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Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

vše provše pro
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

* elektrické ná adí
* svá ení

* kompresory * zahrada
tel. 491 423 669, www.ceky.cz

nap . JERUZALEM ORMOŽ
Pochází z východního Slovinska od m ste ka Ptuj. 

Vhodné k lehkým letním p edkrm m

Nabídka Slovinských vín

Firma zabývající se strojní výšivkou v 
Týništi n.Orl. p ijme :

PRACOVNÍKA PRO 
OBSLUHU VYŠÍVACÍHO 

AUTOMATU
 zajímavá r znorodá práce 

po zaškolení odpovídající plat 
 doprava hrazena 

zam stnavatelem 
 dvojsm nný provoz 
 nástup možný ihned

info na tel.603271910

Svatební fotografi e
eská Skalice a okolí: Ivan Vávra, tel: 607 504 812 Náchod a okolí: Mirek Brát, tel: 604 867 052



info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Rozsáhlé stavební pozemky, rod. dům, dílna, bunkr  v Náchodě na Klínku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 900 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Kameničná - Orl. hory, pozemek J orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 569 000,- Kč
Byt 3+1 v Náchodě v ul. Pražská do dlouhodobého pronájmu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000,-Kč/měs.+ sl.
Venkovská samota na slunném pozemku o výměře 16 383 m2  u obce Litoboř  . . . . . . . . . . . . . . .1 290 000,- Kč
Zděná, nově postavená chata, v klidné části Dvora Králové nad Labem, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . 999 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 390 000,-Kč
Zajímavé stavení na krásném místě Rýzmburk u Žernova , rozsáhlé pozemky . . . . . . . . . . . . . . . .3 400 000,- Kč
Menší rodinný domek v Červeném Kostelci v Olešnici, započatá rekonstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 000,- Kč
Rodinný dům  s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí,  vhodná přestavba na byt. jednotky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 000,-Kč

Velmi zachovalá podezděná chatka v zahrádkářské kolonii  v Dobrušce 
Mělčany. Chatka se sklepem, venkovním krbem a posezením na 
terase je postavena na jižním svahu. Krásná udržovaná a oplocená 
zahrada nabízí místo ke klidné relaxaci. Příjezd po zpevněné 
komunikaci  k zahradě. Užitková voda, chemické WC. 

 Cena: 220 000,- Kč

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
plastových a hliníkových 

oken a dveří
AKČNÍ NABÍDKA: 

 sleva pro důchodce -10%   sleva na vnitřní plastové a venkovní pozink. 
pararapety -30%   sleva na žaluzie -20%   věrnostní slevy

DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 500,-Kč zdarma při objednávce 
oken nad 10.000,-Kč

DRŽITEL

DRŽITEL
ISO 9001

ISO 9001

Vít zstvím v Bohdašín  potvrdili postup na okresní kolo
    V sobotu 17. kv tna Sbor dobrovolných 
hasi  Bohdašín uspo ádal dvacátý ro ník 
hasi ské sout že pro mladé hasi e o Boh-
dašínský pohár. Družstvo mladších žák  z 
Bohuslavic odjížd lo na tuto sout ž s nad jí 
postupu na okresní kolo hry Plamen. Dopo-
sud drželo postupové místo, ale až zde se 
m lo práv  s kone nou platností rozhodnout 
o šesti postupujících. Celkem šestnáct družs-
tev mladších žák  absolvovalo tyto ty i dis-
ciplíny: požární útok, štafetu dvojic, štafetu 
na 4x60 metr  a zásah džberovou st íka kou. 
Bohuslavické družstvo neponechalo nic náho-
d  a s nejmenším sou tem bod  za umíst ní 
ze všech ty  disciplín po zásluze zvít zilo a 
odvezlo si zlaté medaile a krásný pohár za 1. 
místo. Tímto vít zstvím tak potvrdilo postup 
na již zmín né okresní kolo hry Plamen, kte-
ré se konalo o týden pozd ji v Náchod . V 
kategorii mladších žák  se na toto okresní 
kolo kvalifi kovalo šest nejlepších družstev z 
celého okresu Náchod. Mladí hasi i zde p ed-
vád li své um ní v p ti disciplínách (oproti 
Bohdašínu zásah džberovkou vyst ídaly šta-
feta a požární útok CTIF), povinností bylo též 
p edložení kroniky s výkazem celoro ní in-
nosti. Mladší žáci z Bohuslavic ani tentokrát 

nezklamali. P estože se této sout že zú astnili 
poprvé, po se tení výsledk  ze všech disci-
plín obsadili p kné 2. místo. Zisk st íbrných 
medailí a poháru byl pro toto družstvo vel-
kým úsp chem. Kone né po adí: 1. B loves, 

2. Bohuslavice, 3. Zvole, 4. Nízká Srbská, 5. 
Jasenná, 6. Mezim stí. 

za SDH Bohuslavice Karel epelka
na snímku -  Úsp šné družstvo mladších 

žák  z Bohuslavic

SEDLONOVŠTÍ RYBA ÍCI
   Dovolte mi, abych se s Vámi pod lil 
o krásný rybá ský zážitek d tí z D t-
ského domova v Sedlo ov . Celou zimu 
jsme se všichni t šili na našeho spole -
ného koní ka a kone n  jsme se do ka-

li. Za átkem kv tna byly d ti pozvané 
našimi kamarády na rybník Dubenec o 
rozloze 5,5 ha, který se nachází na tra-
se astolovice - Solnice (u obce Libel) 
v p íjemném zalesn ném údolí. Je to 

soukromý rybník, kde si m žete p ijet 
zachytat s  karavanem, se stanem nebo 
jen tak na den a nemusíte být ani lenem 

RS. U rybníka je posezení s udírnou, 
grilem a ob erstvením.Rybí osádku zde 
tvo í kapr, amur, štika, sumec, candát, 
jeseter, Koi kapr a úho . A kone n  jsme 
byli na míst . Nat šeni jsme zasedli k 
prut m a ryby na sebe nenechaly dlouho 
ekat. Jako první zdolal Št pán krásné-

ho šupiná e 51 cm, potom Vítek, Lukáš 
a Rostík. Následovaly další p íjemné 
úlovky. Ten ve er nás ješt  mile p ekva-
pil krásný Koi kapr 49 centimetr  , který 
p išel Rostíkovi na rousnici. V  pr b hu 
ve era jsme sed li u ohn , opékali si a 
udili párky a povídali si s kamarády. A 
další dny nebyly jiné...
  Rád bych pod koval všem kamarád m, 
rybá m, sponzor m a p íznivc m, kte í
nám pomohli a pomáhají. Všechny Vás 
vyjmenovat nelze, ale Vaší pomoci si 
ohromn  vážíme, nebo  bez ní bychom 
takovéto výpravy nemohli podnikat. 
D kujeme. Petr v zdar. Ji í Lokvenc, 
vychovatel a vedoucí rybá ského krouž-
ku v  D tské domov  v Sedlo ov .          

Foto a text: J. Lokvenc

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

Přijmeme zaměstnance 

DO SKLADU PLOŠNÉHO MATERIÁLU
Požadavky: 

 komunikativnost  znalost PC-DOS  řid. průkaz VZV

Info na tel. 777 855 455  

Zavedená textilní fi rma DOX International s.r.o. 
v Hronov  hledá zam stnance do hlavního pracovního pom ru na pozici

Ú ETNÍ
Požadujeme:

 Ekonomické vzd lání  Praxe min. 5 let  Dobrá znalost AJ, nebo NJ 
Nástup možný ihned, Životopisy zasílejte na e-mail: hrabkova@dox.cz

   V sobotu 31.5.2008 se uskute -
nil v Novém M st  nad Metují již 
13. ro ník pochodu - Pohádkový 
šmajd se Stopou. Letos se i p es
velké dusno do pohádkového lesa 
vydalo 207 ú astník . D ti s rodi-
i plnily na trase rozli né úkoly 

na osmi kontrolách, za které byly 
v záp tí odm n ny.V cíli si pak 
mohl každý zasout žit, pohrát na 
h išti, opéct si párek, i jen tak 
odpo ívat po namáhavé tú e. Na 
organizaci pochodu se podílelo 29 
d tí na kontrolách a 12 dosp lých
na startu a v cíli. D kujeme fi rmám 
i jednotlivc m, kte í tuto akci pro 
d ti podpo ili.
Ved.turistického oddílu mládeže 
Stopa Bc. So a Novotná, Nové 

M sto nad Metují

tel.:491 421 450
fax :491 451 144

mobil:777 809 933
www.stada.cz

e-mail:stada@stada.cz

Podhradní ul.859
552 03 eská Skalice

STAVEBNINY
DANTON

 Nabídka veškerého stavebního materiálu
 Zajímavé ceny na betonové výrobky (Best)

ZDARMA zpracování cenových nabídek.

