 m2, Náchod - Plhov, 
po celk. rekonstrukci, dům zateplen, nový výtah, re-
vitalizace, 2 balkony. Cena dohodou. Tel. 724 602 218
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnici 6 km od Náchoda 
a 1+1 v Náchodě. Povinná kauce. Tel. 608 869 885
* Pronajmu pěkný byt 2+1 s balkonem v Náchodě 
na sídlišti u nemocnice. Tel. 732 167 291
* Prodám v Náchodě byty 2+kk a 1+1, možno ihned 
bydlet. Pro další informace volejte tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s balkonem v Ná-
chodě. Nová plastová okna, zateplení domu, atd., 
částečně zařízený, volný ihned. Tel. 732 167 291
* Hledám spolubydlící do bytu 3+1 ve Velkém Po-
říčí na náměstí, samostatný pokoj s balkonem, soc. 
zař. společné. Tel. 774 329 149
* Dlouhodobě pronajmu DB na Brance v Náchodě, 
1+1 s balkonem, 47 m2, nájem 3.900,- + inkaso, kauce 
15.000 Kč. Tel. 736 766 448
* Pronajmu garzonku v  Náchodě, Běloveská ul., 
po  rekonstrukci, výhodný nájem. Tel. 731  232  754 
p. Jan Ruff er
* Pronajmu byt 1+1 Běloveská ul. Náchod, celk. ná-
jemné 5000 kč, dlouhodobě. Tel. 608 232 327
* Vyměním družstevní byt 1+1 po  rekon-
strukci na  Plhově za  1+1 družstevní s  balkonem 
v NA nebo okolí (V.Poříčí, Běloves). Bližší info na tel. 
737 322 729

* Hledáme rodinný dům v Náchode nebo v nejbliž-
ším okolí (Malé Poříčí, Kramolna, Dolní Radechová, 
Babí, Lipí). Dispozice 4+1 s  dílnou či garáží nebo 
5+1 nebo 3+1 s možností půdní vestavby 2 pokojů. 
Cena dle stavu. Tel.: 721 146 244
* Sháníme chatu se zahradou v  Náchodě a  okolí 
do 25km na rovině do 400tis. Tel.: 608 883 012
* Pronajmu dlouhodobě garáž v Náchodě u VAKu 
a  pod Finančním úřadem. Volná ihned. Tel. 
732 167 291
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu do 2 mil. 
Kč, pěkný pozemek výhodou. Tel. 608 245 634
* Pronájem domku 2+1 v Náchodě, 6000,-+ inkaso. 
TEL.:603 491 836
* Prodám sad na Bezděkově, výměra 1200 m2, nut-
no vidět. TEL.: 607 574 084
* Prodám nebo pronajmu udržovanou zahradu 
2200 m2 v osadě Amerika (Náchod). Tel. 728 583 068

* Prodám řadový dům (patro - 4 ložnice, pří-
zemí - velký obývák, kuchyň, dům je celý pod-
sklepený) v  centru Č.Kostelce, klidná lokalita 
(v  dosahu do  10 minut chůze - bus zastávka, 
obchody, školy, školky, sportoviště, železnice...) 
Tel. 603 832 550

* Pronájem dvougeneračního RD pěkné, klidné 
místo v Náchodě, vhodné pro mladé a starší. Solidní 
zájemce. TEL.:607 501 842

* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jaroměře. RD má 
2.N.P. a  je celý podsklepený 4+1 cena 2.059.000K 
Tel.: 774 699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmeme garáž v  Náchodě vedle náměstí 
v uzavřeném areálu obytných domů. Garáž je s osvět-
lením. Cena nájmu 850 Kč. Platba vždy na čtvrtletí 
předem. Telefon: 777 152 750 v pracovní dny.
* Prodám parcelu o výměře 1100 m2 pro stavbu RD 
v Novém Městě n. M., Na Františku. Inženýrské sítě 
připraveny na pozemku. TEL.: 605 252 635
* Pronajmu pozemek s asfaltovou plochou o roz-
loze 4  548 m2 u  vjezdu k  Autocampingu Rozkoš 
v České Skalici. Plocha je vhodná k podnikání (dří-
ve autobazar, parkoviště, dráha pro motokáry). Poze-
mek je přímo u hlavního silničního tahu na Polsko 
s provozem cca 15 tis. aut denně. Autocamping Roz-
koš patří k TOP10 autokempům v ČR. Pozemek lze 
pronajmout i na části a  je aktuálně k dispozici celý. 
Výše pronájmu je k jednání. Kontakt: 724 289 401.
* Prodám 2 generační dům se zahradou v Č.Kostel-
ci. Druhý byt nutno rekonstruovat. Cena dohodou. 
Tel.732793130
* Koupím rodinný domek v  Polici n.Met. Tel. 
777 121 717
* Koupím zemědělské pozemky, platba ihned. Tel: 
777 114 004.

* Koupím garáž v  Novém Městě n.M.. 
TEL.:734 580 090

* Prodám RD dřevostavba v Polici n.M., v Novém 
Městě, část. na splátky. TEL.:603 525 531
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu 
na  okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 500 Kč/
m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD 4+1 v  Černčicích u  Nového Měs-
ta n.M. dům je po  rekonstrukci topení, v  objektu 
půda, sklep, zahrada 280 m2, garáž, kůlna. Ihned 
k nastěhování. Cena 1.290 mil.Kč. TEL.:724 307 964 
RK NEVOLAT!
* Prodám pozemek v  Č. Kostelci u  Kaštánku 
3500m2 (4parcely) pro výstavbu RD, inž. sítě v místě, 
krásná lokal., les, rekr.,731 185 873
* Pronájem obchodních prostor Náchod, Kameni-
ce. Cena 39 000,- Kč/měs. Tel.: 777 602 884

* Prodám budovu s výrobně skladovacími prosto-
ry Náchod, Orlická ul. Cena : 3 990 000,- Kč. Tel.: 
777 602 884
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s  výhl.do ze-
leně poblíž centra, + WC,v nově zrek. domě v NA. 
Nutno vidět, náj.1.500+el.+vody+ topení+kauce., tel. 
608903070.
* Pronajmu prostory býv. OÚ v  D. Radechové
čp.117, 5 kanceláří, sklad,  WC s  parkováním, 
110m2 (i  jednotlivě), vyt. akum. kamny. Náj. 4.500
+inkaso + kauce, tel. 608 90 30 70.
* Nabízíme kanceláře v  Náchodě dlouhodobě, 
vhodné např. pro lékaře, pojišťovny, notáře, banky 
a dále prodejnu 48m2, bližší info na tel. 773 559 014
* Pronajmu prodejnu v  Hronově, 180 m2, tel. 
603 920 469
* Prodám 70 m2 bytových prostor, vhodných 
k  podnikání v  centru Nového Města n.M. byt je 
v přízemí cihl.domu s možností (po úpravě) samo-
statného vchodu s  výlohami. Součástí prodeje je 
i  pozemek s  osmi parkovacími místy před bytem. 
K bytu patří i sklepní prostory cca 70 m2. Cena do-
hodou. TEL.:774 678 899
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici ve 2. 
patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. Ve-
likost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavárny, 
jiných obchodních služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, fi tcentrum a jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se samostat-
ným vchodem. Investice do zařízení a vybavení pro-
vozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
* PRONAJMU OBCHOD ve  Stárkově na  náměs-
tí. Prostor je po  celkové rekonstrukci 45m2. Tel. 
602133173, renestarkov@seznam.cz
* Nebytové prostory - s  výlohou, klimatizované. 
Náchod - Plhov. (45 m2 - prodejna, 35 m2 - sklad) 
Tel. 608 201 045
* Pronajmu v Hronově malou kancelář - nebo jako 
pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s příslušenstvím, 
cena vč. energií 1999,-Kč /měsíčně. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmeme kancelář - 27 m2, v I. poschodí domu 
na náměstí v Náchodě. Tel. 721 411 276

