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   JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:                  NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

                                              

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

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

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem  (www.gatenachod.cz),
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780),  e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;

AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

Jedna svářečka pro 
elektrodu, céóčko i TIG

Otev�eno Otev�eno 
pond�lí - pátek pond�lí - pátek 

8,30 - 22,00  8,30 - 22,00  
sobota 13,00 - 22,00  sobota 13,00 - 22,00  

ned�le zav�enoned�le zav�eno



Talíř ve znamení 
Pohanky

Pohanka je v ekologickém zem�d�lství velice rozší�enou plodinou. P�stuje se jako lé�ivka 
a nebo jako potravina. Slupky pohanky se využívají k výrob� pohankového �aje nebo jako 
výpl� do polštá�� a matrací. Nyní se objevila na trhu i pohanková novinka pod názvem � t-
ness pivo, kterého se nemusejí bát napít lidé s alergií na lepek. Díky svému složení obilky je 
pohanka velmi oblíbenou surovinou pro peka�skou a cukrá�skou výrobu. Je bohatým zdro-
jem vlákniny, vitamin� (B1, niacin, B6, vitamin E) a minerál�. Velice �asto je s pohankou 
spojován vitamin P neboli rutin. Tento vitamin pat�í do skupiny rostlinných antioxidant�, 
které spolu s vitaminem C p�sobí blahodárn� na obranyschopnost organismu, posílení st�n, 
pružnost krevních vláse�nic a v prevenci srde�ních chorob. Z minerál� je pohanka zajímavá 
zejména vyšším obsahem ho��íku, manganu, m�di, fosforu, zinku, selenu, železa a draslíku. 
Na druhou stranu neobsahuje tém�� žádný sodík, tudíž je vhodné ji kombinovat se zelenolis-
tou zeleninou. Pohanka je také cen�na díky své vysoké biologické hodnot� bílkovin, lehce 
stravitelného škrobu a esenciálních mastných kyselin, které v našem t�le pomáhají odbou-
rávat a zárove� snižovat tzv. „zlý“ LDL cholesterol. Pohanka spolu s rýží, kuku�icí a sójou 
neobsahuje už výše uvedený lepek, a proto jsou vhodnou potravinou pro osoby trpící alergií 
na lepek. Ideální je pohanku konzumovat namá�enou, naklí�enou anebo uva�enou na slano 
nebo sladko. Není nezbytn� nutné ani žádoucí ji tepeln� upravovat. Sv�tlá vyloupaná pohanka 
se nechá p�es noc namo�it ve studené vod� a ráno se p�ebyte�ná voda slije. Klí�it lze pohanku 
na vlhkém ubrousku asi jeden a p�l dne po namo�ení pouze na 15 minut, jinak zeslizovatí. 
Délka klí�k� by m�la být jen do délky samotného semene. Takto vyklí�ená semena lze použít 
na p�ípravu chutných salát� �i pomazánek. Pro inspiraci je p�ipraveno n�kolik tip� na recepty 
z pohanky.

Pohankové placi�ky
250 g pohankové mouky, 600 ml vody nebo mléka, špetka soli, 1 vejce, (p�ípadn� špetka 

jedlé sody pro nadýchané t�sto).
Z uvedených surovin metlou vypracujeme �idší pala�inkové t�sto a necháme je 20 minut 

odpo�inout. Te� onovou pánev jemn� pot�eme kvalitním olejem a vlijeme odm��ené množství 
t�sta. Pala�inky smažíme po obou stranách. Ješt� teplé je potíráme zava�eninou, p�ípadn� je 
posypeme nasekanými o�echy, plníme tvarohem, p�ípadn� i slanými nápln�mi, sýrem nebo 
špenátem.

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

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

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

V tunelu �íhá nebezpe�í
Na území �eské republiky jsou v provozu již desítky kilometr� tunel� 

a pokud pojedeme autem na dovolenou nap�íklad do Chorvatska budeme 
projížd�t doslova tunelovým rájem. P�ípadná nehoda v tunelu je však výrazn�jší 
nebezpe�n�jší než na b�žné silnici.

V�tšina tragédií v tunelech byla zp�sobena selháním lidského faktoru. Již samotný 
vjezd do tunelu m�že u �idi�� vyvolávat ur�ité problémy, nap�. pocit uv�zn�ní a 
klaustrofobie, strach z chycení do pasti nebo lé�ky, problémy s viditelností díky šeru 
v tunelu, monotónnost vjemu okolí, ztráta orientace a p�edstavy, kde se nachází. 
Díky t�mto problém�m sice jedou �idi�i v tunelu opatrn�ji, ale i k�e�ovit�ji a snáze 
podléhají panice a zkratovému jednání.

Problémem v oblasti bezpe�nosti spíš než samotné tunely nebo p�epravované 
náklady p�edstavuje chování �idi�� v nich, protože reakce �idi�� v podzemí jsou 
odlišné a �asto ne�ekané. Pravd�podobnost vzniku dopravní nehody m�žeme snížit 
respektováním obecných pravidel, zejména dodržet p�edepsanou rychlost, odložit 
slune�ní brýle, nep�edjížd�t, pokud je v jednom sm�ru pouze jeden jízdní pruh, 
neotá�et se, necouvat a pokud nejsme v nebezpe�í, nezastavovat.

A co d�lat stane-li se dopravní nehoda a následný požár v tunelu? Pokud je automobil 
pojízdný a lze vzhledem k havárii odjed z tunelu, vyje	te ven. Pokud tak nelze u�init 
(konec tunelu je velmi vzdálen, požár automobilu je rozsáhlý), zaje	te ke stran�, 
vypn�te motor a ihned auto opus
te. Pokud lze auto uhasit, použijte hasicí p�ístroj 
umíst�ný v SOS výklenku. Stiskn�te hlási� požáru, který je umíst�n ve výklencích a u 
nouzových východ�. Zavolejte pomoc nouzovým telefonem z SOS výklenku. Pokud 
m�žete, poskytn�te první pomoc zran�ným. Pokud to lze, pokuste se všichni opustit 
tunel nouzovým východem nebo po silnici.              P�íjemnou cestu na dovolenou.

Old�ich P�ibyl

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Tento nápoj je mezi míchanými nápoji zvláštností a to nejen svou chutí, ale i složením.
Hlavní sou�ástí je žloutek, ko�ení, a n�kdy i nepatrné množství lihoviny. Úst�icové koktejly 

p�sobí povzbudiv� na zažívací ústrojí. Jsou balzámem pro hrdlo i žaludek a hlavn� vyjasní 
hlavu t�m, kdo nerozumn� zacházeli s alkoholickými nápoji. Jsou vhodným zakon�ením ob�da 
nebo ve�e�e.

Tyto koktejly pat�í do skupiny krátkých nápoj� a p�ipravují se bez ledu p�ímo do sklenice, ve 
které je budeme i podávat. Nejvhodn�jší je sklenka typu miska. Nemíchají se, ale pijí se naráz.

PRAIRIE OYSTERS
Do sklenice nalijeme 2 lži�ky worcesterové omá�ky, pak opatrn� vložíme nepoškozený �erst-

vý žloutek a kolem n�j dáme lžíci ke�upu. Povrch žloutku pokapeme citronovou š
ávou, posy-
peme solí a pep�em, �ervenou paprikou a poté jej p�elijeme lži�kou olivového oleje. A m�žeme 
servírovat_

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

OYSTERS - koktejly zvané ústřicové

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (9)

však pom�rn� málo zakázek. Mezi tím prádelna zm�nila z�izovate-
le - Komunální podnik m�sta Náchoda. Ženy postupn� byly nuceny 
chodit do zam�stnání a tak už o zakázky nebyla nouze. V roce 1966 
byla uvedena do provozu velká prádelna ve Starém m�st� a provoz 
zde byl zrušen.