Možnost využití dopravy s hydraulickou rukou
Kde nás najdete

Rádi zodpovíme Vaše dotazy na tel/fax: 
491 428 439, 608 851 261

DANTON
Dolní Radechová 273

Noční klub u Mílů
v Náchodě Na Plhově

13.6.2008 v pátek
AKCE PRO ŽENY

PROFESIONÁLNÍ
PÁNSKÝ

STRIPTÝZ
hraje DJ - ÁLA

otevírací doba od 20.00
vstupné 80,-Kč

rezervace  603 492 962



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

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

NEJV TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

Zem d lské družstvo Dolany
nabízí k výrobním i skladovacím 

ú el m

PRONÁJEM ST EDISKA 

VOLOVKA
v k.ú. Doubravice u eské Skalice

- 4 haly o celkové 
podlahové ploše 5090 m2.

Možný i pronájem 
jednotlivých budov.

tel.: 491 419 061, fax : 491 419 062
e-mail: zddolany@zddolany.cz

NEJLEPŠÍ CENY PNEU V REGIONU
  AKCE     B ŽNÁ CENA

155/70R13 MATADOR MP12 670      1017
165/70R13 KING S. NEBO TRAYAL 640 1080
165/70R13 MATADOR MP 15 695 1173
175/70R13 SUNNY 795 1198
165/70R14 BARUM BRILANTIS 935 1522
185/65R14 SUNNY NEBO TRAYAL 885 1446
195/65R15 DUNLOP FASTRESPONSE 1499 2887
195/65R15 TRAYAL NEBO TRIANGL 1050 1910
195/65R15 BARUM BRAVURIS 1285 2075
205/55R16 PIRELLI P7 2050 4050
205/55R16 DUNLOP FASTRESPONSE 1998 3741
205/55R16 MATADOR NEBO STUNER 1498 2559
225/45R17 PIRELLI ZERO NERO 2998 5985
225/45R17 TUNER SCUDO 2390 4622
195/50R15 BARUM BRAVURIS 1099 1725
195/50R15 PIRELLI P5000 1380 2460
235/55R17 PIRELLI ZERO NERO 2880 6420
MOTO 120/70R17 DUNLOP D208F 2225 3195

Ceny jsou v etn  DPH.    DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Ak ní ceny i na další rozm ry!PNEUSERVIS eská Skalice, TG.Masaryka 140 (areál 

autoservisu EIDK s.r.o. naproti erpacístanici Benzina) 732 918 500

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10%
NA ŘETÍZKOVÉ 

ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 
 renovace van  textilní rolety  těsnění 
 vestavěné skříně na míru  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Malířské 
a natěračské práce

Kontakt: 604 233 696
M.Šmehlík   

BARUNKA
   V sobotu 14. ervna 2008 po ádá Klub eských turist  HROT eská Skalice, ve spolupráci 
s místní TJ SOKOL, dálkový pochod s cyklotrasami krajem spisovatelky Boženy N mcové.
Prezentace a start prob hne od 6 do 10 hodin u sokolovny ( u nádraží D ) v eské Skalici, 
startovné 15 K  se platí p i prezentaci na startu. len m K T, TJ Sokol ( po p edložení
lenských p ísp vk  ) a d tem, bude poskytnuta sleva. Ob erstvení si ú astníci pochodu 

zajiš ují individuáln  z vlastních zásob a restaura ních za ízení. Ubytování ve vlastních spa-
cích pytlích v místní sokolovn , lze zajistit od pátku za poplatek 20 K  / noc.
   Cíl tohoto 18. ro níku, po ádaného na po est 120. výro í založení K T, bude v míst  startu ( 
restaurace Sokolovna ) , do 19 hodin. P ší trasy jsou v rozmezí 15 až 50 km, cyklotrasy 23 až 
80 km. Akce se koná za každého po así , každý ú astník jde , nebo jede na vlastní nebezpe í.
Zdrávi došli a dobrý vítr ! Ivan Vávra

Ústecká 21 - závody automobil  do vrchu
   V Ústí nad Orlicí se jel v rámci mezinárodního mistrovství eské republiky, mistrovství 
Evropy historických vozidel a mistrovství Rakouska další závod automobil  do vrchu pod
názvem Ústecká 21. Za GMS Racing team startovali Vladimír Burian (Lucchini / BMW 
Armaroli), Miloš Beneš (F3000 Ralt / Cosworth) a Milan Stejskal ( Fiat 128 SC). Vladimír 
Burian obsadil ve skupin  CN v sobotu 3. místo a v  ned li 2. místo a nikoho z 15.000 divák
nenechal na pochybách o svém jezdeckém um ní. Miloš Beneš m l po havárii v Nám šti nad 
Oslavou problémy s  elektronikou. Odstartoval sice do všech tréninkových i závodních jízd, 
ale elektronika vždy v pr b hu jednotlivých jízd vypov d la službu. Byla to škoda, protože 
podle srovnání telemetrie z roku 2007, byl Beneš po jednom kilometru závodní jízdy pouze o 
0,3 vte iny pomalejší než je jeho tra ový rekord. Tento as by sta il na prvenství v absolutním 
po adí v letošním roce. Milan Stejskal jel v Ústí skv le a obsadil v rámci mistrovství Evropy 
historických vozidel ve své skupin  2. místo. text: R.S., foto:J.Navrkal

První setkání Havlovic
   V Havlovicích na Trutnovsku se v sobotu 24. kv tna uskute nilo historicky první 
setkání ob an  z eských obcí, které mají název Havlovice. Vesnice s tímto názvem 
jsou v naší republice celkem ty i. Do hostitelské obce na b ezích eky Úpy, která se 
pyšní tituly Vesnice roku eské republiky a Královéhradeckého kraje 2007, dorazili 
v sobotu dopoledne havlovi tí z okres  Domažlice, Liberec a Chrudim. V parku ve 
st edu obce nejprve milé hosty, kterých p ijelo tém  padesát, p ivítal starosta obce 
Pavel Dvo á ek. Havlovický vodník poté p ímo z jezírka rozdával host m malé dárky. 
Následoval výborný ob d v  hostinci Amerika, po kterém se havlovi tí p esunuli do 
základní školy. Zde si prohlédli výstavky z innosti místních spolk  a zhlédli n kolik 
krátkých film  o Havlovicích. Hlavní program s názvem Havlovický srandaboj prob hl 
od patnácti hodin ve sportovním areálu. Jednalo se o úsm vné zápolení ve dvanácti 
netradi ních sportovních disciplínách. O kone ném po adí se nakonec rozhodovalo až 
v záv re né disciplín  - pití piva na rychlost. V ní nakonec triumfovali Havlovi tí od 
Domažlic, kte í tím odsunuli domácí borce na druhé místo. Po malém ob erstvení si 
své um ní v požárním útoku pom ili hasi i. Zde se po adí obrátilo, vít zství slavili 
domácí. Celé setkání zakon ila tane ní zábava pod širým nebem. V pr b hu veselice 
došlo k symbolickému p edání štafetového kolíku p íští po adatelské obci. Tou budou 
za dva roky západo eské Havlovice. Všichni zú astn ní hodnotili premiérové setkání 
Havlovic jako velice povedené. Srde ná atmosféra a nová p átelství jsou zárukou, že 
se havlovi tí ur it  nesešli naposledy.                                                Zden k Honzera

 Kulturní komise Obce Provodov - Šonov spolu se starostou p ivítala v ned li 11. 
kv tna 2008 v zasedací místnosti v Šonov  p t nových ob ánk