* Pronájem bytu 1+1 v  Novém Městě nad Me-
tují ulice Nad Stadionem, 1NP, měsíční proná-
jem 4  000Kč + měsíční inkaso, kauce 10  000Kč. 
Tel.:774 088 020
* PRONAJMU NOVÝ BYT v  Hronově a  Vel-
kém Dřevíči. Kauce nutná. Tel. 602 133  173 
renestarkov@seznam.cz
* Pronájem bytu 3+1, Růžová ul., Náchod, cena 
6.950,- + el. energ. Tel. 739 638 829
* Pronajmu byt 1+1 Náchod Plhov, nájem vč. ener-
gií 6500,- kauce 12000. Tel. 608404319
* Prodej bytu 3+1, DV, Růžová ulice, Náchod, cena 
695.000,- RK nevolat. Tel. 739 638 829
* Prodám byt 2+1 ve Velkém Poříčí Na Škvárovně. 
TEL.:737 645 526, 608 220 325
* Prodám nebo pronajmu byt 1+1 na sídl. u nem. 
v  Náchodě, prodej 450 tis.Kč, nájem 5500,-Kč 
+ inkaso. TEL.:608 442 775
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě na  Pražské ulici 
ve věžáku, nově zrekonstruovaný, 4000,-Kč + služby, 
kauce 10 tis.Kč. TEL.:608 122 492
* Prodám DB 3+1 v  centru Náchoda, cihlo-
vý, výhled na  zámek, bezbariérový, 860 tis.Kč. 
TEL.: 724 977 371 RK NEVOLAT!
* Prodám byt 2+1 v Polici n.Met. s balkonem, tope-
ní samostatné, úsporné. TEL.:498 771 518
* Prodám 2+kk, 1+1, OV, cihla, centrum NA. Tel. 
606 949 222
* Pronajmu byt 2+1 v  pan.domě po  celkové rek. 
Částečně zařízený cena 4000 Kč+en. v Jaroměři (Jo-
sefov u letiště). TEL.:606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v  pan.domě.Cena 590  000 Kč 
v  Jaroměři (Josefov u  letiště). Při rychlém jednání 
sleva. TEL.: 606 64 36 35
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě Plhově, po rekon-
strukci, cena celkem 7.700 Kč, tel. 723 714 554
* Pronajmu / prodám pěkný byt v  Úpici, 1+1, 42 
m2, bytovka po rekonstrukci, kuchyň, plastová okna, 
parkování před domem, kabel. TV, možnost interne-
tu, okrajová část města. Výhodná kupní cena. Info 
na 602 284 585 nebo e - mail: bofa.bort@tiscali.cz

* Pronajmu byt 2+1 cca 60 m2 v centru Nácho-
da. Tel. 608 730 881

* Pronajmu byt, I. kat., 1+kk plus lodžie, 38 m2, 
v Náchodě U Nemocnice, volný od 1.6.2012, velmi 
pěkný, slunný. Cena 3000,-Kč + inkaso, kauce 8000,-
Kč.Tel. 777 021 798
* Pronájmu byt 2+1 v centru Náchoda, zděný dům, 
stání ve  dvoře, zahrada, pouze slušným lidem. Tel. 
777 828 428
* Pronajmu byt 1+1 oploše 37 m2 v centru Nácho-
da u  Okresního soudu, ulice Palachova 1457, cena 
3000,- + energie + kauce. Tel. 774  699  600, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+KK po kompletní rekonstrukci 
o velikosti 25m2 v obci Hronov, ul. Havlíčkova 240. 
Cena za  pronájem 3500Kč + energie + kauce. Tel.: 
774 699 600, email: faifr@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 v  České Skalici, 
Tyršova 767, 6. podlaží, výměra 71,5 m2. Cena Kč 
990 tisíc.Inf.: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v  Pivovarské ulici 
662 v  České Skalici, 2. podlaží, výměra 72.09 m2. 
Cena Kč 1.040 tisíc. Informace: tel. 733 131 189
* Pronajmeme byt 2+1 v  Náchodě, Parkány 347, 
klasická zděná zástavba v  centru města, 2. podlaží, 
72,4 m2. Měsíční nájem včetně služeb 5500,-Kč, jisti-
na 21000,-Kč. TEL.:733 131 189
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 v Nácho-
dě ul. Kamenice. Byt je po rekonstrukci a  je v něm 
všechno nové. Byt je vybaven velkou kuchyňskou 
linkou včetně nových spotřebičů a  lednice. K  dis-
pozici nová sklepní kóje a  sušárna na prádlo. Cena 
nájmu 5.400 Kč + inkaso. Pouze pro bezproblé-
mové a  solventní zájemce. Kauce 8.000 Kč. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v  Náchodě nedaleko 
centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného domu, má 
75m2. Jsou tu nová plastová okna, nová topidla, nové 
rozvody plynu. Je vybaven kuchyňskou linkou se 
sporákem. K bytu patří i půda a sklep. Veškerá ob-
čanská vybavenost v dosahu 5 minut chůze. Parková-
ní před domem. Nájemné 4900,-Kč + služby. Volný 
ihned. Tel. 723745040.
* Dlouhodobě pronajmu bezproblémovým ná-
jemníkům byt 3+1 v klidné části Nového Města n/
Met. Dům je zateplen, plastová okna, výtah, vyso-
korychlostní internet. Nájemné 6000,-Kč + záloha 
na energie. Kauce 20000,-Kč. Volný od 1.8.2012. tel.: 
608323373
* Prodám nebo vyměním byt 3+1 v  OV v  České 
Skalici. Byt se nachází ve  zděném domě v  2. nad-
zemním podlaží, velmi klidná lokalita, veškerá vy-
bavenost v místě. Cena dohodou. Případná výměna 
za 3+kk nebo 3+1 v OV. Kontakt: 736 613 426
* Pronajmu dlouhodobě v  N.M. n.M., Malecí byt 
2+1 od 1.7.2012 Nájemné 4.tis.Kč + energie + kauce. 
Tel. 777 671 705
* Pronajmu byt 3+1 - částečně zařízený - v Hronově.
Tel. 736 537 033
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a  3+1 v  Hronově. 
TEL.:608 11 00 41
* Prodám nebo pronajmu družst. byt 1+1 v Novém 
Městě nad Metují, ul. Nad stadionem, 4 NP, cena 
za  prodej 530.000 Kč nebo cena za  měsíční proná-
jem cca 5500 Kč + jistina 15.000 Kč. RK nevolat. Tel. 
608 949 968
* Prodám byt 3+1 OV v  Č.Kostelci na  Koubovce, 
nová elektroinstalace, okna, kuchyně. Balkon k lesu. 
Cena dohodou. Tel: 724 209 876
* Pronajmu v Hronově byt 1+kk - 48 m2, v přízemí, 
nově zrekonstruován, nájem 4800,-Kč + energie + 
kauce 12 000,-Kč. tel. 608 66 77 30