Od roku 1957 se stal majitelem domu Vladimír Neumann. N�ko-
lik let ve výrobních místnostech m�la provozovnu klempí�ská dílna 
JZD ve Sn�žném. Od roku 1984 pak provozovnu p�evzal M� NV 
v Náchod�, dal zbourat komín a umístil v objektu provozovnu DOS 
Studnice. Nakonec zde z�stala jen klempí�ská dílna. P�ední �ást domu 
byla mezi tím rekonstruována na byty a zadní d�m byl z velké �ásti 
zbo�en. V dílenském prostoru byla v nájmu od roku 1997 Autodílna 
Prax. Zabývala se opravami osobních automobil�. Po roce 2004 byla 
�innost ukon�ena.

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

Na pravé stran� ulice 1. Máje sm�rem od Náchoda od roku 1878 vystupuje až k cest� 
vysoká budova �.p. 7. V pr�b�hu let 1880-85 zde provozoval klempí�skou živnost 
Josef Škoda, ale pro nedostatek zakázek zkrachoval. V zadní �ásti byl p�istav�n d�m 
�.p. 88, který po n�kolika majitelích získal František B�lík. V díln� mezi tím vyráb�l 
koš
ata a rýžové kartá�e Otto Becker. Za I. sv�tové války se zde také vyráb�ly okapy a 
další za�ízení z plechu. Od roku 1920 zde za�al pan B�lík vyráb�t um�lý med a �epný 
sirob. Od roku 1922 pak zde z�ídil mlékárnu a provád�l prodej mlé�ných výrobk� a 
sýr�. Pro pot�ebu výroby p�vodní d�m p�estav�l do nyn�jší podoby a vzadu postavil 
další výrobní místnosti v�etn� 19 m vysokého komína. V roce 1926 mlékárnu zrušil 
a z�ídil zde tkalcovnu � rmy B�lík a Bou�ek. Spole�ník po roce z podniku vystoupil 
a zavedl si vlastní provoz v Náchod�. V dalším roce vstoupil do spolku s B�líkem 
Old�ich Král, který zde vyráb�l na dvou stavech kanafas. Pro neshody s majitelem po 
dvou létech odstoupil a zavedl si vlastní dílnu. Tkalcovna mnoho neprosperovala, až 
byla roku 1930 zrušena.

Krátce na to se za�alo plánovat v oblasti B�lovse opevn�ní hranic a tak zde od roku 
1936 m�lo stanovišt� velitelství obranného pásma. Majitelem objektu se stal v roce 
1938 syn Václav B�lík. P�es válku ale z�stal objekt prázdný, až po válce se zde krátce 
šilo prádlo. Družstvo Osvobozená domácnost zde v roce 1951 z�ídilo prádelnu. M�lo 

T K A L C O V N A   J O S E F   B � L Í K

� B�líkova mlékárna

��Autodílna Prax

Bytový dům na strategicky výhodném místě v centru Broumova ...........................................................2 850 000,-Kč
Zajímavý pozemek možný k výstavbě RD v klidné části  Světlé u Hořiček  .............................................  299 000,-Kč
Světlý družstevní byt 4+1 s balkonem v Novém Městě nad Metují  ...................................................1 570 000,-Kč
Větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice – Vestec  ........................................................1 595 000,-Kč
Pěkný nadstandardní družstevní byt 1+1 po rekonstrukci v Náchodě  ................................................860 000,-Kč

Větší rodinný dům s garáží a pergolou ve Rtyni v Podkronoší
K prodeji se nabízí větší rodinný dům se dvěma byty v klidné části Rtyně v 
Podkrkonoší. K domu náleží rovinatá oplocená zahrada s pergolou, garáž a 
kůlna. V rámci rekonstrukce byla vyměněna okna, opravena koupelna, WC 
a částečně i rozvod elektřiny. Dispozice : vstupní hala, 3 místnosti, kuchyň, 
koupelna, WC, 2x sklep, kotelna a vstup do garáže. V podkroví jsou 2 místnosti 
s velkou terasou, 2x půda, připraveno na koupelnu a WC.  Příjezd k domu po 
hlavní asfaltové komunikaci. Škola, školka v místě.  � Cena: 1 490 000,-Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov
Veškeré služby pohřební, hřbitovní 

a kamenické.
Pich Tomáš tel. 777 656 830

Náchod, Strnadova 51, 
tel. 734 330 252

(vedle drogerie TETA)
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00 hodin.
Mimo tuto pracovní dobu je možné 

sjednat pohřeb po telefonické 
dohodě na

 tel.: 777 656 830

Univerzita volného �asu

Recita�ní 
sout�ž 

v 1.t�ídách

V zá�í chce M�stská knihovna v Náchod� otev�ít první ro�ník Univerzity volného �asu. Zájemci bez 
v�kového vymezení a dosaženého vzd�lání si tady rozší�í obzory a získají nové poznatky a informa-
ce z r�zných obor�, a
 už z historie, ekonomie, politiky, literatury, um�ní, náboženství �i p�írody. A 
hlavn� - bez jakéhokoli d�vodu ke stresu. Nebude se zkoušet ani známkovat.
„Inspiraci a cenné rady jsme našli v Polici nad Metují. Tam stejná univerzita úsp�šn� funguje již 
desátým rokem. Za�ínala s dvaceti studenty, dnes jich je už p�es sedmdesát,“ �ekla za p�ípravný tým 
Adéla Vlachová.
Jak dále uvedla, univerzita by m�la nabídnout smysluplné využití volna a bude sloužit jako oboha-
cení duševního života všech, kte�í se rozhodnou do „školních lavic“ vrátit.
„Nápad� a témat je celá �ada, te	 je nutné zjistit, jestli bude o takové studium zájem,“ nastínila 
první kroky.
Studium bude podle organizátor� rozd�leno do dvou semestr� - podzimního a jarního. V každém 
z nich bude pro poslucha�e p�ipraveno sedm p�ednášek sedmi kvali� kovaných lektor�, místních i 
t�ch mediáln� známých. Ú�ast již p�islíbila nap�íklad socioložka Ji�ina Šiklová. P�ednášky budou 
zam��eny na témata z bohaté historie i ze sou�asnosti m�sta, jindy p�esáhnou bez omezení hranice.
Studenti se budou scházet v �ítárn� M�stské knihovny v pond�lí dvakrát do m�síce v odpoledních 
hodinách. „Zájemci se musí ke studiu �ádn� p�ihlásit - zápis se bude konat v srpnu, a zaplatit školné 
200 korun na každý semestr. Z t�chto pen�z zaplatíme lektory a jejich výdaje na cestu,“ doplnila 
Adéla Vlachová.

P�edb�žné p�ihlášky si m�žete vyzvednout v knihovn�.
Pokud máte jakýkoli dotaz, volejte 604 305 003 (Adéla Vlachová), 

491 423 338 Ivana Votavová), nebo pište na e-mail: vera.vlckova@mestonachod.cz.