Na Vyhlídce s vyhlídkou
   Projekt s názvem „Nová cesta na trh práce, Vyhlídka pro osoby se zdravotním postižením“ 
probíhal ve školicím st edisku od roku 2006 a byl ur ený pro nezam stnané uchaze e
evidované na Ú adech práce v Hradci Králové, Náchod  a Rychnov  nad Kn žnou, kte í
se cht li vrátit zp t na trh práce a m li zájem o pomoc p i hledání zam stnání.  Z  60 
uchaze , se zam stnalo a trvale pracuje 70% z nich. Jak sám název projektu vypovídá, 
cílem bylo pomoci najít novou cestu do zam stnání a otev ít vyhlídku na znovuuplatn ní 
ve spole nosti.
   Projekt byl ur ený  pro osoby se zdravotním postižením, které to mají p i hledání pra-
covního uplatn ní mnohem t žší než lidé zdraví, pon vadž se potýkají se svým onemoc-
n ním, které je handicapuje.
   Školicí centrum Vyhlídka spolupracovalo p i realizaci celého projektu s Institutem 
aplikované psychologie Celý projekt byl fi nancovaný Evropským sociálním fondem a byl 
je specifi cký rozsahem, obsahem a formou. Skládal se z - motiva ního, sociáln  - psycho-
logického kurzu, po íta ového kurzu a dále z pracovního a psychologického poradenství 
a bilan ní diagnostiky a  probíhal pobytovou formou v krásném prost edí nov  zrekon-
struovaného hotelu Vyhlídka, v nádherném prost edí les  a zelen , kde byla  umožn na 
celková relaxace. Byl tedy oázou pro t lo i duši. kp

Do nov  otev ené regionální 
kancelá e v Náchod
P IJMU t i spolehlivé 
asistenty pro prodej. 
Informace: PO - PÁ 

777 345 132



   Sdružení zdravotn  postižených Náchod po ádá 
oblíbený,nenáro ný jednodenní výlet:

HARACHOV, JI ÍN a ROVENSKO POD TROSKAMI. 
Termín: tvrtek 19. ervna 2008. Cena 250,- K  zahrnuje: dopravu autokarem Karosa, pr vodce. 
Cena nezahrnuje vstupné (sklárna a minipivovar K  20,- invalidé, d ti, 120,- K  dosp lý a muzeum 
panenek 50,- K .
Program: odjezd z Náchoda za Tepna klubem v 7:30 hod., p íjezd do  Harachova kolem 10h, pro-
hlídka druhé nejstarší sklárny u nás /expozici výrobk , provoz, hutní halu s pecemi, brusírnu, zázemí 
brusírny - turbínu s transmisemi, minipivovar, muzeum), odjezd do Rovenska pod  Troskami, zde 
návšt va krásného muzea panenek a medvídk  s 1000 exponáty, p íjezd do Ji ína kolem 15h, zde 
individuální procházka m stem, možnost ob erstvení nebo pozdního ob da, návrat do Náchoda 
kolem 19h. Závazné p ihlášky a platba vždy každou st edu od 13. - 15. hod. v suterénu budovy Okr. 
Soudu Náchod a nebo paní Máslová, telefon: 491 465 350, mobil: 775 671 344. 

Výbor p eje ú astník m hezké po así a š astný návrat

Mate ská
škola,

 Náchod, Alšova 952
hledá

KUCHA E
/KUCHA KU

 vyu ení v oboru, 
    minimáln  dva roky 
    praxe

 práce na jednu sm nu
 samostatnost
 nástup 1.9.2008

Telefon: 
+420 491 423 413

e-mail:
jidelna.msa@seznam.cz

paní MOŽÍŠOVÁ 

PLASTOVÁ OKNA a DVEŘE
 Montáže a stavební začištění 

     omítek
 V nabídce panelákové sestavy 

     oken za zajímavé ceny

 Kvalitní pětikomorový profil
 Parapety, žaluzie, rolety, sítě
 Cenové nabídky a zaměření 

     zdarma
Certifikát TZUS Praha, Truhlářství V+V spol. s r.o. Náchod

Divize plasty, Na Hamrech 872, Tel. 602 289 441  www.truhlarstvivv.cz

JSTE TO, CO JÍTE A PIJETE
   Jedno ínské p ísloví íká, že jste to, 
co jíte a pijete. Stejnou pravdu potvrzují 
i moderní výzkumy. Ano, špatným jídel-
ní kem m žete vaše t lo „zhuntovat“, 
vyváženou skladbou potravy a nápoj
naopak t lo regenerovat. Jak se však orientovat a nau it se vnímat Vaše t lo jako harmo-
nický celek, jako unikátní „biologický stroj“? Pomoci Vám m že nap íklad p ednáška 
„Zásaditá pé e o organizmus dle Dr. Jentschury“, která se uskute ní v prostorách Rolletic 
studia v Náchod  nad obuví Stival. dne 25.6.2008 od 17.15 do 19.30 hodin. Lektorkou 
zde bude Mgr. Jana Šafratová

MEZINÁRODNÍ RENOMÉ
    Kdo je Dr. Peter Jentschura? N mecký p írodov dec a spisovatel, který se již 27 let 
zabývá výzkumy v oblasti acidobazické rovnováhy organizmu: Problematikou p ekyse-
lení organizmu a vznikem civiliza ních chorob. Záv ry svého bádání publikuje Dr. Jent-
schura v knižním bestselleru Zdraví díky odkyselení. Publikace se v N mecku do kala 
již 13 vydání a celkem byla p eložena do 10 jazyk . Na podzim se kniha objeví i na 
tuzemském knižním trhu.

OTÁZKY A ODPOV DI
   Teoretická východiska spat uje Dr. Peter Jentschura v položení /*zásadní otázky: Jak 
z stat zdravý a krásný? Odpov dí je mu dodržení tria hlavních zásad: Vyhni se škodlivé-
mu! Jez, pij a konej užite né! Vylu uj škodliviny!

KYSELINY ÚTO Í
   Moderní výživa však na naše jídelní stoly servíruje pokrmy a nápoje, které tyto rady 
nerespektují. S nimi p ichází do našich organizm ada kyselin narušující acidobazickou 
rovnováhu. Jmenujme pro ilustraci produkty a s nimi spojené kyseliny: um lá sladidla
- kyselina mraven í, cukrovinky - kyselina octová, vep ové maso - kyseliny sírová a 
dusi ná, káva - kyselina t íslová atd.. A nejen potraviny a nápoje, ale rovn ž shon a další 
nešvary moderní civilizace napomáhají p ekyselení organizmu, zvedají pomyslná stavi-
dla a uvol ují cestu proudu kyselin. A tak stres a zlost rovná se nadbytek kyseliny solné, 
nedostatek pohybu p ináší kyselinu uhli itou. Výsledkem jsou civiliza ní choroby: vyso-

ký krevní tlak, revmatismus, kloubní onemocn ní, kožní choroby, poruchy imunitního 
systému, diabetes, alergie atd..

„JENTSCHURA VRACÍ ÚDER“
   Našt stí není p ekyselení organizmu nevratným procesem. Kyseliny se dají neutra- lizovat pomocí dostate ného množství 

minerálních látek a odstranit z organismu 
jednoduchými zásaditými procedurami. 
Firma Peter Jentschura p ináší na náš trh 
originální produkty, které Vám pomohou 
zkvalit ovat váš zdravotní stav. Po ád 
totiž platí, že jste to, co jíte a pijete.

P EDNÁŠKA V NÁCHOD
   P ij te na p ednášku v Náchod  a budete 
v d t vše pot ebné. Pozor! Z d vodu p ed-
pokládaného zájmu o p ednášku prosíme, 
abyste si místa rezervovali - telefonem, 
elektronicky i osobn  v prodejnách Zdra-
vé výživy v Náchod i Hronov .

Kontakty 
- Jan a Zde ka Lantovi, tel. 608 83 07 09 

a 602 70 94 86, 
www.zdravavyzivahronov.com, 

e-mail : zdravavyzivahronov@seznam.cz
P ipomínáme termín a místo konání 

p ednášky o metodách Dr. Jentschury: 
25.6.2008, 17.15 - 19.30 hod. v prosto-

rách Rolletic studia v Náchod  nad 

Zveme milovníky  kvalitních vín
* tuzemská  * zahrani ní * stá ená * chlazená

VINOTÉKA
NÁCHOD, B loveská ulice v areálu Zahradní restaurace Marlboro

* p íjemné posezení * soukromé akce, ve írky
denn  od 14.00 - 21.00

rezervace na tel. 604 27 47 06, 775 380 602

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Mediálním partnerem projektu Dopln k jsou noviny ECHO

 Co je posláním galerie?
   Hlavním úkolem instituce je tvo it sbírku 
výtvarných d l, pe ovat o ni a prezentovat ji 
ve ejnosti. Prost ednictvím výstav pak sezna-
mujeme ob any i s aktuálním d ním na eské 
výtvarné scén .