* Nabídněte ke koupi domek, zem. usedlost nebo 
chalupu od 400- 800tis. s pozemkem od 1000m2 , řid-
ší zástavba, pěkný výhled, okr. NA. Tel. 608 667 734
* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku v klid-
né lokalitě Náchod - Amerika s  možností vý-
stavby o výměře 3 909 m2. Cena : 145 Kč/m2. Tel.: 
777 602 884
* Prodej pozemku v klidnější části Náchoda (Bro-
žíkova ul.) k výstavbě rodinného domu o výměře 800 
m2. Cena : 499 000,- Kč. Tel.: 777 602 884

* Prodám novou plnodigitální, manuální liheň pro 
drůbež na 60ks vajec, cena 3150 Kč, tel. 733 483 672, 
líheň pošlu na  dobírku s  návodem, postupem i  se 
zárukou
* Prodám cihly z bouračky na paletách, 2 Kč/ks. Tel. 
603 266 454
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg + droby zdar-
ma, kůzlečí maso 160,-Kč/kg, brambory 4,-Kč/kg. 
TEL.:607 950 500
* Prodám dřev. minichatku - pro děti, na  stavbu, 
na zahradu, na přespání, na nářadí. Tel.603 744 380
* Prodám žulové kostky - 5 x 5 cm, a  10 x 10 cm. 
Cena dohodou. Tel. 777 55 10 22
* Prodám dřevoobráběcí litinové stroje: pila pásová 
(kola průměr 50 - 57) ANT.PFEIFER - NEUSTAT 
A.T., fréza (stůl 100x100 cm) J.Červinka Týniště 
n.Orl., srovnávačka s čepovačkou (šířka 40 cm) MA-
ŠINEN FABRIK KAPEL CHEMITZ. Cena dohodou. 
TEL.:607 602 779
* Prodám nepoužívaný bidet a  malé umyvadlo. 
Tel. 606 629 767
* Prodám kontejnerované tůje min.50cm/40 Kč/
ks, buxus min. 50cm/90Kč/ks, 603758362, Nahořany
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - travní 
substrát, ideální k obnově a zakládání nových trávní-
ků, do skleníků a výsadbě. Cena 470,- Kč/1 m3. Min. 
odběr 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962
* Prodám brambory 500 Kč/q, pěstované bez 
umělých hnojiv. Tel. 732  381  524 Slavětín, e-mail: 
vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím knihy May, Verne a  jiné dobrodružné. 
Tel.č.722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poštovní 
známky, případně ohodnotím. Tel.č.722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN, IGRA a jiné 
i na bowden, vláčky apod. Tel.č.724 020 858
* Knihy - koupím i  celou pozůstalost, časopi-
sy, plakáty, ceníky a  jiný papírový artikl. Tel. č.
724 020 858
* Ihned zaplatím za  Vaše staré hračky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky na  bowden, auto-
dráhy, vláčky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR 
aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské 
věci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré 
i poškozené předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i  celé knihovny, ko-
miksy a časopisy, LP desky, staré pohlednice i celé 
sbírky. Tel. 777 579 920
* Koupím a  ihned zaplatím staré pohlednice, fo-
tografi e a mapy (i celou sbírku), staré knihy (i celou 
knihovnu z pozůstalosti), starožitné obrazy, grafi ku, 
hračky, technické předměty, vyznamenání i jiné vo-
jenské předměty, staré sklo, porcelán a jiné starožit-
nosti. Tel. 777 254 331
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Mami - mám Tě moc rád. Prosím, přijmi i mou 
dceru do naši rodiny. Váš syn - Jiří Pechanz z Nové-
ho Města nad Metují. PS 1: Ona Vás má moc ráda. 
Nechci od  Vás proboha nic jiného !! PS 2: Už ne-
mám síly s  Vámi bojovat. Prosím, prosím, prosím 
- Váš ztracený syn. Já se bez rodiny obejdu, ale má 
dcera Vás potřebuje. Dejte aspoň jí šanci. Všechno 
Vám odpouštím
* Student SPŠ stavební v Náchodě hledá doučová-
ní od května 2012 do srpna 2012 na tyto předměty: 
fyzika, informační technika a konstrukční cvičení. 
Tel. 777 345 132
* Dne 23. května jsem v  okolí Městského úřa-
du v  Náchodě (radnice č.p.40 na  náměstí TGM) 
ztratila běžný zásnubní prstýnek z  bílého zlata 
zdobený kamínky. Ač obyčejný, hodně pro mě 
znamená. Poctivému nálezci nabízím odměnu. Tel. 
776 25 75 53
* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na  vršku a  bokách s  ornou půdou. 
TEL.: 739 814 111

* KÁCENÍ A  PROŘEZY - listnaté i  jehlična-
té stromy, dále stříhání živých plotů a  celková 
údržba zahrady, samozřejmostí je odvoz větví, 
listí, trávy. Tel: 774740614

* Prodám nové nepoužité 4 ks letní pneu zn.Fire-
stone 155/80R13 za 600 Kč/ks. tel:608646007 večer
* Prodám letní pneu vč.plech.disků 4x185/60 
R1482H zn.KUMHO hl.vz. 6-7mm, najeto cca 9tis.
km +1x rezerva KELLY hl.vz. 6-7mm. Celk.cena 
2500. Tel. 603 997 086 večer.
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SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

RŮZNÉ

Až 1000,-Kč za starou pivní 
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421

PRODÁM
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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

Jánské Lázně-Rekonstr.zděný byt 3+1 (85 m2) u lesa.....2,75 mil.Kč k jednání,  Náchod-Byty 1+1 (650.000,-Kč) a 2+kk v OV........ 820.000,-Kč
Náchod-centrum-ul.Žižkova-třípodlažní RD (2 byt.jednotky),s komerčními prostory,po část.rekonstrukci (okna,střecha..).... ........................2.590.000,-Kč
Č.Skalice-Spyta-prodej atrakt.pozemků pro rekreaci (11.925 m2) v těsné blízkosti Rozkoše,cena dle výměry,při parcelaci.... ...........................350,-Kč/m2

N.Město n/M.-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,Malecí-695.000,-Kč,  Zděný 2+1 OV,centrum,možná půdní vestavba... ............... 950.000,-Kč
Náchod-centrum-Větší komer.objekt (zast.620 m2) na atrakt.místě-poblíž ul.Pražská,zóna obč.vybavenosti,poz.1.107 m2... ............................2,7 mil.Kč
Hynčice u Broum.-větší RD-byt+komer.prostory.........k jednání,   Meziměstí-RD s většími pozemky-možno prodat samostatně... ............1,55 mil. Kč
H.Králové-Pěkný byt 1+1 (36 m2) OV,centrum města,velká lodžie...1.24 mil.Kč  nebo možnost výměny za 2+1 OV v Náchodě... ................ .dohoda
N.Hrádek-RD na náměstí-2 byty,půda k vestavbě..........k jednání!,  D.Radechová-RD po rekon.-plast.+střeš.okna,plov.podlahy.... ..........1,25 mil.Kč
N.Město n/M-pronájem vybavených nadstand.bytů 4+kk a 2+kk,vybaveného rodin.penzionu,vše v atrakt.lokalitách města... ................více info v RK
Náchod,N.Město n/M-centrum-Pronájem nových,exkluz.obchodů,kanceláří a bytů 3+1 (s novými spotřebiči),atrakt.místo.. ....................více info v RK
Č.Skalice-RD s komerč.prostory a garáží...........1,59 mil.Kč,  Zábrodí u Náchoda-Pěkný,rekonstr.RD s poz.6 ha,na polosamotě.... ..............2,59 mil.Kč 