14. kv�tna prob�hla v 1.t�ídách ZŠ Ko-
menského v Náchod� recita�ní sout�ž. 
Žáci si p�ipravili básn� dle vlastního výb�-
ru. Z každé t�ídy byli vybráni 3 recitáto�i 
a ve školním kole se zú�astnilo sout�že 9 
žák�, z nichž 3 nejlepší stanuli na stupních 
vít�z�.
Na 1. míst� se umístila Nikoltta Nivile-

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,

rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

vych, na 2.míst� stanula Klára Hubková 
a na 3. míst� skon�ila Nikol Daxová.
Všichni recitáto�i byli odm�n�ni diplomy 
a v�cnými cenami. Pro první t�i vít�ze byly 
p�ipraveny keramické medaile, památe�ní 
listy, omalovánky a plyšové hra�ky.
D�tem se sout�ž moc líbila a své kamarády 
recitátory odm�nily potleskem.
Anetta R�žová, 1A, Mgr.Jana Komárko-

vá,1B, Mgr.Marcela Lepšová, 1C



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

Přijmeme pracovníka
na pozici

vodohospodář
Vzdělání: SŠ nebo VŠ

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

Pracovní místo: Náchod

Nabídky s životopisem zašlete

na ivkgroup@seznam.cz

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

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

Cena již od 45,-K�.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
PRÁZDNINOVÁ LINKA PRO ŽÁKY

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Školy mohou získat statisíce
z evropských fond�

 �erpání pen�z z evropských fond�, slogan, který m�žeme v mé-
diích a z úst politik� slyšet tém�� každý den. V praxi se však setká-
váme s celou �adou technických a administrativních p�ekážek, které 
p�sobí žadateli velké problémy. A práv� na spolupráci a odbornou 
pomoc školám p�i žádostech o dotace v ob-
lasti informa�ních technologií se zam��ila 
�eskoskalická � rma DLNK s.r.o.. Více nám 
k této problematice prozradil její majitel Da-
vid Línek v následujícím rozhovoru.

* Vaše � rma p�sobí na trhu p�es 15let...
 Ano, 15 let p�sobnosti na trhu jsme sla-
vili loni. Nápl� naší �innosti je stále stejná 
- kompletní služby v informa�ních technolo-
giích. Stále se nám da�í pozici na trhu posilo-
vat. Mezi naše zákazníky pat�í hlavn� st�ední 
a v�tší � rmy, organizace ze státního sektoru 
a spolupracujeme také s více než 80 školami 
z celého Královéhradeckého kraje.

Minimáln� 300.000 
korun pro školu

* Prý se chystá plošný projekt, který zajistí základním školám 
� nan�ní prost�edky z EU na zlepšení podmínek ve vzd�lávání?
 Ano, to je pravda. Každá základní škola bude mít nárok na 
300.000,- K� a k tomu 4.300,- K� na žáka. Takže velké školy 
dosáhnou až na n�kolikamilionové dotace, což je velice dobrá 
zpráva.

* Na co bude možné peníze �erpat?
 V podstat� na cokoli, co zlepší podmínky výuky. Každá škola 
bude po vstupu do projektu povinna dokladovat provedené aktivi-
ty, které podmínky zlepší. Hlavními aktivitami je individualizace 
výuky, inovace a zkvalitn�ní výuky a také vzd�lávání pedagogic-
kých pracovník�. Takže školy dostanou peníze na d�lení hodin, 
kdy budou žáci moci pracovat v menších skupinách, dostanou 
peníze na zpracování nových výukových materiál�, na školení 
u�itel� a také na nákup pom�cek a vybavení.

* Stále není jasné, jak se výše popsané slu�uje s aktivitami 
Vaší spole�nosti.
 Školy budou moci po�izovat také nové po�íta�e, software, mul-
timediální pom�cky jako jsou projektory, interaktivní tabule a 
podobn�. Ale tím to pro nás nekon�í. Máme zpracovaný program, 
jak školám nabídnout �ešení „na klí�“ a celý projekt jim p�ipravit, 
od žádosti v aplikaci Bene� t7, p�es monitorovací zprávy a záv�-
re�nou zprávu, p�es pomoc s výb�rem šablon, pom�žeme jim se 
zpracováním výukových materiál�, doporu�íme jim vhodná ško-
lení, ud�láme za n� veškerou administrativu a podobn�. Jen za n� 
neodu�íme pot�ebné hodiny.

Administrativní zpracování 
je zdarma

* Je to jist� velmi zajímavé, ale kolik výše 
popsané služby v�bec stojí?
 Školy za n� neplatí nic, naší � rmou jsou 
poskytovány zdarma. To je zásadní rozdíl 
oproti konkuren�ním � rmám, které si za 
administraci nechávají platit. Zaplatit si ne-
cháme jen za dodanou techniku, software a 
pom�cky.
* Co tomu �íká konkurence?
 V�tšinou se o školy zajímají hlavn� � rmy s 
celorepublikovou
p�sobností. Díky tomu máme velkou konku-
ren�ní výhodu, že jsme místní. Školy si ve-
lice dob�e pamatují situaci z dob minulých, 
kdy zakázku na realizaci projektu Internet do 
škol vyhrála jedna � rma s celorepublikovou 
p�sobností. Se službami a hlavn� s reak�ní 
dobou na jejich požadavky pak školy nebyly 
spokojeny.
* V poslední dob� školy hodn� nakupují 

použité po�íta�e, protože jsou levné.
 Ano, to je pravda. Ve výše uvedeném projektu to ovšem nemá 
smysl. Je nutné zajistit udržitelnost dotace 5 let a to je u použitých 
po�íta�� problematické. V�tšinou jsou minimáln� 3 roky staré a 
nedá se p�edpokládat, že dalších 5 let ješt� budou spolehliv� praco-
vat. V projektu je dostatek pen�z na to, aby si byla škola schopna 
po�ídit techniku novou. Navíc existují nové technologie, které jsou 
cenov� srovnatelné s použitými po�íta�i.

Nové technologie šet�í peníze
* M�žete to blíže speci� kovat?
 T�eba za�ízení HP MultiSeat server s opera�ním systémem 
Microsoft Multipoint server 2010. Jedná se o jeden výkonný po-
�íta� s p�ipojenými deseti pracovišti (monitor, klávesnice a myš). 
Jedná se o novou technologii ur�enou hlavn� do škol. Velkou vý-
hodou je také výrazná úspora elektrické energie, podobná u�ebna 
dokáže ušet�it desetitisíce korun ro�n�.
* Je možné si novou technologii vyzkoušet?
 Ano. Na základní škole v �eské Skalici máme nainstalovánu 
vzorovou u�ebnu, kterou je možné si vyzkoušet v provozu. Jedná 
se o první funk�ní u�ebnu v �eské republice postavenou na této 
technologii. Sou�ástí u�ebny jsou i interaktivní pom�cky, software 
a p�íslušenství.
 Prezentaci je možné domluvit na emailu skoly@dlnk.cz, nebo 
na telefonech 603 421 490 a 733 53 53 40.
Bc. David Línek - jednatel DLNK s.r.o., 603 421 490, linek@dlnk.cz, 
http://www.dlnk.cz                                        P�ipravilo ECHO (PI)

 Teprve poslední b�eznový víkend zakon�ili závodníci z rychlobrusla�ské-
ho oddílu BK Powerslide Náchod zimní sezonu posledními závody na led� v 
Benátkách nad Jizerou, a prakticky bez jakéhokoliv odpo�inku „vlétli“ do 
jarní �ásti kole�kové sezóny.
 Hlavní d�raz, p�edevším u v�tších a zkušen�jších brusla��, je letos sm��ován 
na dráhové závody na uzav�ených oválech. Naši závodníci už tak letos byli k vi-
d�ní i na dvou nejv�tších in-line brusla�ských akcích v Evrop� - na sérii „Turné 
t�í drah“ v okolí francouzského Toulouse a na prestižním mítinku v n�meckém 
Gross-Gerau (p�es 800 závodník� ve všech kategoriích). A p�íjemn� p�ekvapo-
vali svými výsledky , kdy už sahali na pozice v první polovin� startovního pole. 
Nár�st výkonnosti pak potvrdili na mezinárodních závodech v Ge�e (N�m.), 
kde ve velmi silné konkurenci obsadila juniorka Klára Prokopová výborné 12. 
místo, které potvrdila i týden na to ziskem bronzové medaile na mezinárodním 
mítinku v polských Dušnikách. Výrazný posun oproti lo�sku ud�lala také Kate-
�ina Novotná v kategorii d�v�at 13-14 let.
 Mladší d�ti zatím piln� objížd�ly závody po �echách. P�estože po�et brus-
la�ských klub� a d�tí, které se tomuto sportu v�nují, rychle roste, náchodští 
závodníci byli stále vid�t. Nap�. Matyáš Falta se v nabité 
kategorii chlapc� 9-10 let hlavn� na delších tratích 
už blíží k medailovým stup��m.
 V dalších týdnech nás te	 �eká série domá-
cích mistrovských závod� na dlouhé a krátké 
dráze     a v p�lmaratonu na silnici. Doufám, 
že i p�es nep�íze� po�así, které nás nutí 
zna�n�
improvizovat v tréninku, naši závodníci 
potvrdí letošní jarní dobré výsledky.