 Je t žké d lat prost edníka mezi výtvar-
ným dílem a divákem?
   Ano, ale prost ednictvím p ednášek, dopro-
vodných program  pro d ti a mládež a v 
neposlední ad  i vydáváním publikací se 
nám to da í. Je d ležité u it laickou ve ejnost 
a hlavn  d ti nejen dívat se kolem sebe, ale 
hlavn  vid t, vnímat a p emýšlet o celku i 
jednotlivostech.

 Galerie tedy není jen výstavní sí ?
   Ne, není to jen budova sama o sob . Pod 
tímto ozna ením si p edstavte i fungující 
tým lidí, který pracuje se sbírkami, p ipra-
vuje výstavní plán, zajiš uje konání výstav a 
zprost edkovává všem zájemc m ona úžasná 
setkávání se s  výtvarným um ním.

 Co všechno se v pr b hu roku v galerii 
odehrává?
   Je toho velmi mnoho. tená e proto rad ji 

odkážu na www.gvun.cz 
 Co lov k získá návšt vou galerie?

   V tšinou nic hmotného. Popsala bych to 
spíše jako možnost nahlédnout do vnit ního 
sv ta druhých lidí - do jejich vid ní, cít ní a 
vnímání - a nepopsatelný zážitek ze setkání 
s  originálními výtvarnými díly, který žádné 
médium na sv t  nenahradí. S redaktorem 
ECHA rozmlouvala Hana Nováková, peda-
gogická pracovnice GVUN.

 Pohled do výstavní sín  s expozicí 
objekt  Jasana Zoubka

 Prodejna Zdravé výživy v Náchod  - Plhovské ul.

Plavecká škola Náchod Vás zve od zá í 2008 na sobotní kurzy plavání pro d ti od 6 do 10 let. Kur-
zy budou probíhat v sobotu dopoledne na velkém bazénu v Krytém plaveckém bazénu v Náchod .
D ti budou rozd leny do družstev podle po áte ních dovedností. Délka lekce bude 45 minut. 
Maximální po et 10 d tí ve družstvu. Výuku plavání povedou kvalifi kovaní instrukto i plavání 
z plavecké školy. P edpokládaná cena 800K  za 10lekcí. V kurzu se d ti budou u it: * základní 
plavecké dovednosti * plavecké zp soby prsa, kraul, znak * potáp ní a plavání pod vodou * tech-
niku skok  prostých a startovních * plavecké sout že, vodní pólo a další innosti ve vod  Jedná se 
pr zkum zájmu o výše jmenovaný kurz. Pokud máte zájem, kontaktujte Plaveckou školu Náchod. 
Plavecká škola Náchod, Pražská 178, Náchod, Tel.: 491 427 642, 775 166 681, e-mail:
 info@ccknachod.cz, web: www.ccknachod.cz, Provozní doba kancelá e PŠ Po - Pá 7.00 - 13.00

NABÍDKA PLAVECKÉ 
ŠKOLY NÁCHOD

Aktuáln  o cestách do Chorvatska
V poslední dob  se v celostátních médiích objevila ada mate-
riál , které se týkaly komplikací turistiky do Chorvatska. 
Oslovili jsme proto Ing. Nývlta, majitele CK HORIZONT, 
která se specializuje na Jadran. Odpov d l nám, že nejd íve to 
byl problém d tí, které cestují bez rodi  a pro které je nutné 
prohlášení alespo  jednoho rodi e, že souhlasí s vycestováním 
dít te. Rychle jednala Asociace cestovních kancelá í, které  je 
cestovní kancelá lenem a ofi ciáeln  dohodla s Chorvatskem 
formulá ,který Horizont umístil na své internetové stránky a 
který po stažení asi za 30 K  poplatek potvrdí každá matrika.
Dalším problémem má být dovoz masných a mlé ných výrob-
k . Tento zákaz dovozu platí již adu let. Naši turisté však 
b žn  masné výrobky dovážejí a v tšinou bez problém . Je 
náhodou pokud chorvatský celník tento dovoz odhalí. V tom-
to p ípad  skute n  je rizikem, že toto maso budete muset 

vyhodit. Jedná se však p evážn  o syrové maso. Nežádoucí 
jsou i salámy a špeká ky. Tyto potraviny je vhodné koupit 
na míst  v maloobchod . Ceny t chto vybraných produkt
budou umíst ny rovn ž na internetové stránce www.hori-
zontck.cz po 29. ervnu, kdy se Ing. Nývlt z Chorvatska vrátí.
   Tím, že klesá hodnota eura proti eské korun , p istoupila 
CK HORIZONT na 8%ní zlevn ní všech pobyt  v hotelích a v 
apartmánech. Pouze ceny stan  z stávají, protože jsou již tak 
velmi nízké, nebo  CK udržuje výši cen již  8 let beze zm ny.
   Dalším problémem je cena slovinské dálni ní známky, kte-
rou bude muset zaplatit turista jedoucí vlastním autem. Toto 
je skute n  nep íjemné a  proto je možné cestovat autobusem 
ze všech m st,kde jsou k dispozici noviny ECHO. Odjíždí se 
každý pátek a návrat je po týdenním pobytu v ned li p íští 
týden. r

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.:
602 145 222 



089403            zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Velmi p kný družstevní byt 3+1 v první pat e
panelového domu o CP 77 m2. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Tel: 776630019

Prodej 1 190 000 K

087943           zdarma: 800 100 446

BYT 4+1 V OV, JAROM
Luxusní a velmi prostorný mezonetový byt 
4+1 o CP 142 m2. D m i byt po celkové 
rekonstrukci. Tel: 776637636

Prodej 2 680 000 K

088185             zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, ÚPICE
P kný, slunný a pln  za ízený byt 3+1 
v klidné ásti m sta. D m je p ed pláno-
vanou rekonstrukcí. Tel: 737261570

Prodej 1 490 000 K

088439             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Družstevní byt poblíž centra áste n
za ízen. CP 72 m2. Byt prošel rekonstrukcí. 
Ihned obyvatelný. Tel: 775418173

Prodej 1 380 000 K

086821            zdarma: 800 100 446

086224             zdarma: 800 100 446

RD, HRONOV – ZBE NÍK
RD nedaleko centra. Možno komer ní využití 
nebo jednoduchou rekonstrukcí  rozd lit na 
5 bytových jednotek.

Prodej 1 880 000 K

088294            zdarma: 800 100 446

DB 1+1, NÁCHOD
Družstevní byt 1+1 nedaleko centra m sta. CP 
37 m2. V p íštím roce je plánována vým na
oken. D tské h išt  u domu. Tel: 603864448

Prodej 875 000 K

088949             zdarma: 800 100 446

ZEM D LSKÁ USEDLOST, BROD N.L
Vesnický RD s uzav eným tvercovým dvorem 
v blízkosti zámku Kuks. Prodej s p ilehlými 
pozemky. CP 3097 m2. Tel: 776637636

Prodej 1 930 000 K

070140             zdarma: 800 100 446

RD, ESKÁ SKALICE
RD v Malé Skalici. Sou ástí nemovitosti je velký 
dv r, stodola a další nebyt. prostory.   CP 24 050 
m2 – využitelné k výstavb  RD.  Tel: 775418173

Prodej 3 850 000 K

084215             zdarma: 800 100 446

RD, HRONOV CENTRUM
Prodej podílu na RD. K prodeji podíl
náleží zd ná nemovitost o 4 místnostech ke 
komer nímu využití. Tel: 603864448

Prodej 658 000 K

083002             zdarma: 800 100 446

RD , HORNÍ KOSTELE – ERVENÝ KOSTELEC
RD  k rekonstrukci se stavebním pozemkem 
o CP 1827 m2. Vhodné k bydlení nebo ke 
komer ním ú el m. Tel: 602478009