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

BLUE EFFECT
SPORT KLUB UFO RACING TEAM
Náchod Běloves 15.6. 2012 v 19.30 

www.hudbajinak.info

604 672 252

* ŠKODA FABIA 1.4, benzín, combi, rok výroby 
2001, stav tachometru 165.000 km, nehavarované, 
STK do  07/2013, barva zlatá, airbag řidiče, přední 
mlhovky, hagusy, centrální zamykání, zamykání 
zpátečky Construct, tažné zařízení, pravidelně servi-
sováno, servisní knížka, cena: 64.900,- Kč, kontakt: 
602 140 859
* Prodám Volswagen Golf 3, 1,6 benzin, r.v. 
1995, červená barva, velmi dobrý stav, bez koro-
ze, EKO daň zaplacena, tažné zařízení SVC, nové 
brzdy, 2 sady kol na discích, jezdí výborně, koupe-
no v ČR, najeto 236 tis.km, 3.majitel, garážováno. 
Cena 27 tis.Kč. TEL.:774 235 199
* Prodám letní pneu na diskách 4 kusy, 175/70 R 
13. TEL.:721 365 223
* Prodám nové letní pneu Bridgestone 185/60/15 
cena 1.000,- Kč/ks. TEL.: 777 810 626

* Nabízím čistokr. britská modrá koťata, očkova-
ná, odčervená, odchovaná v kruhu rodiny, nauče-
ná na záchodek, samostatná a především vymazle-
ná. www.rozmazlenekocky.cz Tel. 731 604 789
* Zadám čistokrevná štěňata labradora, sme-
tanová a  černá 3000Kč, hnědá 4500Kč. Oba 
rodiče možnost vidět. Odběr koncem červ-
na. Štěňátka budou odčervena a  očkována. 
mazacovanada@seznam.cz Tel.732704466. Slavě-
tín nad Metují.

AUTO - MOTO Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů, sekání trávy

   křovinořezem i sekačkou

- úpravy terénů i zednické práce.

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

DLUHŮM
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852
731 252 430

NABÍZÍM VÝUKU, DOUČOVÁNÍ 

ANGLICKÉHO JAZYKA, TEL: 737 515 785

PŮJČKY 24 HOD. DENNĚ!
PROVIDENT  TEL. 725 725 816

PRODÁM 
mobilní stánek na Rozkoši 
u hráze, včetně zařízení.

Cena 130 tis.Kč
TEL.:605 912 025

STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍ
– nabízíme stěhování bytů, domů, kanceláří, 

skladů a zároveň vyčístíme-vyklidíme Vaše 

nemovitosti včetně zahrad – stavební suť, 

prkna, lepenku, domovní odpad, větve, zba-

víme Vás starých elektrospotřebičů, nábyt-

ku, koberců, atd. Tel: 777926216

Pronajmu kadeřnické křeslo 
v Náchodě. TEL.: 776 344 900

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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Obec: Police nad Metují                            Okres: Náchod

Město Police nad Metují nabízí k prodeji dům 
s pozemkem při centru města vhodný k podnikání. 

Budova má dvě nadzemní podlaží s nebytovými prostory: 
v přízemí jsou dvě místnosti, předsíň, šatna, sprchový kout, 2 x WC, 
celková plocha 74,4 m2, v prvním patře je sportovní místnost, 2 x sprcha 
+ WC, celková plocha 65,7 m2 – toto podlaží je v současné době pronajato. 
Vytápění budovy el. přímotopy, ohřev TUV el. bojlery v obou podlažích.
Součástí nemovitosti je pozemek pod budovou a přilehlý pozemek se zpev-
něnými plochami a trvalými porosty, přípojka vody, elektro a kanalizace. 

Kontakt:  Městský úřad Police nad Metují - Anna Rutarová, 

                    tel.: 491 509 997, e-mail: rutarova@meu-police.cz

v-

Kupní cena: 

1.727.840,- Kč

ZŠ Komenského a „Jaroměřský slavík“
 Jediná Základní škola Komen-
ského z  Náchoda se zúčastnila  
tradiční pěvecké soutěže v  Jaro-
měři „Jaroměřský slavík“. Školu 
reprezentovali žáci Nikola Benešo-
vá, Anna Bubeníčková, Jan Varga 
a na klavír doprovázel Antonín Fal-

ta. Mezi zpěváky základních škol 
našeho kraje získali Anna Bubeníč-
ková a Jan Varga, každý ve své ka-
tegorii, zasloužená 2. místa. Všem 
reprezentantům školy gratulujeme 
a  přejeme, ať jim zpěv nadále při-
náší radost.         Lenka Pavlíčková

Město Náchod výběrovým řízením formou obálkové metody 

prodá dům čp. 113 Stárkov se stav. parcelou 

s vedlejším pozemkem celkem výměra 1558 m2 
vše kat.úz. Stárkov.  

Základní cena 803.170,- Kč.

Objekt není v dobrém stav. technickém stavu
Prodej nejvyšší nabídce, uzávěrka přihlášek 29. 6. 2012.

Obálku s nabídkou v levém rohu označit – Výběrové řízení 

– dům čp. 113 Stárkov – neotvírat

Prohlídku lze domluvit na telef. 491 426 978, 491 427 304 
– Správa budov Náchod s.r.o.

Žádost adresovat na MěÚ Náchod, odbor správy majetku 
a fi nancování, Masarykovo nám. 40, Náchod

Informace tel. 491 405 233,  

nebo e-mail:  gustav.sourek@mestonachod.cz

Patříme k sobě
 Zástupci  Základní a  mateřské 
školy J.Zemana v  Náchodě se již 
tradičně zúčastnili festivalu „Pa-
tříme k  sobě“ v  Semilech. Letos  
nacvičili písničku „Lojza a  Líza“ 
od Michala Tučného, kterou upra-
vili a  hráli svým osobitým způso-
bem. Hudební doprovod  nazpívali 
vlastními silami, což se všem velmi 
líbilo. 
 Tento festival je důkazem toho, 
že i postižení jsou schopni s pomo-
cí nacvičit  vystoupení a zaujmout 

i  pobavit diváky. I  když se za  pří-
pravou vystoupení skrývá mnoho 
hodin práce, mají z  výsledku vel-
kou radost a  potlesk na  jevišti si 
všichni užívají. A to stojí zato i těm, 
kteří jim pomáhají uskutečnit jejich 
plány a  umožnit jim být šťastní. 
Na přípravě i realizaci této akce se 
podíleli pracovníci ZŠ a MŠ J. Ze-
mana (Základní školy speciální) 
a  stacionáře Cesta v Náchodě. Po-
děkování patří i rodičům, za jejich 
podporu a pochopení.              (red)

Jirkův cíl: Tvrdě trénovat a dobýt svět!