Pavel Prokop

Nabité jaro brusla�� 
BK Náchod

ŽALUZIE

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

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

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel.: 602 413 513

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 
Pod�bradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

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

� prodej nábytkového a stavebního kování
� plošných materiál� � kuchy�ských desek

� parapet� � bytových dopl�k�
� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, nám�stí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod – p�kný byt 1+2 v OV 53 m2,cihl. d�m, výtah, plast.okna. zd�né jádro ..............997.000,-K�
Mezim�stí- p�kný byt 1+5 v OV, 89 m2, po úpravách,výtah,ÚT dálk ................................855.000,-K�
Velký D�eví� – v�tší objekt –restaurace, v pat�e sál, sklep,p�da, sít�, 675 m2 ................1.170.000,-K�
Solnice – menší RD po úpravách, 1+2,sít� ve�,.krb.kamna, kolna, poz.272 m2 .................896.000,-K�
Provodov-Šonov- pronájem RD 1+2 se zahr., sít� ve�. + studna,ÚT –pevná ................6.000,-K�/m�s
Kleny –v�tší RD 8 místn., p�da, nová st�echa,sklep, �OV,studna,poz.1364 m2 .............1.720.000,-K�
Chvalkovice – v�tší RD 1+4, sklep,p�da,stodola, ÚT el.,poz.1058 m2 ...........................1.410.000,-K�
�.Kostelec Horní- starší RD + stav.pozemky 4 083 m2, vhodné ke stavb� ....................2.570.000,-K�
Broumov- velký areál /bývalá jatka/ s poz.900 m2, dobrá p�íjezd a stav .........................1.990.000,-K�
�eská Skalice – pronájem sklad. a výr. prostor 150 m2, sít�, ÚT pevná ....................... cena k jednání
Náchod – p�kná chata na Karlov� kopci s poz.398 m2, bazen, krásné místo .................. 1.110.000,-K�
Náchod – menší RD 1+3, p�kný, el.p�ímot., koupelna,WC, poz.81 m2 .............................875.000,-K�
Náchod – byt 1+4 v Náchod� Plhov, 77 m2, 6 NP, v OV v r.2010 .................................  1.170.000,-K�
�eská Skalice – RD v p�íz.1+1 v pat�e 3 místnosti, sít�, ÚT pevná, 690 m2 ..................1.590.000,-K�
�eská Skalice – v�tší RD, 9 místností,garáž,díln,poz.813 m2,dobrý stav .......................2.185.000,-K�
�.Metuje-Vlásenka – krásná chalupa po rek.,stal.vybavená,1016 m2 ............................1.930.000,-K�
Rtyn� v Podkrk.- stavební, opl. poz. 1028 m2, sít� u poz.,p�kné místo .............................315.000,-K�
�eská Skalice- koncová, �adová garáž zd�ná 21 m2 .............................................................. 68.000,-K�
Velké Po�í�í – 2 gener.RD s poz.833 m2. 2 garáže, ÚT plyn,super místo .......................1.870.000,-K�
�eská �ermná – v�tší chalupa, 4 pokoje,rek.,sít�, poz.1313 m2, super místo ...............1.720.000,-K�
Borová – RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyho�ení.Nutné opravy .................................575.000,-K�
Starko� – v�tší RD v rekonstr. + materiál, sit� nové,plyn,748 m2 ....................................1.690.000,-K�
�eská Skalice – opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky,230/400V, sít� u poz ..........................695.000,-K�                                 

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

�ervený Kostelec, Chovatelská pot�eby

Prodej 24. �ervna 2010
Nutno objednat

Tel.: 491 461 414, Mobil: 774 197 388



Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�

MARCO
       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ 
I NA SPLÁTKY

www.MARCONABYTEK.cz

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775����



výrobky schváleny v programu

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

ZískejteZískejte

80.000Kč80.000Kč
dotaci až

Jaromír Záliš PLYNOINSTALACE - TOPENÁŘSTVÍ 
vzorková prodejna - Tyršova 199 Náchod 
tel. 491 423 116, jaromir.zalis@seznam.cz

Bartoš Jaromír
Zelená 712 Česká Skalice

tel. 603 263 207 bartos.skalice@tiscali.cz

montáže solárních zařízení - tepelných čerpadel

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
mobil 777 155 344

E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

Pot�ebujete rychle nakoupit topená�ský a instalatérský materiál? Potom navštivte jeden 
z nejv�tších velkoobchod� v �R a vyberte si z nejširší nabídky zna�kových výrobk�.

ZELENÝ CONCEPT – pro více informací volejte zelenou linku 800 100 509

Instalatércentrum

Kladská 207
547 01 Náchod
tel. 491 422 001
fax 491 422 006
e-mail: nachod@ptacek.cz
www.ptacek.cz

Platnost ak�ní nabídky do 31. 12. 2010Uvedené ceny jsou bez DPH.

6 279 K�

940 K�

zá
so

bn
ík

ZELENÝ CONCEPT
–  ak�ní solární set na výrobu teplé vody 

s bivaletním zásobníkem 

Vy�ídíme za Vás dotaci 
a celkem zaplatíte pouze

�erpadlo Hydrojet JP5 50 l, 230 V 

7 990 K� 333 99990 K�

Vana polorohová pravá i levá
CONCEPT 100, 160 × 90 cm, bílá
Baterie vanová, nást�nná páková
Jamaica 16/15, 15 cm, bez sprchy

Oh�íva� elektrický zásobníkový
Ariston PRO ECO 80 V 1,8 kW 80 l 

31 851 K�
v�. DPH a montáže

inz_nachod_190x130_18_5_10.indd   1 31. 5. 2010   15:35:39

�� sekání trávy pro fi rmy  sekání trávy pro fi rmy 
i jednotlivcei jednotlivce

�� kompletní úpravy zahrad kompletní úpravy zahrad
�� prořez a kácení stromů prořez a kácení stromů

Zahradnické práce Petránek, Zahradnické práce Petránek, 
tel. 724 173 560tel. 724 173 560