Prodej 550 000 K

RD, Nov  M sto n. Metují
Rozestav ný RD nedaleko centra m sta. Podsklepen 
s možností vybudovat 2 byt. jednotky. Garáž a zah-
rada o ploše 159 m2. Tel: 604322178

Prodej 2 400 000 K

CHATA, ERVENÝ KOSTELEC
Chata rekonstruovaná v r. 2001 s vlastním pozem-
kem na p ekrásném míst . Vhodná k rekreaci i 
trvalému bydlení. CP 1200 m2. Tel: 604322178

Prodej 1 090 000 K

087152             zdarma: 800 100 446

ST. POZEMEK, HORNÍ RADECHOVÁ
Stavební pozemek o CP 4 836 m2.
Inženýrské sít  jsou na hranici pozemku a 
áste n  i na n m. Tel: 776630019

Prodej 125 K /m2

STAVEBNÍ POZEMEK, BRZICE
St. pozemek s loukou a plantáží jedli ek 
s možností jejich prodeje. Sít  na hranici 
pozemku.CP 3622.m2. Tel: 737261570

Prodej 900 000 K

BYT 3+1, ERVENÝ KOSTELEC
Prodej bytu v podílovém spoluvlastnictví nedaleko 
centra. Byt je po áste né rekonstrukci, veškerá 
ob anská vybavenost v míst . Tel: 603864448

Prodej 1 550 000 K

086271             zdarma: 800 100 446 086206             zdarma: 800 100 446 089314             zdarma: 800 100 446

  KOTEVNÍ A UPEV OVACÍ
TECHNIKA

RivCo Náchod s.r.o.
PRODEJNA Kladská 207, Náchod - B loves

v areálu firmy TOGAZ

nabízíme špi kový 
sortiment švýcarské firmy

V kv tnu a ervnu sleva na vrtáky 
MUNGO SDS+ o 4 - 26 mm

K nákupu 3 vrták  box na šroubky zdarma 

KUŘICE
ve stáří 11 týdnů červené a černé

ČERVENÝ KOSTELEC, Chovatelské potřeby
Prodej 12.června 2008

Tel. 491 461 414, 
mobil 774 197 388      

NUTNO 
OBJEDNAT!

Chiptuning 
Automobilů
Zvyšte si výkon o 30% a snižte 

spotřebu až o 1 l/100 km
WWW.CHIPTUNNINGMOTO.CZ
Tel.:724 147 896, 732 480 489    NEJV TŠÍ VÝB R

jízdních kol, p ileb a 
oble ení v regionu

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

P enechám kompletn
zavedené svatební 
studio v Náchod
za solidní cenu.
Informace na
tel. 776 777 331



* SOUKROM * ŠIKOVN * ROZUMN ** SOUKROM  * ŠIKOVN  * ROZUMN   * 

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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny p i st hování,

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

Potřebujete 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

Máte záznam v registru?
Banka Vám nep j í?

Zavolejte: 777 120 127 Nové M sto a okolí

NEBANKOVNÍ P J KY
BEZ POPLATK

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

SEZNÁMENÍ
* 29-letý svobodný bez závazk  hledá touto cestou 
kamarádku z Náchoda a okolí. Spole né výlety, dovo-
lená. Moje záliby: p íroda, turistika. Tel. 776 552 658
* 39 letý elegán hledá svou Venuši. Tel. 777 129 785
* Roz. SŠ 48 / 178/74 hledá p ítelkyni z Náchodska, 
tel. 603 711 210

BYTY
* Prodám zrekonstruovaný byt v OV 2+1 v Nácho-
d  SUN.Cena : 1 100 000,- K . Tel. 774 311 404
* Hledám p íjemný pronájem bytu v Náchod  pro 2 
osoby, nejrad ji 2 nebo 3+1. Prosím nabídn te p ija-
telnou cenu. Jsem matka s dít tem. Kauci akceptuji. 
TEL.: 737 245 705
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod  poblíž centra. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Volný cca od 1. ervence 
2008. Nutná kauce 25000,-K . Tel: 602 790 044.
* Prodám byt 2+1 v Náchod  v OV, pod Montací. 
TEL.:776 140 273
* Pronajmu byt 1+1 s provozovnou v Polici nad 
Metují. V klidné ásti poblíž centra u ZŠ. Obojí je v 
p ízemí rodinného domku, bezbariérový p ístup, po 
rekonstrukci, vytáp ní elektrokotlem. Cena okolo 8 tis. 
m sí n  + inkaso, p lro ní kauce, p ednost má proná-
jem obojího jako celku. TEL.:603 291 134
* Pronajmu dlouhodob  byt 3+1, 75 m2 na Plhov
v 1.NP, velmi p kný, slunný, nová plastová okna za 
5000,-m sí n  + inkaso. TEL.:608 90 30 70
* Prodám byt 1+1 v Náchod  - Plhov , v OV, cena 
840 tis. K , I. podlaží, plocha bytu 34 m2, sklep, tel. + 
záznam. 491 428 559
* Sháníme byt v os. vl. 2+1,3+1 v Náchod , . Ska-
lici nebo N. M st  n/Met. Rychlá platba. Tel.: 608 667 
734
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod , plocha 74 
m2, istý a p kný byt, nutné vid t. Cena 950 000,- K .
Volný ihned. TEL: 776 139 680, RK NEVOLAT!
* Pronajmu dlouhodob  byt 2+kk v OV v Náchod ,
37 m2 v 1.NP vnov  zrekonstruovaném dom  poblíž 
centra. Nájemné + energie 5500,-K . TEL.:608 90 30 
70
* Pronajmu byt 4+1 v Náchod  - B loveská ul., volný 
od 08 -09/2008. Nájemné dohodou. Tel. 720 139 115
RÁME EK* Prodej krásného bytu 1+1,35m2,4.
p./8,panel,DR,centrum Náchoda.Byt je po ást.rekon.-
nová kuch.linka, plast.okna. D m je po kompl.rek.-
nová fasáda, st echa, stoupa ky. Cena:990.000,- Kon-
takt: 737 786 812
* Pronajmu 3+1 na Pražské ul. v Náchod , volný od 
srpna, 4000,-K  + inkaso. T ím sí ní kauce. TEL.:603 
567 617 volat po 18.hodin
* Pronajmu dlouhodob  byt 1+1 (cca 50m2) v 
Náchod  v cihlovém dom , kuch. linka, nájem 3000 + 
služby. Vratná kauce 9000,-. Tel 777 594 401
* Koupím byt 2+1 v OV v Náchod , .Skalici nebo 
Novém M st  n.M. do 1 mil.K . TEL.:774 165 682
* Dlouhodob  pronajmu garsonku 30m2 v 10.poscho-
di v Náchod - B lovsi,s možností pozd jšího odkupu.
Kauce nutná.Jen vážní zájemci.Inf.na tel.776 552 158
* Koupím byt 40 m2 v OV v Novém M st  n.M., plat-
ba hotov . SP CHÁ. TEL.:608 160 215
* Prodej bytu 3+1 OV, vým ra 75m2 v panelovém 
dom , ul. Kostelecká/Náchod, lokalita Plhov v 3np 
s výtahem. Vyhledávaná lokalita díky klidu, zeleni 
a blízkosti zámku, výborné ob anské vybavenost, 
dostupnost MHD 200m. V byt  kompletní vým na 
oken na plast, zd né jádro (materiál ytong, nové za .
p edm ty vana, WC, umyvadlo). Cena: 1.450.000,-K
T:604 133 951, www.ttreal.cz
* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájemné 4500,-K .
TEL.: 775 061 233, e-mail: fajfr@seznam.cz
* Nabízíme Vám prodej p kného prostorného bytu 
1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jarom e. Byt se 
nachází v 1.NP cihlového domu v klidné ásti m s-
ta. Ve m st  je veškerá ob anská vybavenost cena 
980.000K . Tel: 773 268 500,775 061 233 nebo e-
mail: elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu byt v Náchod  1+1, náj.4000,-K  + 
2000,-K  služby, kauce 20 tis.K . TEL.:774 699 600, 
fajfr@seznam.cz
* PRONAJMU BYT 3+1 Náchod Branka.Více na 
www.sweb.cz/bytbranka
* Pronajmu nov  rekonstruovaný byt 80m2, 3+kk, 
balkon, dálkové topení, centrum Náchoda - Kamenice. 
Tel. 583 211 510 ve er.
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod  na SUNu, cena 
1.380.000 K . Tel. 774 200 746
* Prodám družstevní byty 1+1  B loveská 1591 
1.patro a 1+1 Bílá 1969 1.patro v Náchod . Info:777  
077 883
* Koupím byt 3+1 v Náchod  na Plhov , platba hoto-
v . TEL.:776 671 098
* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájemné 4500,-K .
TEL.: 775 061 233