Zkoušky u náchodských kynologů

 Součástí veletrhu EXPO v Praze 
bylo Mistrovství České republi-
ky v  benchpressu. Akce probíhala 
pod širým nebem a počasí v sobotu 
12.května 2012 sportovcům moc 
nepřálo. Závodu se zúčastnil i  Jiří 
Havrda, aby zde obhájil své tituly 
z  minulých let. A  to se mu poda-
řilo opravdu bravurně. Ve čtvrtém 
doplňkovém pokusu si nechal na-
ložit 350 kg. Snažil se vytvořit nový 
národní rekord a vyšlo mu to. Jeho 
výkon je zatím největší zvládnutou 
vahou v  jednoduchém dresu. Jen 
pro zajímavost, závodník, který 
obsadil druhou příčku, „benšnul“ 

 V  květnu pořádala Základní 
kynologická organizace Náchod 
(č.245) zkoušky z  výkonu psů dle 
Národního zkušebního řádu. Mís-
tem konání bylo náchodské kyno-
logické cvičiště. Na  ranní nástup 
se dostavilo 8 členů ZKO Náchod 
a  jedna účastnice ZKO Nový Hra-
dec Králové. A  pochopitelně, ne-
chyběli psi, kteří se svými pány 
a  paničkami tvořili více či méně 
sehrané dvojice: Jan Homolka – 
stafordšírský bulteriér, Sandra  Ji-
rásková – bernský salašnický pes, 
Marcel Miščuk – anglický buldok, 
Zbyslav Příhoda – německý ovčák, 
Luděk Rais – německý ovčák, Iveta 
Voltrová – slovenský kopov, Voj-
těch Doležal – německý ovčák, Iva 
Peterková – německý ovčák, Jana 
Grešová – border colie. Po  slav-
nostním nástupu odjeli tři z  nich 
do terénu na tzv. stopy – a všichni 
tuto disciplínu úspěšně zvládli. Ná-
sledovala zkouška ovladatelnosti. 

277 kg. Ve  světě byla do  této doby 
největší zvládnutá váha 340 kg. Jir-
ka tak nejen vytvořil národní a svě-
tový rekord, navíc se stal nejenom 
vítězem ve své váhové kategorii, ale 
i  absolutním vítězem celého závo-
du. Mistrovství ČR bylo zároveň 
pojmuto jako nominace na  Mis-
trovství světa, které se bude konat 
koncem listopadu v americkém Las 
Vegas. A to je i Jirkův cíl. Tvrdě tré-
novat a  dobýt svět. Během léta se 
zúčastní jen několika OPENů v za-
hraničí.  Power Bull team Náchod 
na  Mistrovství ČR  mimo jiných 
dále zastupovali tři nováčci, kteří 

trénují spolu s  Jirkou. Jan Rousek, 
který obsadil 4.místo ve váhové ka-
tegorii do 140 kg. Závodní premié-
ru si zde odbyli Karel Mikeš a Vlas-
timil Kužel, který vzepřel 215 kilo 
a ve váhové kategorii do 110 kg zís-
kal třetí příčku. U Karla Mikeše si 
svou daň vybrala nervozita, přesto 
podal pěkný výkon. Časem o něm 
ještě určitě uslyšíme.
 Na Jirkově účasti na MČR mají 
velký podíl všichni, kdo ho pod-
porují: SVC  Náchod Vladimír 
Vitver, R SPEED s.r.o., autosklo-
servis, V.d. Sněžka Náchod , Bar 
SKÁLA Trutnov- Náchod, Petr 
Pultar NIKI, LITO – trans s.r.o. 
Tomáš Dušek Velké Dobříchovice, 
Philipp - sportovní trávníkyZde-
něk Philipp, Ložiska – hydraulika 
velkoobchod Náchod – Vít Jirásek, 
Air power – series – MS nářadí 
Náchod, Profi  energy, Johny Krtek 
Výstavba FVE, SILVERGOLD a.s. 
RENOIL CZ s.r.o.. A  samozřejmě 
celý realizační tým, Libor Erber 
– masér, Karel a  Martin Mikešovi 
– sparingpartneři. Velkou život-
ní a  sportovní oporou je Jirkovi 
manželka Lenka, která ani v Praze 
nechyběla. Velké poděkování patří 
všem a Městu Náchod. 

Připravila Laďka Škodová, foto 
archiv Power Bull team Náchod

Zde bylo přihlášeno 6 psovodů. 
Jeden z nich bohužel neuspěl z dů-
vodu velké bodové ztráty. Další 
zkoušky byly zaměřeny na obrany. 
Tuto zkoušku zvládli všichni tři při-
hlášení. Suma sumárum... Zkoušky 
splnilo osm psovodů. Dodejme, že 

rozhodčím zkoušek byl Petr Vy-
čítal, vedoucím zkoušek Ladislav 
Přibyl.  O  občerstvené se vzorně 
starala Jana Miščuková 
Děkujeme všem, kteří se na zkouš-
kách organizačně či jinak podíleli 
– ZKO Náchod č. 245

V současné době hledáme 
nové pracovníky na pozice:

OBSLUHA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ PRACOVNÍK SKLADU MATERIÁLU

požadujeme požadujeme

Vašimi úkoly bude: Vašimi úkoly bude:

● vzdělání technického směru 
(vyučen/SŠ ve strojním či příbuzném oboru)

● schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, přesnost, 
trpělivost, systematičnost

● zkušenosti z oblasti obrábění výhodou

●  průkaz obsluhy VZV + znalost práce na PC
● fyzická zdatnost, schopnost pracovat v týmu, 

zodpovědnost, přesnost 
● praxe ve skladu výhodou

●  obsluha strojů ve vícesměnném provozu ● příjem materiálu, vstupní kontrola, evidence, 
odvoz materiálu ke strojům, evidence, pravidelné inventury atd.

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 547 01 Náchod
Tel:  + 420 491 419 823, Fax: + 420 491 419 807, e-mail: jobs@mesa-parts.cz
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Den matek v MŠ Babí

Všestraňačky daly atletkám na frak

Miloš Beneš –nejrychlejší český pilot na Pyrenejském poloostrově

Kulturní komise obce Provodov – Šonov spolu se starostou obce 
Ing. Josefem Kulkem přivítali v  květnu v  zasedací místnosti Obecního 
úřadu v Šonově 6 nových občánků.

 Já jsem malá zahradnice, trhám 
květy do kytice. Mamince je k svátku 
dám, protože ji ráda mám.

     Těmito slovy zakončily děti krás-
né vystoupení plné říkanek, tance 
i  společně hrané pohádky v  MŠ 
Babí, které si připravily pro rodiče 
a hlavně maminky ke Dni matek.
 Následovalo společné posezení 
u  kafíčka a  potěšily nás také moc 
hezké dárečky, které jsme od  dětí 
dostaly.
 Dětem i  paním učitelkám moc 
děkujeme.
Za spokojené rodiče Poláková M.