rekonstrukci 30m2 v Novém M�st� n/M. 
D�m je zateplen, plastová okna, vý-
tah. Volná ihned. Kauce 15000,-K�. Tel 
608323373
* Pronajmu byt 1+1 42 m2, slunný, po 
celk.rekonstr.v Náchod�. Nájem 3500,-+ 
služby. TEL.:777 828 428
* Pronájem podkrovního bytu 2+kk na 
Komenského ulici v Náchod�. Nová ku-
chy�ská linka, st�ešní okna, klidné místo 
blízko centra. Nájem 4500,-.Služby 1500,- 
.Kauce 10.000,-.Volné ihned. Kontakt 602 
247 247
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, sídlišt� 
SUN. Bližší informace na tel.: 733 131 189
* Pronájem bytu 2+1 v Jarom��i 60m2. 
Klidné bydlení v centru m�sta, poblíž 
parku.Cena najmu 4700 + inkaso. Tel.: 
776134532
* Pronajmeme byt 3+1 v centru Velkého 
Po�í�í, 70m2. Byt je po kompletní rekon-
strukci v r. 2007,p�edzahrádka, parkovací 
stání, kompletní nové za�ízení, internet. 
Nájemné 5900,-(+ inkaso 1800). Foto na 
http://velkeporici.rajce.net. 605252635
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlo-
vého domu v Polici nad Metují. V cen� 
je byt. jednotka, spoluvl. podíl na spo-
le�ných �ástech domu, na pozemcích a 
také na nebyt. jednotce - prodejna v p�í-
zemí. Cena 770.000 K�, dohoda možná. 
TEL.:606 951 546
* Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru 
Náchoda, nájem 4000,- + 2500,- inkaso, 
vratná kauce 20 tis.K�. TEL.:723 518 856
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Hu-
sova (bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, 
parkování zajišt�no v areálu. Byt 4+kk, 
75 m2, 5900,-K� + inkaso, byt 1+kk, 34 
m2, 4600,-K� + inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 
5100,-K� + inkaso. Kauce 10 000,-K�. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Pala-
chova ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1800,-K� 
služby. TEL.:775 061 233
* Prodám byt 1+1 v Jarom��i, cena 800 
tis.K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu pekny byt 2+1, 58 m2 v 
Teplicich n Met - Kamenec. Bytovy dum. 
Najem/m�s: 2900 Kc + spotreby. Klidna 
lokalita. Majitel tel: 608 95 96 97. 
Email: hajek11@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v Ná-
chod� - U Nemocnice. Tel. 604 443 409
* Pronajmu od 1.7.2010 byt.jednotku 3+1 
ve Velkém Po�í�í z�ásti za�ízenou. Nájem 
3000,-K�/m�s. + poplatky. Kontakt 608 
646 652, 607 503 024
* Prodám byt 2+kk v Náchod� Plhov�, 
50m2, po celk. rrkonstrukci. Cena 980.000 
K�. Tel. 777 977 696 RK NEVOLAT.
* Nabízím k delšímu pronájmu byt.
jednotku v Hronov� 3+1. Nájem 8000,-
K� v�etn� polatk�. Kontakt 608 656 652, 
607 503 024
* Pronajmu dlouhodob� v�tší byt 4+kk v 
centru Hronova, po celkové rekonstrukci, 
s balkonem, volný ihned. Cena 5.000,- + 
inkaso. Kauce nutná!Tel: 602 826 171
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13
* Prodáme cihlový byt 3+1, 60m2, OV, po 
celkové zda�ilé rekonstrukci, ul. Purky�o-
va. Cena: 1.350.000 K�, tel: 739 624 610
* Koupím byt na Náchodsku nebo Brou-
movsku. Tel. 739486403

NEMOVITOSTI

* Prodám RD v obci Babí u Náchoda, 
vým�ra poz.440 m2, zastav.plocha 160 m2, 
bez ÚT,p�ípojka plynu u domu, 7+1 míst., 
nutná rekonstrukce. Cena 1,200 mil.K�. 
TEL.:777 599 200

* Prodám starší RD 3+1 se zahradou 
celkem 700 m2 v Náchod�. Zn. výhled na 
zámek. Cena 1.100.000 K�. RK Nevolat. 
Tel. 774 678 899
* Prodám ve Chvalkovicích nov�jší RD 
4+1 s menším pozemkem a samostatný 
p�kný stavební pozemek s um�lým jezír-
kem a �áste�nými sadovými úpravami. Tel. 
608 245 634
* Prodám rod.d�m v Náchod� ve Sta-
rém M�st�, nutná celková rekonstrukce. 
TEL.:608 53 48 52

* Koupím rodinný d�m v Náchod�, Velké 
Po�í�í. Rychlá platba. Tel. 608 542 961
* V Broumov� prodám provozovnu s 
bytem 3+1 o celk. ploše 700 m2, pozemek 
1200 m2 �ást. zpevn�ný, klidné místo. Tel. 
774 521 667

* Prodám RD v Polici nad Metují s 
byty 2+1 (82m2) +G a 3+1 (95m2), 3 
dílny, zahrada.Nová d�ev�ná okna, nová 
st�echa, nový kotel na biomasu. Cena 
2.400.000K� Info na tel.:732 340 159 
(volat po 16 hod.)

* Prodám �adový RD 4+1 s v�tší zahra-
dou v Náchod� za pivovarem. Tel. 731 312 
568
* Mladá rodina poptává k pronájmu cha-
lupu p�ípadn� zahradu v okolí Náchoda a 
blízkém okolí. Podmínkou voda a elekt�i-
na. Tel.774 704 252 
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 
byty, Havlí�kova ul.240. Velký p�dní pro-
stor pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K�. 
TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, 
Albánská ul.198. Cena 2.560.000,-K�. 
TEL.:775 061 233
* Prodám garáž v �. Skalici ulice Zelená 
sm�r na Spytu. Plocha 19m2. Drobná opra-
va. Cena 68 000. tel. 774 216172
* Prodám 2 zasí
ované stavební parcely 
v obci Slavo�ov. Nejsem RK. Bližší info 
na tel. 731 572 044
* Pronajmu chatu 3+1 (64 m2), bazén, 
udírna, gril, h�išt�, btv apod. 4 (max.5) 
osob, 550,-K� za den, Tel. 603 711 210
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u Nového 
M�sta n.M. - d�m je po rekonstrukci tope-
ní, v objektu p�da, sklep, zahrada 280 m2, 
garáž, k�lna, k nast�hování od poloviny 
�ervence, cena 1 950 tis. K�, tel. 724 307 
964 RK nevolat!
* Koupím RD nebo chalupu na klid-
ném míst� do 30km od Náchoda. Tel. 
605212203
* Prodám zem.usedlost u Police n.M., 15 
ha zem.p�dy, 5 ha lesa. TEL.:736 288 284
* Prodáme p�knou stavební parcelu v 
N. M�st� n. Met., Na Františku. Ur�ena 
k výstavb� RD. P�ístup z ve�ejné komu-
nikace, veškeré sít� na pozemku. Celková 
vým�ra 1100 m2. Cena 1240 K�/m2. Tel. 
605252635
* Prodám starší rod.d�m v Božanov� u 
Broumova. P�ízemí 2 místn + p�íslušen-
ství, I.p. 4 místnosti. Pozemek 5000 m2, 
cena dohodou. TEL.:733 286 938

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

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

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Prodám garáž Hronov Bosna, cena do-
hodou. TEL.:724 086 007
* Pronájem výrobního skladového ob-
jektu v Novém M�st� nad Metují a Nácho-
d�, v�tší vým�ry. Cena : od 300,-K�/m2/
rok Tel. 777 602 884
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v bu-
dov� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 
4 kancelá�e o celk.vým��e 91 m2. Možno 
dohromady nebo jednotliv�. K dispozici ku-
chy�ka, WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Garáž - pronajmu, Police nad Metují, 
cena dohodou. TEL.:603 441 264
* Pronajmu obchod v �eské Skalici na 
nám�stí 19 m2, WC a chodba 6m2. Tel.: 
776 046 488
* Nabízím k pronájmu nebytové prosto-
ry vhodné pro prodejnu, kancelá� �i služ-
by o velikosti 59m2, soc.za�ízení, výlohy, 
v p�ízemí domu,p�ístupné z ulice,v centru 
Hronova. TEL.:602 826 171

PRODEJ

* Prodám pelíšek pro menší plemeno 
ps�, prout�ný s textilní vystýlkou, roz-
m�ry 47x35 cm, cena dohodou. TEL.:608 
66 71 30
* Prodám levn� opracované pískovcové 
kvádry r�zných velikostí, vhodné do zákla-
d� i na jiné možnosti upot�ebení. Volejte na 
�. 733 151 628