NEMOVITOSTI
* Pronajmeme skladové a provozní prostory v Hro-
nov  (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2, v .kancelá e
a zázemí, vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo 
provoz fi rmy. Dobrý p íjezd vozidel, vše zrekonstru-
ováno, k dispozici od kv tna 2008, venkovní prostor 
o vel.250 m2 p ed skladem též k dispozici. TEL.:777 
152 750
* Prodám oploc. pozemek v Šonov  se dv ma dom-
ky, možno i jednotliv . Cena 450 K /m2. Tel. 608 245 

634
* Hledáme chalupu nebo 
rod. d m na Broumovsku 
i v horším stavu, o 1mil.
Tel. 607 939 657
* Prodám domek v 
Bat ovicích na polosa-
mot , cena 1,5 mil.K .
TEL.:774 678 899
* Prodám nájemní d m
v Hronov ,který se nachá-
zí v blízkosti Plusu a cen-
tra m sta Hronov. Jeden 
byt o velikost 3+1 je již 
obsazen na dobu ur itou 

a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neur itou, zby-
lé dva byty jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 
2.590.000K ,- e-mail: fninvest@seznam.cz Tel:773 
268 500, 775 061 233
* Prodám v eské Skalici RD 2+kk s možností roz-
ší ení na 4+kk, nutné dokon it rekonstr., menší zahrád-
ka s dílnou. Tel. 608 245 634
* Nabízíme k prodeji RD (3+1), s možnosí p dní 
vestavby, s velkou samost. stojící stodolou a pozem-
kem 1477 m2 ve Spech u N.M sta n.Met. Cena: 1,3 
mil. - VÝHODNÁ INVESTICE! Tel:602 204 002 
-Ideal Reality
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Náchoda, 
menší opravy nevadí. Tel. 608 245 634
* Nabídn te ke koupi RD nebo chalupu v okolí 
Nového M sta n/M., Dobrušky, Orl. hor do 1,3mil. 
Tel.: 773 559 014
* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s pozemkem o 
rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.K . TEL.:774 699 600, 
775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám provozn  obchodní objekt s 1 prázdným 
bytem v centru Jarom e o ploše 290 m2 na pozemku o 
rozloze 900 m2, cena 2 mil.K .TEL.:774 699 600, 775 
061 233, e-mail: faifr@seznam.cz

* Prodám stavební pozemky v Jarom i - 500 m2

cena 450 tis.K  a 1000 m2 cena 790 tis.K . TEL.:774 
699 600, 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici, celý podsklepený, 
dvougaráž, cena 1,760 mil.K . TEL.:775 061 233, e-
mail: fajfr@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné,celý podsklepený, cena 
2.06 mil.K . TEL.:775 061 233, e-mail: fajf@seznam.
cz
* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s pozemkem o 
rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.K . TEL.:774 699 600, 
775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Hledáme RD v Náchod , . Kostelci, . Skalici, 
Novém M st  n/Met. a okolí vhodný ihned k bydlení. 
Hotovost.Tel.: 608 883 012
* Prodám RD v Jarom i 5 + kk, cena 2,5 mil. K ,-
TEL.:775 061 233, e-mail: fajfr@seznam.cz
* Prodám byt v OV, 4+1, 86,9 m2, B loveská ul. - 
NA, nová okna, stoupa ky, zateplení, balkon, sklep, 
kabel TV, internet, prostorný, p íjemné bydlení, volný 
- srpen 08, cena 1 585 000,-K , tel. 604 37 80 31 (ne 
RK)

PRODEJ
* Prodám starší masivní nábytek, mod ín, obýv.
pokoj v . knihovny, jasanovou ložnici, v tší množství 
knih - svazky eské i sv t.liter.. TEL.:776 140 273
* Prodám použitá zachovalá st ešní d ev nná okna. 
Levn . Tel. 602 103 775
* Prodám postel s úlož. prost. 200x90 cm, dobrý stav 
500,-, hn dou d ev nou sk í ku s 2 dví ky 180x90 cm 
- 400,-. TEL.:776 727 901
* Prodám moderní rozkládací gau , moderní, velmi 
p kný, nutno vid t. Tel. 736 645 198
* Prodám plastové sudy - za 50 K  (100 l) a za 150 
K  (140 l, 200 l). Tel.: 491 451 210 - p. Matuška.
* Prodáme kompletní vybavení na výrobu klí  v et-
n  zna ného množství surových klí . Cena 30.000,- 
bez DPH. objektnachod@email.cz, tel. 777 04 04 67
* Prodám velkou kuchy i s jídelním stolem + 4 židle 
- zakázk.výroba a spot ebi e - mražák, lednice, sporák, 
- zánovní. Cena za vše do 10 tis.K . SP CHÁ. TEL.: 
739 672 206

KOUP

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

* Koupím staré reklamní cedule, staré p ilby, unifor-
my a jakýkoliv vojenský materiál. Tel. 776 139 418
* Koupím staré litinové zábradlí, kované ploty. Tel. 
776 139 418

R ZNÉ

* P ijmu obchodního zástupce pro práci se 
stávajícími zákazníky. Pouze pro pracovité lidi, 
pružná pracovní doba. Vlastní auto podmínkou. 
Tel. 603 515 395

* Hledám od m síce zá í podnájem pokoje s p íslu-
šenstvím v rodinném domku v Náchod  pro studenta 
st ední školy. Tel.605 204 763.
* Hledám místo na umíst ní d tského dome ku - 
chatka 3x3m, zpevn ná plocha nebo jen rovný poze-
mek. Náchod není podmínka. Nabídn te - uhradím! 
tel.603 744 380
* Hledám garáž nebo jiné místo pro uskladn ní 
(regály, nábytek ap.), i jen místnost se samostat. p ístu-
pem, cca12-25 m2. Náchod a okolí. Úhrada dohodou. 
TEL:603 744 380  
* Za odvoz p enechám starší cihly. Tel. 724 173 560
* Kapela z Náchoda hledá zp váka styl HEAVY. Tel. 
724 225 946
* Poptáváme volné prodejní prostory pro z ízení 
nových maloobchodních prodejen kvalitní obuvi, 100 
- 200m2 nejlépe v centru Náchoda, Nového M sta 
n.M., Jarom e, Trutnova. TEL.:775 559 600, http: 
www.hilby.cz
* Pronajmu nebytové prostory v ul. Dobrošovská 
2008, v Náchod  (u pivovaru), 96 m2, p ízemí, tel. 776 
233 642
*Dám odm nu až 5.000 K  za sehnání vysokozdvižd-
ného vozíku DESTA v jakémkoliv tech. stavu nebo na 
náhradní díly. Tel. 777 154 614
* Homeopatie, ajurvéda - lé ba bez vedlej.ú ink . 14 
let praxe. TEL.:777 13 24 30
* Hledáme lektory jazyk . Info na 605755744.
* Nabízíme ustájení vašeho koníka na krásném stat-
ku 6 km od Náchoda. Celodenní pé e, velké pastviny, 

možnost vyjížd k, výuka jízdy. Nezávazná návšt va 
vítána. Cena dohodou. TEL.:776 707 735

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* P ijmu dva brigádníky - studenty pro pravidelný 
sb r kontakt  na zákazníky - asov fl exibilní, fi nan -
n  zajímavé. Tel. 603 505 820
* Pracovní p íležitost pro mladé ukecané lidi (absolv. 
SŠ a studující VŠ) nejen na prázdniny. TEL.:605 844 
735
* Práce z kancelá e, z domu. Výd lek až 6000,-K /
týden. TEL.:603 731 609