 Župní přebor v atletice se konal  
na  krásném atletickém stadionu 
v Jaroměři za účasti 240 závodníků 
a  závodnic celé župy a  oddílu At-

 Miloš Beneš (Osella FA30) / 
GMS MADOS Racing team byl 
ve Španělsku a  Portugalsku nej-
rychlejším českým pilotem a při-
vezl si 36 bodů za  dvě 2. místa 
v absolutním pořadí.
Španělsko – Subida al Fito
 Trochu drama už nastalo České 
republice, kdy jsme v pondělí po vý-
měně převodovky a následném na-
startování motoru pro její odzkou-
šení zjistili, že motor jde na všechny 
možné válce, jen ne na šest.
 Pavel Volf se snažil přes noc zjis-
tit příčinu, ale po proměření všech 
komponentů se zdálo být vše v po-
řádku a jedinou možností byla chy-
ba v řídící jednotce motoru Zytec.
Po  výměně řídící jednotky opět 
motor pracoval v plném výkonu.
 Ve Španělsku bylo po celý víkend 
proměnlivé počasí, trať byla v  ně-
kterých jízdách z části suchá a z čás-

ti mokrá, takže to pěkně klouzalo. 
V každém případě byly podmín-
ky pro všechny stejné.
 V  první sobotní tréninkové 
jízdě došlo k  trochu kuriózní 
situaci, kdy mechanici nedolili 
Milošovi do Oselly benzin a Mi-
loš si tak najel pouze půlku tratě. 
Vzhledem k  tomu, že po  prv-
ní tréninkové jízdě následovala  
španělská specialita a  to první 
ostrá závodní jízda, tak Miloš 
nebyl z  práce mechaniků příliš 
nadšený.
 V první závodní jízdě trápil Mi-
loše Beneše Guy Demuth (Osella 
FA30), který obsadil průběžné 2. 
místo v absolutním pořadí za Fa-
ggiolim a před Benešem.
 Ve druhé závodní jízdě ztrácel 
Miloš na  Demutha 1,3 vteřiny 
a vše rozhodovala až třetí nedělní 
závodní jízda. 

 V neděli Faggioli nezaváhal a ob-
sadil  1. místo. Demuth havaroval 
a obsadil součtem časů první a dru-
hé jízdy 5. místo. Beneš se umístil 
na 2. místě v absolutním pořadí a 3. 
místo obsadil Bormolini. 
Portugalsko 

– Rampa da Falperra
 V  Portugalsku se jely v  sobo-

tu 2 tréninkové a  2 závodní jíz-
dy. Nejrychlejší piloti dosahovali 
průměrné rychlosti okolo 160 
km/hod. V  první závodní jíz-
dě se Miloš Beneš (Osella FA30) 
umístil na  2. místě v  absolutním 
pořadí před Bormolinim a za Fa-
ggiolim. Ve druhé sobotní závod-
ní jízdě Miloše zbrzdil Bormolini, 

který měl na své F3000 poruchu 
a stál na trati. Vzhledem k tomu, 
že se druhá závodní jízda protáh-
la až do večerních hodin a jelo se 
za šera, Miloš už neměl opravnou 
jízdu a tak se umístil až na třetím 
místě. Z  uzavřeného parkoviště 
odjížděly závodní auta až za tmy.
 V neděli byla v tréninkové jíz-
dě mokrá trať a  vypadalo to, že 
výsledky ze soboty budou roz-
hodující. Do  závodní jízdy trať 
oschla a  do  bojů o  absolutní 
pořadí mohl opět zařadit i  Bor-
molini. V  nedělní závodní jízdě 
dojel Bormolini na třetím místě. 
Miloš Beneš uhájil 2. místo v ab-
solutním pořadí.

Více na www.racingteam.cz  
text: rs, foto: Lukáš Vician

Noviny Echo jsou mediálním 
partnerem Racing teamu
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KDE? Hostinec U Doležalů 

- Hlavňov 13
KDY? 9.-10. června (sobota, neděle)

CO? Bramborák na 10 způsobů 
(se salámem, sýrem, s vepřovým atd.)
Srdečně zveme - Přijďte ochutnat

otevřeno vždy od 12 hod.

letika Jaroměř. Pořadatelé se zhos-
tili tohoto závodu dobře i  se vším 
vybavení podle pravidel atletiky. 
Jen tentokrát chybělo občerstvení 

a  trochu více stínu pro závodníky 
a jejich doprovod. 
 Ze Sokola Náchod se závodu zú-
častnilo celkem 21 závodníků. 
 Děvčata potvrdila, že gymnasti-
ka je základem pro téměř všechny 
druhy sportů. Všechny dívky cvičí 
v  náchodském sokole, kde rozví-
jí obratnost, odraz, sílu i  rychlost. 
A že mají postavičky jedna radost, 
můžete všichni posoudit.  
 Nominace na přebory ČR- ČOS 
je u  konce a  tak 25-27.5. do  Brna 
jede Pavlína Vejrková   a  1. - 3. 6. 
do  Prahy jedou Lucie Havlíčková, 
Míša Adamu a Eliška Vondráčková. 
 Držme jim všem pěsti, ať se jim 
podaří i  republikových přeborů 
přivést medaile.           MV

(redakčně zkráceno)

Pracovník zákaznického servisu

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu:
494 943 070 nebo 724 124 197

a svůj profesní životopis zašlete na:
E-mail: blanka.jedlickova@ametek.cz

 zajímavou a samostatnou práci
 zázemí silné rozvíjející se spol.
 odpovídající platové ohodnocení
 zaměstnanecké benefi ty

 možnost profesního růstu
 nástup možný ihned
 pracoviště Náchod

 SŠ vzdělání 
 velmi dobrou znalost AJ slovem 
    i písmem
 dobrou znalost MS Offi ce

 praxe na obdobné pozici 
     ve výrobním podniku výhodou
 komunikativnost, samostatnost,   
 analytické myšlení, smysl pro 
     dodržování termínů

Požadujeme:

Nabízíme:

 přímý kontakt se zákazníky
 zpracování požadavků zákazníka
 plánování výroby dle požadavků 
    zákazníků a obchodního oddělení
 evidence předpovědí zakázek
 komunikace a kordinace činností 
    s manažerem prodeje
   a manažerem výroby

 zajištění expedice 
    pro vybrané zákazníky
 monitorování týdenních prodejních  
    předpokladů pro vybrané zákazníky.
 zpracování měsíčních prodejních 
    předpokládů pro vybrané zákazníky.

Náplň práce:

Ametek elektromotory, s.r.o., člen nadnárodní americké skupiny Ametek Inc,
 přední výrobce elektromotorů do spotřebičů 

pro domácnost, dům a zahradu

 vypisuje výběrové řízení na pozici:

 Kardinál Dominik Duka navštíví 
3. června nedalekou polskou obec 
Czermnou. Důvodem jeho návště-
vy – a  návštěvy dalších církevních 
hodnostářů z  Česka, Polska a  Ně-

mecka – je uctění 70. výročí smrti 
tamního kaplana Hirschfeldera, 
který byl jako účastník protinacis-
tického odboje umučen v koncent-
račním táboře Dachau.

Duka v Polsku



ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro důchodce 
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká 
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Provádíme kvalitní 
malířské a natěračské 
práce bytů, domků, 

kanceláří, škol, velkých 
objektů, fasád, oken.

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

e-mail: martin420@seznam.cz     
Tel.: 732 873 039

ECHO 9str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

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

Okna z profilů REHAU – Euro 70, Euro 86, Brillant, Geneo
Okna z profilů BRÜGMANN – ADLine, ARTLine

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!ceny!!!

Potřebujete 
peníze?

Vyřešte to snadno 
a rychle

 
844 430 430

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• 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

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Rychlé jednání    5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 775  110 989
Náchod a okolí 725 317 668

ŠKOLIČKA Na Kamenci
– jesle – mateřské centrum –

Na Kamenci 582, Česká Skalice
provoz i o letních prázdninách 

www.skolickanakamenci.unas.cz

V příštím školním roce chystáme angličtinu 
Helen Doron pro maminky s dětmi od 3 měsíců.