* Prodám vep�ové p�lky. 45 K�/1 kg, + 
droby zdarma! krmeno beze sm�si. Tel. 
607 950 500
* Prodám syrové dubové fošny, délka 
3-4m, tlouš
ka 5,2cm, množství 5m3, 1m3 
za 7 900. Tel. 775 151 474
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zemi-
nu, sypkou a zbavenou ne�istot, ideální k 
obnov� a zakládání nových trávník� a pro 
kone�nou úpravu zahrad, cena 400,- K�/1 
m3. Dovezu. Tel: 777 222 232

KOUP�
* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupu-
ji též bankovky a vyznamenání. Tel. 602 
735 593
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na 
bovden, autodráhy, modelové železnice, 
vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, 
foto p�ístroje, rádia, knihy, vyznamenání a 
�ády LM aj. staré nepot�ebné i poškozené 
p�edm�ty. Tel. 608 811 683

R	ZNÉ
* Hledáme dárce starší použité ledni�ky 
na 220v, výška cca 85cm. Jsme d�tský vo-
dácký oddíl Lot�i, viz - www.lo3.cz. D�-
kujeme. Prosím, pošlete SMS na tel. 777 
200 452
* Hledám u�itele francouzštiny pro dít� 
(10 let). Telefon 725 177 643
* Hledám švadlenu z Hronova, na p�íle-
žitostné práce, šití, opravy oble�ení. Tel. 
777 200 452
* Zedník a záme�ník hledá práci. Mož-
nost využití vozidla AVIE kontejner + ruka 
a bagru. Okres Náchod. TEL.:777 213 229
* Hledáme dárce na starší okno, stoly 
a va�i� do klubovny pro oddíl d�tí v Hro-
nov�? Jsme d�tský vodácký oddíl Lot�i, 
viz - www.lo3.cz. Rozm�ry cca 1,2 x 1,2. 
typ otevíravé dvouk�ídlé. Va�i� elektrický, 
dvouplotýnkový. Stoly uvítáme cca 6 ks 
stejných velikostí. D�kujeme.  Prosím, po-
šlete SMS na tel. 777 200 452
* ZDRAVÉ HUBNUTÍ.www.hubnete.
cz/lenap
* Provádím úklid po rekonstrukci 
nebo malování domku �i bytu, prová-
dím jednorázový úklid, mytí oken nebo 
pravidelný úklid domácnosti, za�ídím 
nákupy, také pohlídám d�ti, zdravotní 
pr�kaz mám, zkušenosti a doporu�ení 
také, volejte 737 564 496, cena doho-
dou
* Hlídání d�tí (kvali� k.u�it.MŠ, 30 let 
praxe), hlídání pejsk�, �išt�ní oken, ko-
berc� a úklidy, sekání trávník�. TEL.:605 
145 004
* Daruji neomezené množství hlíny. 
TEL.:739 814 111
* Na práci v kancelá�i, pop�. z domova 
p�ijímáme nové, ambiciozní a šikovné ko-
legy. Možnost nástupu ihned. TEL.:725 
310 637
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek 
i ploty, pokácím i vysadím nový stromek. 
Tel. 737 564 496
* Nabízím profesionální kade�nické 
služby, mohu p�ijet rovnou k vám (výhoda 
pro skupinku lidí) Tel.: 606 153 292

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Odvezu su
 stavební. Možnost p�i-
stavení kontejneru. Náchod - �. Skalice. 
TEL.:777 213 229
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin 
týdn�. Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 
603 731 609

AUTO- MOTO

* Prodám CITROEN SAXO, r.v. 1997, 
1.1 i, 2x airbag, imobilizér, st�eš. okno, 
t�ídvé�., �erná b., 150.000 km najeto, sluš-
ný stav, malá spot�eba. Cena 28.000 K�. 
Tel. 777 104 584
* Pronajmu dodávku CITROEN JUM-
PER TD, pouze vážnému a slušnému zá-
jemci. Tel. 732 370 663
* Prodám Volkswagen Golf - kombi. 1.9 
TD. r.v. 1997, cena 10 000,-K�. tel. 774 
025 665
* Prodám ŠKODA Felicia Hatchback 1.3, 
r.v.96, záv�s, motorov� v dobrém stavu, 
cena 17 tis.K�. TEL.:605 715 294

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Britská modrá a lilová ko
átka s PP. 
Plyšoví medvídci s oranžovýma o�ima, 
od�ervená, o�kované, k odb�ru ihned. Tel. 
603 206 743, 491 426 680 

SEZNÁMENÍ

* NAJDU HODNOU SLE�NU, ŽENU 
19-35 LET Z NÁCHODSKA? JÁ SPOR-
TOVNÍ POSTAVY, 31 LET, NEKU-
�ÁK. ZÁJMY: TENIS, KOLO, PLAVÁ-
NÍ, AUTA, MOTORKY, P�ÍRODA,... 
TEL:722 240 694
* 39 letý optimista hledá štíhlou p�ítel-
kyni, která chce už více radosti ze života. 
TEL.:775 216 791

BYTY

*Pronajmu garsonku s balkonem v Ná-
chod�, volná od 25.6.. TEL.:608 66 77 32
* Mladá maminka desetim�sí�ního chla-
pe�ka hledá skromné a levné bydlení. Ná-
chodsko. TEL.:723 619 736
* Pronajmu velký 1+1 v NA - Plhov. 
TEL.:737 411 933
* Prodám byt 1+1 v OV na B�loveské ul. 
v Náchod�, 2.patro. TEL.: 732 204 875
* Prodám v Náchod� p�kné byty 2+1 a 
1+1 v OV cihla nedaleko centra, zateplený, 
plast. okna. Tel.: 608 245 634
* Nabízím pronájem bytu 1+1 v Náchod� 
v B�lovsi (6000,-K� v�etn� PP). Tel. 777 
673 398
* Pronajmu nov� zrekonstr.byt 3+1 mož-
no i se za�ízením v RD v Náchod� + balkon 
možno i s garáží. Tel. 606 390 144
* Pronajmu nový byt 2+kk 42m2 ve Stár-
kov�. Byt se nachází v p�ízemí bytoveho 
domu na nám�stí. Tel. 602 133 173
* Pronajmu 2+1 v NA. 5000K� + INK + 
kauce. IHNED. T:739138851
* Pronajmu od zá�í 2010 p�ízemní byt 
3+1 1.kat., v nov� zrekonstr. dom� poblíž 
centra v Náchod�. K dispozici sklep, par-
kování ve dvo�e. Klidné prost�edí. Jedná se 
o zrekosntruovaný m�stský d�m z 1.repub-
liky. Dlouhodob�. TEL.:603 853 090

* Prodám byt 4+1v Mezim�stí 
-OV.650000k� Tel.725831392

* Prodám DR byt 1+1 s balk. ve 3.NP si-
tuovaný na J v Náchod� na sídlišti SUN. 
Byt po nedávné kompl. rekonstrukci, v�. 
nové kuchyn� a sporáku. V celém byt� 
plovoucí podlahy. Cena 870tis, p�i rychlém 
jednání možná sleva. 777 657 995
* Prodám byt 1+1 50 m2 cihla Náchod. 
TEL.:606 949 222
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 s bal-
konem v Náchod� u nem.. Cena dohodou. 
TEL.:732 167 291
* Prodám byt 2+1 v Náchod� cihlovém 
dom�, OV, poblíž centra. Cena 800.000 
K�. Tel. 603 517 446
* Pronajmu byt 1+kk na B�loveské ul. 
vedle skleníku. Nájem + inkaso �iní 5.500 
K�. V cen� internet, TV a pojišt�ní bytu. 
Vratná kauce. Tel. 776 148 823
* Pronajmu byt 1+1 v OV Náchod Ul.B�-
loveská, výhled na Montaci, 3200,-K� 
(v�etn� fondu oprav) + energie + vratná 
kauce 10 tis.K� nebo možnost prodeje. 
TEL.733 735 709
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 2+1 
v Náchod� poblíž centra, po nákladné re-
konstrukci. Nájemné + služby 7900,-K�. 
Vratná kauce 25 000,-K�. Jen pro solidní 
zájemce. Volné ihned. Tel.602 790 044
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod� na sídl 
u nem. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 2+1 - 75m2 �ást. za�íz. 
Horní Adršpach centrum TEL.602 161 053
* Koupím byt v Novém M�st� nad Me-
tují, lokalita KR�ÍN. TEL.: 775 602 887
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice 
v Náchod�, cena 6500,- v�. inkasa. 
Tel.�.734 468 039