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Prodám št ata Yorkšírského teriéra, o kov., 
od ervená, odb r v polovin ervna. Cena dohodou. 
TEL.:491 422 689

*Daruji do dobrých rukou erného kocourka 
- sirotka, odb r ihned, Tel:605 216 072

* Prodám perská ko átka s PP, o kovaná. Odb r
polovina ervna. Tel: 603 171 313

AUTO-MOTO

* Prodám vozidlo AVIA A 30 K skláp , r.v.1977, zele-
ná barva, cena 55 000,-K  bez DPH, tel.: 608 351 606

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

důchodce, ženy na MD
BEZ POPLATKŮ
tel: 739 317 455

Hedáme spolupracovníky

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

Výroba nát rových hmot ve Slavo ov  p ijme

ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNICI 

(nákup í, fakturantka)
Pracovní nápl :

 nákup surovin  vy izování objednávek  reklamací  
 fakturace  administrativní innost spojená s chodem 

výrobny nát rových hmot.
Požadujeme:

 ukon ené st edoškolské vzd lání  velmi dobrá znalost 
AJ (pop . NJ)  velmi dobrá znalost PC (excel, word), 

praxe na obdobné pozici velkou výhodou
Nabízíme: 

 práce v daném regionu  odpovídající fi nan ní
ohodnocení  stravenky  p íjemný kolektiv

Vaše CV zasílejte emailem na: polakova@mistral-paints.cz

Autoservis v Náchod
p ijme

ASISTENTKU
PRODEJE

NAHRADNÍCH
DÍL

pož. znalost práce na PC 
Tel:491 543 089

Výrobna nátěrových hmot ve Slavoňově hledá:

DĚLNÍKA
Laboranta pro 

kontrolu kvality
(SŠ chem. směru,výhoda AJ nebo NJ)

Skladníka
Nabízíme   dobré platové podmínky 

 stravenky  pracovní příležitost v okrese Náchod 
 příjemné pracovní prostředí i kolektiv

CV zasílejte na adresu: Mistral Paints, s.r.o.,
Helena Poláková, Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00 

nebo na email: polakova@mistral-paints.cz

DĚTSKÝ SECOND HAND z ANGLIE

VYDRÝSEKVYDRÝSEK
NÁCHOD, v ulici Purkyňova 561

- vedle dětsk.střediska
 dětské oblečení 

všech věk.kategorií
 dospělé, outlet next
 přijímáme do komis.
 prodeje kočárky

PO-PÁ   8-12  13-17

Renomovaná specializovaná stavební firma 
přijmeme 

2 řidiče 
skupiny C

s profesní způsobilostí na hlavní pracovní úvazek,
strojnický průkaz na stavební stroje a svářečský 

průkaz výhodou. 

Solidní platové podmínky
Nástup možný ihned

Kontakt p. Ričany 491 407 925, 724 046 775

- 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

MÁTE DLUHY?
 Nabízíme oddlužení bez dokládání 

p íjm ,registr , vstupních poplatk  a 
zástavy.Solidní jednání,nebojte se ozvat 

na 602240121 nebo pište na 
e mail :pujckanaruby@centrum.cz.

S hr zou sledujete,jak se vše kolem 
zdražuje a marn  p emýšlíte, kde 
na to vzít??Nabízím SNADNÝ p i-
výd lek z pohodlí Vašeho domova.
Vytvo íte si tak stálý a jedine ný
p íjem ,který bude vyd lávat,i když 
Vy sami zrovna pracovat nebudete.
NEVÁHEJTE   a navštivte www.
angello.blue4net.cz

P ijmu

KADE NICI 
s vlastním ŽL - kade nický 

salon Nové M sto nad Metují. 
info na tel. 602 107 033

Zahradnictví Žernov
erstvé jahody až do domu!

40,-K / kg
p i samosb ru 25,-K /kg

Objednávky na tel.:
603 337 867

P ijmeme brigádníky na sb r         

Hledáme íšníka nebo 
servírku s vyu ením v 
oboru nebo praxí do 

restaurace v Hronov .
Tel. 737 474 563

PRONÁJEM SKLADO-
VÝCH A  PROVOZNÍCH 
PROSTOR  V HRONOVĚ

 (bývalá Jednota)  Celková 
plocha 400 m2 vč.kanceláře 

a zázemí
 Vhodné pro skladování, 

prodejní sklad nebo provoz 
firmy

 Vše nově zrekonstruováno  
 Dobrý příjezd vozidel

 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní 

prostranství před skladem o 
vel.250 m2

TEL.: 777 152 750



 Provoz ve t ech sm nách
 Osmihodinová pracovní doba s možností 

p es asové práce.
 Dovolená 4 týdny

 Výplata mzdy pravidelná
 P ísp vek na ob dy, dovolenou a Vánoce

Dotazy na tel. 606 931921 – Josef Šim nek

Rybni ná 500
ervený Kostelec

Výrobce klempí ských obrubovacích stroj
P ijme zam stnance do pracovního pom ru na 

dobu neur itou

K OBSLUZE VYSEKÁVACÍHO CNC LISU

K OBSLUZE LASEROVÉHO CNC STROJE

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
 strojírenské vzdělání (min. SOU s maturitou)   orientace ve výkresové dokumentaci

 znalost práce na PC   flexibilitu a spolehlivost, základní znalost normy TS 16949

Technolog/Konstruktér
Požadavky: 

 strojírenské vzdělání (min. SOU s maturitou)   orientace ve výkresové dokumentaci    znalost 
práce na PC a konstrukční SW   flexibilitu a spolehlivost, základní znalost normy TS 16949

Kontaktní osoba: Jiří Miler, tel. 491 467 085, j.miler@boltjes.cz

Obsluha tvářecích strojů 
do dvousměnného provozu

Pracovník technické kontroly

Požadavky: 
 MIN. ukončené SOU   strojírenská praxe   spolehlivost   flexibilita, slušnost

Kontaktní osoby: mistři Jan Šácha, Petr Štěpánský, tel. 491 467 071 
mistri@boltjes.cz

Nabízíme:
práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem 

pro významné zákazníky z automobilového  a topenářského
 průmyslového segmentu

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
P ÍJEM CS LINK, 

GITAL LINK
pro domácnosti, rodinné domky, 
panelové domy, hotely, pensiony

profi digitální sestavy pro satelitní 
p íjem do STA (technologie HUMAX, 
TOPFIELD, AXING, TRIAX) projek-
ty, rekonstrukce stávajících systé-
m , prodej technologie, montáž, 
servis 

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
eských Brat í 89       491 422 999, 777 790 675,

(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po- t 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

ST ECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ 
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY

 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky, 

    ozdoby na nehty 
 kabelky
 výroba bižuterie na zakázku
 zakázkové krejčovství
 prodej oděvů

po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie 

TETA) NÁCHOD, tel.: 775 775 171

Realitní kancelá  RAKO Trutnov s.r.o. 
- expozitura Náchod

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

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

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

www.rako-reality.cz

ervený Kostelec - prodej RD nebo vým na za byt 1+1 v p ízemí, klidné místo ................1.000 000,-K
eská Skalice - RD po ást. rekonstrukci na klidném míst  se zahrádkou, volné ..............1.100 000,-K

Náchod - pronájem nových nebytových prostor v p ízemí, plocha 96m2 ........................... 10 000,-K /m s.
Pronajmeme 89m2 - 3 místnosti (50m2) - lze jako byt nebo kancelá e v Náchod  ............. 5 000,-K /m s.
Poloroubená chaloupka se zahradou 1 397m2 na okraji obce v oblasti Tepl. Adršp.skal ..........810 000,-K
Udržovaná chalupa s velkou navazující stodolou a zahradou, Teplic. -Adršp. skal ................1.270 000,-K
Náchod - DB 1+1 v 1.NP s balkónem, výtahem, sklep. kójí, podl. pl. je 30m2 ........................700 000,-K
Bezd kov n/Met. - pohostinství u hl. cesty na lukrativním míst  s pozemkem .....................2.600 000,-K
Rod.pension se nachází na trase Chvalkovice - Brzice, okr.NA.ZAJÍMAVÁ  NABÍDKA!.......2,8 mil.
Náchod - DB 3+1 v 2.NP s balkónem a výtahem, plocha je 74m2, nová plastová okna .......1.040 000,-K
Horní Radechová - slunný pozemek s p kným výhledem o vým e 4675m2..........................325 000,-K
Náchod - nov  zrekonstr. byt 3+kk v 3.NP ve zd ném dom , podl. plocha 85m2  ................1.654 000,-K
B stviny u Dobrušky - stavební rovinatý pozemek vhodný na stavbu RD, 2 046m2 ..............650 000,-K

eská Metuje - zd ná dvoubytovka (p ízemí: 2+1, patro: 3+1) se zahradou ........................2.100 000,-K
Police n/Met. - zahrada na  slunném míst  vhodná ke stavb  chaty, vým ra 2 803m2 ...............105,-K /m2