603 346 242
až 6 osob

TAXI ŠTIM

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smyko-

vým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

TEL.: 602 145 222

KOČÁRKOV
www.kocarkov.cz
na ploše 100 m2 nabízíme za INTERNETOVÉ CENY:

Jedinečná akce u nás: 

Kočárky: X-Lander, Mutsy, Quinny, Jedo, Tako, Espiro, 
Peg-Pérego, Roan, Canu, Dorjan, Maxi-Cosi, ABC Design, 

V-Cross, V-Travel, Babydesign

Autosedačky: Cybex, Romer, Maxi-Cosi, Caretero, New Buddy

Přijďte se přesvědčit, že je u nás kvalitní 
výbava stále nejlevnější.

Trampolína 
s ochrannou sítí a žebříkem 
nyní za     250 cm            3 499,- Kč

 305 cm             4 199,- Kč

 400 cm            5 499,- Kč

DOPRAVA TRAMPOLÍN ZDARMA!

ELEKTRONICKÁ CIGARETAETA

LEVNĚJŠÍ 
A ZDRAVĚJŠÍ KOUŘENÍ

NÁCHOD A OKOLÍ-MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU NEBO DORUČENÍ NAŠÍ FIRMOU ZDARMA

E-liquid Dekang 30 ml     249,- s DPH   
obsah nikotinu: 0mg, 6mg, 11mg,16mg, 24mg, různé příchutě - Marlboro, Camel, West, Dunhill, 
Goulois, Tobacco, LM, Pall Mall, Banana,Peppermint, Vanilla, Cappuccino, Rum, Cola, Apple, 

Strawberry, Lemon, Orange, Brandy, Whisky, Chocolate, Coff ee, Red bull.

Náhradní díly, atomizéry, baterie, nabíječky – vše skladem

Richard Popl, Nemastova 1917, 547 01 Náchod, tel. 608 822 254 

alfi dekor@centrum.cz, e-shop: www.magik-obchod.cz

Elektronická cigareta eGo – T , 2x 1100 mAh, černá   890,- s DPH 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-T, nabíječka do sítě a USB)

Elektronická cigareta eGo – W , 2x 1100 mAh, černá   1090,- s DPH 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-W, nabíječka do sítě a USB, plnící nádobku)

Elektronická cigareta eGo – C , 2x 1100 mAh, černá   1290,- s DPH  novinka roku 2012 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-C, nabíječka do sítě a USB, 3x náhradní atomizér, 5x tank na liquid s příchutí Marlboro)

Elektronická cigareta eGo – K, 2x 1100 mAh, černá   1290,- s DPH 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-K, 2x Clearomizer CE4 + nabíječka do sítě a USB)

Prodejna ÚPAVAN 
přestěhována do obch. domu ZEFYR, 

Krámská 30 (naproti redakci Echa).

Otevřeno od 25. 5. 2012
Prodej značek 

ÚPAVAN, MENÁDA, DIM, BARLAY
Nově v prodeji značka TRIOLA

SHÁNÍM ASISTENTKU 
KAMERY
Požadujeme dobrou 
znalost angličtiny.
Informace na 
info@falkar.com 
nebo tel. 606 629 767

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Anna Vlasáková 
vyhlašují dnem 1. 6. 2012 výběrové řízení č. HNA/148/2012 

1. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku. 
Jedná se o budovu č.p. 280 a pozemky p.p.č. 999/2, 

st.p.č. 356/3 v obci Police nad Metují. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách 
www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů 

a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

Město Náchod pronajme nebytové prostory:

Seznam volných nebytových prostorů = vyřazených úkrytů civilní 
obrany =  ve vlastnictví města Náchoda vhodných k pronajmutí 

       ulice, čp.          plocha umístění              cena Kč/m2

Českých bratří 1501       62m2 suterén            200,00 – 850,00
Kladská 1512                   62m2 suterén             200,00 – 850,00        
Purkyňova 1495              26m2             suterén             200,00 – 850,00
Purkyňova 1497              28m2             suterén             200,00 – 850,00      
Purkyňova 1503              49m2            suterén              200,00 – 850,00

Skutečná cena Kč/m2  je dle užití nebytového prostoru.
Prohlídku nebytových prostor lze domluvit na telefonu Správy budov 
Náchod s.r.o., Českoskalická čp. 105, telefon 491426978, 491427304    
Písemnou žádost adresovat  na MěÚ Náchod, odbor správy majetku 

a fi nancování, Masarykovo nám. čp. 40, Náchod
 

Informace  tel. 491 405 247 K. Kudláč  
nebo e-mail:k.kudlac@mestonachod.cz

MĚSTO NÁCHOD PRONAJME BYTY :

1. Bartoňova ul. čp. 275 – volný standardní byt č. 15, vel. 2+kk ve 4. NP o výměře 51,8 m2

2. Bartoňova ul. čp. 276 – volný standardní byt č. 1, vel. 1+kk v 0. NP o výměře 34,7 m2

3. Duhová ul. čp. 265 – volný standardní byt č. 5, vel. 2+kk ve 2. NP o výměře 61,9 m2

4. Francouzská ul. čp. 348 – volný standardní byt č. 2, vel. 1+1 v 1. NP o výměře 35,7 m2

5. Komenského ul. čp. 577 – volný standardní byt č. 12, vel. 1+1 ve 3. NP o výměře 49,4 m2

6. Běloveská ul. čp. 391 – volný standardní byt č. 6, vel. 1+1 ve 2. NP o výměře 36,7 m2

7. Běloveská ul. čp. 391 – volný standardní byt č. 7, vel. 1+kk ve 2. NP o výměře 26,3 m2

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 
3 měsíců se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude 
řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek :

Byt č.15/čp. 275 – min.výše nájem. 65 Kč/m2, Uzavření depozitní smlouvy na  70.000,- Kč

Byt č.1/čp. 276 – min.výše nájem. 65 Kč/m2, Uzavření depozitní smlouvy na  46.000,- Kč

Byt č.5/čp.265 – min.výše nájem. 65 Kč/m2, Uzavření kauční smlouvy na  25.000,- Kč

Byt č. 2/čp. 348 - min.výše nájem. 65 Kč/m2, Uzavření kauční smlouvy na  20.000,- Kč

Byt č.12/čp. 577 – min.výše nájem. 65 Kč/m2, Uzavření kauční smlouvy na  20.000,- Kč

Byt č.6/čp. 391 – min.výše nájem. 65 Kč/m2, Uzavření kauční smlouvy na  20.000,- Kč

Byt č.7/čp. 391 – min.výše nájem. 65 Kč/m2, Uzavření kauční smlouvy na  20.000,- Kč

 Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který má trvalý pobyt 

v Náchodě a splňuje všechny následující podmínky:

a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento 
     spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatném  bytě
b) v posledních 48 měsících neměl dluhy po splatnosti vůči Městu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i v jiném bytovém 
     fondu ( např.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
e) doloží schopnost dlouhodobě  platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního 
     majetku
f) nebyl mu v minulosti  vypovězen nájem bytu na  základě důvodů uvedených v § 711 
     odst.2 s výjimkou písm. e) občanského zákoníku  v platném znění (platí i pro výpovědi 
     z nájmu z těchto důvodů podle předchozího znění občanského zákoníku) 
g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu 
     bez souhlasu města přenechali byt do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě 
     neoprávněně bydleli.

Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením a doložením příslušných 
dokladů. 

Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém horním 

rohu označené nápisem :
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 275/15 – neotvírat
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 276/1 – neotvírat
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 265/5 – neotvírat
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 348/2 – neotvírat
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 577/12 – neotvírat
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 391/6 – neotvírat
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 391/7 – neotvírat

Adresovat na MěÚ Náchod,odbor správy majetku,bytové oddělení. 

Uzávěrka přihlášek : 15.06.2012 do 13:00 hod.

Informace tel. 491405247 p. Karel Kudláč

Přijmu servírku a recepčníPřijmu servírku a recepční 
do nového Hotelu na Deštném.

Možnost ubytování, slušný plat.
Jazykové znalosti nejsou podmín-
kou. Podmínkou praxe, flexibilita 
a základní znalost práce na PC 
tel.: 773 100 119tel.: 773 100 119



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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 

PŘIJME 
DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
 Praktická strojírenská zkušenost 

(obrábění, lisování, opravy strojů, apod.)   
 Flexibilita, spolehlivost, samostatnost  

 Schopnost učit se
 Orientace ve výkresové dokumentaci  

 Trestní bezúhonnost 

Operátor a seřizovač CNC 

ohýbacích a tvářecích strojů

Nabízíme:
 práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem pro významné zákazníky z automobilové-

ho  a topenářského průmyslového segmentu   Možnost zaměstnání i pro pracovníky s částečnou ZPS

Kontaktní osoba: Jaroslav Kejzlar
j.kejzlar@boltjesgroup.com,  tel.: 491 467 074, 602 326 600

ZA MÁLO PENĚZ – HODNĚ MOŘE? V CHORVATSKU I ČERNÉ HOŘE!
 K jedné pětině celkové plochy Středozemního moře se v čase léta vypraví hodně Čechů. 
Rádi se každý rok stěhujeme na pláže východního pobřeží Jaderského moře. Modravý Jadran 
má svoje trvalé kouzlo.

K JADRANU  ZA MÁLO PENĚZ?

 A navíc do kvalitního zázemí? K moři se dá cestovat za málo peněz autobusem či vlastní 
dopravou pokud využijete služeb Cestovní kanceláře Horizont Náchod, která disponuje stano-
vou základnou v jednom z nejlepších letovisek Jadranu - Podgoře (Makarská riviéra). Ve sta-
nech umístěných na podlážkách zabezpečujících čistotu a sucho máte k dispozici ledničku, 
elektrický dvojvařič, vybavenou kuchyň (od škrabky na brambory po cedník na těstoviny...), 
lůžkoviny, molitanové matrace atd.. Velké stany je možno obsadit dvěma až šesti osobami. 

K dispozici je zahradní nábytek, možnost za-
parkování auta. V kempu je hřiště na volejbal, 
malou kopanou a tenisové kurty. Na pláž je 
to pouhých 60 metrů. Velmi blízko je sociální 
zařízení včetně sprch s teplou vodou. Vstup 
na pláž je zdarma. Jedná se o oblázkovou 
pláž s pozvolným přístupem do vody (vhodné 
pro děti i neplavce). Cena týdenního pobytu 
ve stanu je od 2 200 Kč na osobu a týden.

K JADRANU S LUSUXUSEM

 Pro náročnější nabízí CK Horizont mobil-
homy v Orebiči na poloostrově Pelješac nebo 
apartmány v privátních penzionech ve všech 
známých letoviscích, v ceně pouze 3 500 Kč 
na osobu a týden.
 S luxusem se setkáte, jestliže využijete 
nabídku ubytování v hotelích s polopen-
zí či v režimu all inclusive, v cenách již 
od 6 750 Kč na osobu. Hýčkat kompletními 
službami se můžete nechat v letoviscích Bre-
la, Podgora, Baška Voda, Tučepi, Orebič atd.. 
Kromě chorvatského přímoří vám CK Ho-
rizont nabízí i ubytování v hotelích a apart-
mánech v Černé Hoře (Bečiči a Budva) či 
na Istrii.

K JADRANU POHODLNĚ

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

da s nástupními místy ve všech městech náchodského okresu. Na palubě autobusu si můžete 
cestou prolistovat i aktuální vydání novin ECHO. Doprava busem - 2490,-Kč na osobu.

K JADRANU NEZÁVISLE

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

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 

MOTOKLUB EAST WAY 
ve spolupráci s obcí Vršovka 

pořádá

VELKÝ DĚTSKÝ DEN   
         MOTORKÁŘI DĚTEM

Sobota 2.června 2012 
letní areál Vršovka

14.00 Vystoupení mažoretek
15.00 Akrobatické vystoupení 
          inferno
16.00 Kašpárek v pekle 
         – maňáskové divadlo
17.00 Profesionální kouzelník 
         Mr.Carlo
18.00 Seskok parašutistů 
         – dle počasí

Bohatý doprovodný program
Vstupné a atrakce zdarma

Občerstvení zajištěno 
– opékání divočáka

Areál a občerstvení již od 12.00

Nejen jelen jako škodná
 Mladé lesní výsadby v  okolí Náchoda 
poškozuje a  ničí srnčí zvěř. Srnčí zvěř  
není sama o sobě škodná, ale neuvážené 
hospodaření mysliveckých sdružení, kte-
rá udržují kvůli své zálibě vysoké stavy 
srnčí zvěře je příčinou velkého poškozo-
vání mladých výsadeb. 
 Srnčí zvěř škodí okusem, ale zejmé-
na otloukáním mladých stromků, které 
mohou i  uschnout. Pěstitelé nemohou 
všechny výsadby oplocovat a nátěry pro-
ti okusu nezabrání otloukání. Kdyby se 

v  honitbách udržovaly optimální stavy 
srnčí zvěře, k  velkým škodám by nedo-
cházelo. Tak jako tomu v  minulosti, kdy 
měli právo myslivosti drobní držitelé polí 
a lesů. Stavy zvěře nelze stanovit podle ně-
jakých tabulek, ale optimální stavy zvěře 
jsou takové, kdy jsou škody způsobené 
zvěří zanedbatelné. Někdy se tomu říká 
biodiverzita, kdy cíle pěstitelů lesa a mys-
livosti jsou v souladu. Les je národním bo-
hatstvím, které je nutné zachovávat i pro 
naše potomky.                      Josef PozděnaFoto: zničený stromek smrku otloukáním

ECHO V KUCHYNI
Šprotová pomazánka

 Potřebujeme tácek uzených šprotů. 
Od  rybek odřežeme hlavy a  ocásky 
a  šproty rozmačkáme vidličkou. Smí-
cháme s  majolkou, taveným sýrem, 
pomazánkovým máslem a plnotučnou 
hořčicí. Na  zpeněném másle umí-
cháme 2 vejce ochucená petrželkou 
a chilli kořením. Po vychladnutí smí-
cháme vejce s pomazánkou a přidáme 
2 stroužky utřeného česneku. Mažeme 
na  chléb nebo tmavé pečivo. Tak, ať 
Vám chutná..... přeje Laďka Škodová

ANEB

ECHO 10str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522