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

* Pronajmu byt 1+1 Náchod Ul.B�loves-
ká, výhled na Montaci, 3500,-K� + služby 
+ vratná kauce 10 tis.K�. TEL.733 735 709
* Prodám byt 2+1 u nemocnice v Ná-
chod�, plast. okna, nové zateplení, cena 
850000,- p�i rychlém jednání sleva. 
Tel.�.734 468 039
* Pronajmu garsonku 30m2 v 1NP byto-
vého domu v centru Náchoda. tel. 604 206 
861
* Dlouhodob� pronajmu garsonku po 
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Pronajmeme 
nebytové prostory 

kanceláře provozovny 
v přízemí a patře v domě 
čp. 1742, Palachova ul. 
Náchod, bývalé PVT. 

Tel. 777 130 410

MANIKÚRA 
* MODELÁŽ 

GELOVÝCH NEHT�

Manikúra od 30,-K�
P-SHINE 100,-K�

Modeláž gelových neht� od 150,-K�

Po domluv� mohu p�ijet 
p�ímo k Vám dom�

mobil: 605 940 399
e-mail: hejtmankova.luc@seznam.cz

Insolvenční správce 
nabízí k prodeji hotel Zámeček, 

čp.62 v osadě Janovičky, 
obec Heřmánkovice. 

Nejvyšší nabídce. 
Nabídky na e-mail:  

alena.sukova@seznam.cz.

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

MD, podnikatele

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

Prodej elektrokol 
a elektroskútrů

www.automotodum.cz

Přestavby aut na LPG
www.autonaplyn.cz

Jaroměř   Tel:777962205

Získejte až 5000 Kč 
měsíčně bez práce. 

Máte auto, dům, plot či
pozemek? 

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

NEZBÝVAJÍ VÁM PŘED 
VÝPLATOU FINANCE ?

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

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

491 420 391,731 463 005

Přijmu 

servírku/kuchaře
 do restaurace v Náchodě. 

tel.603 422 845

Zavád�cí ceny:

Nabízíme k pronájmu kancelářské 

prostory pro podnikatelské využití 

v nově zrekonstruovaném objektu na 

Husově náměstí v České Skalici. 

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

Info o ceně a možnosti prohlídky 

na tel. 733 395 604



V souvislosti s benchpressem, jedním z trojice silových sport�, Vás �asto informujeme 
o sportovní karié�e náchodského rodáka Jirky Havrdy. Ten v posledních letech sklízí jeden 
úsp�ch za druhým na tuzemských, evropských i sv�tových závodech.
V ned�li 16.kv�tna si p�ipsal na své konto další zlato. Zú�astnil se v Praze IRON CUPu 
v benchpressu, za ú�astí evropské špi�ky z Finska, N�mecka, Ukrajiny a Rakouska. Ve vá-
hové kategorii nad 110 kg zvedl nejv�tší váhu sout�že, což bylo 320 kg. Zkusil i 330 kg, ale 
tady mu kousek chyb�l k úsp�šnému pokusu. I tak se stal absolutním vít�zem závodu. IRON 
CUP navštívilo n�kolik známých tvá�í z televizních obrazovek, mezi nimi Zden�k Srstka 
a Ji�í Krampol, kte�í p�edávali ceny vít�z�m.
Jirka je úsp�šný sportovec. M� ale tentokrát zajímala jeho lidská tvá�. Proto jsem položila 
pár oby�ejných otázek Jirkov� p�ítelkyni Lence...
* Jirka musí jist� dodržovat n�jaký speciální jídelní�ek. Jak je t�žké se starat o tako-
vého strávníka? Jaké oblíbené jídlo Jirka má?
„Jirka není náro�ným strávníkem, sní tém�� všechno. Nemusí omá�ky s knedlíky a polévky. 
Pokud ho chci p�ekvapit, p�ipravím n�co sladkého.“
* Doprovázíte Jirku na závodech? Jaká je Vaše úloha v jeho realiza�ním týmu?
„Jezdím s ním na všechny závody, vím, jak moc je pro Jirku d�ležité, abych stála vedle n�ho 

A tím nemám na mysli jen st�hování nábytku?
„O domácnost se staráme spole�n�. A� na to Jirka nevypadá, pomáhá mi s nádobím a s na-
ším vysava�em se kamarádí pouze on.“                                      Lenko, d�kuji Vám za povídání.
Jirku nyní �eká pr�b�žná p�íprava na Mistrovství sv�ta v benchpressu, které prob�hne 
ve dnech 7. až 11.zá�í 2010 v Praze. Do té doby se podle okolností a hlavn� podle úsudku 
trenéra zú�astní n�kterých pohárových sout�ží, hlavn� pro zjišt�ní formy.
Za Jirkou stojí a stále ho podporují: Air power - series - MS Ná�adí Náchod, Mošna a.s 
�ervený Kostelec, Ložiska velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, SVC Náchod Vladimír 
Vitver, R Speed s.r.o. autosklo-servis, Výrobní družstvo Sn�žka Náchod, RD FINAL 
STAV s.r.o. - stavební � rma, A.T.FRANK-CZ HRONOV s.r.o., Automobilka BMW, 
LITO - trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dob�íchovice, Bowling Altera Pavel Mikeš 
Philipp - sportovní trávníky Zden�k Philipp, Sféra - Jaroslav �erný, Stavitelství Vl-
�ek Jaroslav, DSE ú�etnictví, GAPA - herna Náchod. A kluci, kte�í Jirku doprovázejí 
na závody a celý realiza�ní team - trenér Roman Havlík, Radek Machula - masér, spa-
ringpartne�i Michal Ungrád, Karel Kulda, Karel a Martin Mikešovi, Sokol Kramolna 
a pan Vl�ek - starosta obce Kramolna. T�m všem pat�í Jirkovo pod�kování. 

P�ipravila Laka Škodová, foto archiv Jirky Havrdy

CÍRKEV 
JEST	EBÍCH HOR

Tendenci ke sdružování nemají jen sub-
jekty veskrze sv�tské, ale i �ímskoka-
tolická církev. P�íkladem je nap�íklad 
spole�né p�sobení v rámci konkrétní-
ho regionu, jak tomu je v neoficiálním 
subjektu „církev �ímskokatolická re-
gionu Jest�ebí hory“. V rámci „Jest�e-
bek“ vyvíjejí �ímští katolíci aktivity ze 
dvou farností - z Úpice a Malých Sva-
to�ovic.                                                 (r)

NOVÝ WEB
P�ír�stkem do rodiny regionálních 
webových prezentací jsou stránky 
www.nf-hospitalbroumov.cz. Jedná se 
o nov� spušt�nou webovou prezentaci 
Nada�ního fondu Hospital, jehož cí-
lem je podpora zdravotnických za�íze-
ní v broumovském regionu.            (r)

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN 2010
Na krajské úrovni celostátní hry PLAMEN 2010 budou okres Náchod v �ervnu v Nové Pace 
reprezentovat starší žáci z oddílu Mladých hasi�� p�i SDH B�loves a SDH Nízká Srbská, kte�í 
si svým vít�zstvím v okresním kole dne 22. 5. na h�išti ZŠ Plhov zajistili postup do dalšího 
kola.              Ji�í Polák