Dolní Radechová - RD - 4 místnosti+p da vhodná k vestavb , slunný pozemek 680m2..1.980 000,-K
Nové M sto n/Met. - družstevní byt 1+1 ve 4. pat e, nová koupelna a kuchyn , volné ..........840 000,-K

ervený Kostelec - stavební pozemek o vým e cca 1500m2 nedaleko centra ........................650 000,-K
He mánkovice - zd ná chalupa ve výborném stavu v lokalit  CHKO Broumovsko ............2.100 000,-K
Náchod - DB 3+1 po vnit ní moderní rekonstr. v r. 2007, 2.NP s  výtahem a lodžií .............1.390 000,-K
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Nabízíme vám:
 - dámské, pánské, d tské plavky
   - sportovní oble ení (fi tness, volný as)
      - bezešvé prádlo
        - termoregula ní od vy
           - kalhoty, jarní bundy
NOVÁ KOLEKCE PLAVEK 2008 JIŽ V PRODEJI!
 Tel: 777 17 80 52           775 17 80 52
     Náchod - Kamenice 113  Trutnov - Bulharská 63   

v měsíci ČERVNU SLEVA 12%
na výrobky z Mrtvého

 moře - Izrael

Komenského ulice, Náchod

(koup. sůl, těl. tekutý kartáč, těl. máslo, těl. voda, těl. 
peelingové mléko, peeling gel, čisté černé bahno)
při předložení tohoto kuponu

kontaktní tel.: 774 255 893
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   Garan ní prohlídky nemají jen automobily, ale i 
domy... Nepodce ujte prevenci, která vám v mno-
ha p ípadech ušet í as a p edevším peníze. V naší 
nabídce je i provád ní pravidelných technických 
prohlídek dom  v p tiletých cyklech. Výstupem 
t chto prohlídek je zápis, který obdržíte a jenž vás 
bude informovat o závadách s návrhem termínu 
jejich odstran ní a odhadem ceny. VY budete by-
dlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb p i
správ  vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro spole enství vlastník

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Dejte 
si 

u nás
sklenku...

SQUASH CENTRUM Náchod
Ricochet + Squash + stolní 

tenis
Házenká ská hala - Hamra

tel. 602 886 577

ENDORFINU!

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Externí fotoreportér: Ivan Vávra * Komer ní asistent pro Polsko: Ladislav Novák * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa 
redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 Písemn : P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, I O: 16803175  * Zlom a osvit: 
UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kn žnou * Podepsané lánky vyjad ují názory autor  a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí * Zasílání novin je možné objednat v redakci za cenu poštovného * Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice .j.:PP/1-1673/94 ze dne 26.4. 1994. Reg. zn. MK R E 11970. 
e-mail: echo@aremic.cz * www.novinyecho.cz

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

KOŽENÁ GALANTERIE 

* batohy * dámské kabelky
* školní aktovky a penály

* pánské aktovky
* peněženky * atd.

KAMENICE 142, NÁCHOD
po-pá 9-17,00, so 8-11,30           

                                    

NOVÁ KOLEKCE 
2008

fi rem BAGMASTER, 
TOPGAL, ALPINE, 

OZÓNE, HIS

NA PLNÉ OBRÁTKY
    Uplynulý víkend se na plné obrátky 
rozjela atletická sout ž všech kategorií. Z 
našeho regionu m lo zastoupení z trénin-
kové skupiny Ji ího Vond ejce z Náchoda v 
nejvyšší možné kategorii - Extralize muž
a žen v Ostrav   trio sv enc .
    Marcela Vond ejcová byla ve sprintech 
na 100m asem 12, 20sec a na 200m trati 
za 24,96 sec. vždy na jedenáctém míst  a 
v 1. lize by bez problém  zvít zila, taková 
je obrovská konkurence. P esto je v junior-
ské kategorii shodn  jak na 100m i 200m 
v R na 2. míst  a vybojovala si ú ast na 
mezistátní utkání juniorské reprezentace, 
která se bude konat 10. ervna v Ma ar-
sku. Dále k est ohn m mezi eskou elitou 
si odbyl teprve dorostenec Aleš Voborník 
a na 400m zab hl as 49,68 se. a pomohl 
štafetám na 4 x 400m  ke tvrtému místu  a 
pomohl spole n  s Jirkou Vond ejcem šta-
fet  na 4 x 100m
k osmému místu a pomohli tak k celkové-
mu 7. místu družstev v extralize. V Jablonci 
nad Nisou byl zastoupen p i 1.lize družstev 
muž  Jan Vond ejc a po vleklých zran ních
se teprve musí po ádn  rozzávodit, což se 
projevilo na výkonu a 400m zab hl v ase
54,81sec. Na další atletické front  - a to v 
Jihlav  p i 2. lize muž  a žen bojovala tve-
ice závodník  z této skupiny a také poprvé 

okusila konkurenci v dosp lých a nevedla 
si špatn . Tri dorostenek - Dominika Vej-

pravová skon ila t etí ve skoku vysokém 
za výkon 155cm a byla jedenáctá ve skoku 
dalekém  - 471 cm. Tereza Beranová byla 
osmá na 1500m v ase 5:43,31 min. Mája 
Joštová, která se u í skok o ty i a za výkon 
rovných 200cm byla šestá . Zasoupení v 
mužské kategorii byl také ješt  dorostenec 
Miloš Cvejn a v závod  na 1500m byl šes-
tý v ase 4:19,83 min.

Ji í Vond ejc - trenér

ECHO V 
KUCHYNI

   Podle obvyklého zp sobu uva íme 
t stoviny v tších rozm r  - mušle, 
mašli ky, vrtulky apod.
   Upe ené ku ecí maso nakrájíme na 
kosti ky, stejn  tak pórek, ínské zelí, 
cibuli a esnek. Na oleji vše orestuje-
me, osolíme, opep íme a zakápneme 
ke upem. Nakonec vmícháme t sto-
viny a p idáme n kolik plátk  másla. 

Tak, a  Vám chutná...p eje 
La ka Škodová

„ZA TY I
P TKY“

   Od konce kv tna je op t v provozu oblí-
bené venkovní koupališt  v Dobrušce. 
Základní cena vstupného je stanovena 
na 40 korun eských, snížené vstupné v 
odpoledních hodinách vás p ijde na 30,-
K . Pokud se chcete vykoupat v Dobrušce 
zdarma, musíte se nechat p ivést na kou-
pálko v d tském ko árku a místo vychla-
zeného piva si poru it sunar... Práv  d ti v 
ko árku mají totiž vstup zdarma. (r)

Exkurze v tiskárn
   Žáci a vychovatelky St ední školy, Husovo nám. 1218 v Novém M st  nad Metují absolvovali ve st edu 28. 
kv tna exkurzy do fi rmy Integraf s.r.o. Náchod. Tímto chceme pod kovat vedení fi rmy, zvlášt  pak výrobnímu 
editeli Mgr. Petru ejchanovi za umožn ní shlédnutí pro naše žáky atraktivního provozu tiskárny. Také d ku-

jeme panu Petru Balcarovi za zasv cený výklad. Žáci byli seznámeni s každým strojem používaným v tiskárn
a mohli navštívit i tzv. „knihárnu“, kde p evažuje ru ní výroba. Naši žáci se živ  (zvlášt  pak chlapci) zajímali 
o výrobu tiskovin. Padlo mnoho dotaz  a žádný nez stal bez odpov di. Také d kujeme za drobné dárky, které 
fi rma poskytla našim žák m. Mája Balcarová, vychovatelka

Ke upoviny