D�tský den v Novém M�st�
Mate�ské centrum Na záme�ku uspo�ádalo koncem kv�tna 2010 pro d�ti od dvou do devíti let 
akci, ke Dni d�tí. Spole�n� se studenty z místní SPŠ a Evangelické akademie probíhala tato 
tradi�ní akce v prostorách novom�stského zámku. Možno �íci, že byla velice dob�e p�ipravena 
a i p�es nep�íznivé po�así se vyda�ila. V zámeckém p�íkopu �ekal na d�ti bohatý program, r�z-
né sportovní aktivity, výtvarná �innost, poznávací a dovednostní sout�že na 16 stanovištích, 
dále spole�né zpívání a tancování, malování na obli�ej atd. Po absolvování všech stanoviš
, 
�ekala na sout�žící sladká odm�na, v�etn� balónk�, tašek a dalších drobností.
Podle slov p�ítomné novom�stské starostky Mgr. Bronislavy Malijovské je tato každoro�ní 
akce vždy úžasná a pat�í za ní velký dík po�adatel�m.
D�tského dne se odhadem zú�astnilo necelých �ty�i sta d�tí - p�edškolák� a d�tí z I.stupn� ZŠ.
Na snímku je zachyceno setkání s kytarou na zámeckém nádvo�í.

Text a foto Ivan Vávra

SOPE�NÝ VÝBUCH NA DOBROŠOV�
je zachycen na jedné historické koláži (viz. obrázek). 
Fikce? Z hlediska geologie není nic nemožného. V p�í-
pad� posunu tzv. Africké desky se m�že probudit sope�-
ná aktivita i v lokalit�, kterou nyní nazýváme �eskem. 
Utichlou sopkou je nap�íklad Kun�tická hora u Pardubic. 
V�bec nejmladší sopkou je Komorní h�rka na Chebsku, 
která soptila ješt� p�ed milionem let. Vulkanickou �innost 
a seismickou aktivitu zde pocítili i obyvatelé v roce 2000. 
Než však za velkého zájmu televizních kamer probublá 
východními �echami žhavé magma, nusíme vzít zavd�k 
pouze tzv. pseudosopkám. Jednou z nich je vrchol Ho-
mole na Broumovsku, kterému se �íká i Šonovská sopka.

 (r)

a podporovala ho. Jediné pravidlo, které 
vždy dodržuji je pusa pro št�stí t�sn� p�ed 
každým pokusem. Zatím se to vždy osv�d�i-
lo...musím zaklepat, abych to nezak�ikla.“
* Vrcholový sport spolkne hodn� �asu. 
Není to riziko pro vztah?
„Ne, není. Jirka trénuje 3x týdn� 2 hodin od-
poledne, když jsem ješt� v práci. �asov� ná-
ro�n�jší bývají spíše závody, ale jak už jsem 
�íkala, tam ho vždy doprovázím.“
* Jirka je vášnivý pejska�? St�ídáte se 
v pé�i o Dara?
„Abych �ekla pravdu, o Dare�ka se stará víc 
Jirka. Jeho práce mu umož�uje, aby s ním 
mohl být tém�� celý den a u m� tomu tak bo-
hužel není. O víkendech nebo odpoledne se 
mu v�nujeme samoz�ejm� spole�n�.“
* Jaké vlastnosti na Vás Jirka, podle Vašeho 
názoru, oce�uje? A které naopak nemá rád?
„No...to není v�bec jednoduchá otázka, 
možná by stálo za to, zeptat se p�ímo jeho. 
Na spoustu v�cí máme stejný názor a po-
hled. Dokážeme spolu otev�en� mluvit 
o �emkoliv.“
* Jaký je Váš oblíbený zp�sob relaxace, 
myslím tím s Jirkou? 
„Ur�it� cestování, hodn� jsme toho spo-
lu poznali. Díky závod�m se podíváme 
na spoustu zajímavých míst v �eské repub-
lice i v zahrani�í.“
* Jirka bývá �asto pry�, na tréninku 
apod. Nežárlíte na n�ho?
„Ne, trávíme spolu všechen náš volný �as, 
Jirka by mi dal ur�it� za pravdu, že všech-
ny své povinnosti vy�ídí, dokud jsem v práci 
a pak už se v�nuje jenom mn�.“
* Dokáže Jirka pomoci v domácnosti? 

V benchpressu výborný, ale co ješt� nevíte....

� Jirka s p�ítelkyní Lenkou a Zde�kem Srstkou, který na IRON CUPu p�edával ceny
� Jirka s p�ítelkyní Lenkou na Plese M�sta Náchoda, kde p�evzal ocen�ní Kultur-
ní a sportovní nadace M�sta Náchoda

Obchodní družstvo 
Impro Zábrodí

– Kon�iny

st�ediska �erpacích stanic Zábrodí 
- Kon�iny, Olešnice a Spy u Nového 

M�sta n.Met. �erpací stanice Zábrodí - 
Kon�iny a Olešnice nabízí:

Prodej pohonných hmot, olej�, dálni�ních 
známek a plynu PB formou vým�ny lahví

Prodej krmiv pro kon�, dr�bež, králíky, psy 
a ko�ky, prodej zahradnickcýh substrát�

Otevírací doba PO - SO 6,00 - 18,00 hod
NE 7,00 - 17,00 hod

�erpací stanice Spy u Nového M�sta 
n. Metují nabízí:

Prodej pohonných hmot, olej�, dálni�ních 
známek a plynu PB formou vým�ny lahví Shop
Otevírací doba: PO - NE 6,00 - 19,30 hod

Kontakt: 723 542 984
e-mail: sekretariát@odimpro.com



�estné ob�anství

 V úterý 18. kv�tna jsme m�li sout�žit na 5. ro�níku olympiády malot�ídek. Jenže v pátek 
p�ed termínem kv�li p�edpov�di po�así jsme zápolení p�esunuli na „vhodn�jší „ datum. To už 
má svítit slunce.. Chyba lávky.
 Dnes v 5 hodin ráno - lilo, zá�ilo zvláštní deš
ové sv�tlo. Ne, dnes to nebude dobré. Ale 
prvních asi p�t šest telefon� jsem zmákla a všem jsem hlásila, že se to bude odehrávat v 
suchu. No, to chci v�d�t jak. Pan Petr Záliš byl jeden z posledních telefon� - v t�locvi�n� 
jsou ping pongové stoly. Jéé. Pet�e, prosím T�... Jenže p�ed osmou už byla na h�išti hlavní 
rozhod�í paní profesorka V�ra Glosová, která stoly uklidila. T�locvi�na byla p�ipravena na 
p�ehazovanou a kopanou...
 Mezitím se Provodov - Šonov strachy omluvil. No - tímpádem naše družstvo fotbalist� 
nem�lo s kým hrát.
 V 9 hodin jsme zahájili 5. ro�ník sportovních klání: Dolany, Rychnovek - Zvole, Velichov-
ky, Velký T�ebešov. Sv. Petr vyjasnil na dopoledne oblohu, dokonce trávník osv�tlil sluncem. 
Malí závodníci stihli venku odházet mí�kem, odskákat z místa (pískovišt� bylo promo�ené) 
a po zápasech v p�ehazované v t�locvi�n� si malí sportovci  zab�hali mezi kuželi, které p�i-
nesla hlavní rozhod�í V�ra Glosová. Paní Hanková, která nám organizovala první 4 ro�níky, 
se letos p�ijela jen podívat s miminkem a o trochu v�tší hol�i�kou. P�ivezla nám netradi�ní 
disciplínu - lyže pro dva páry:-) D�ti ve volných chvilkách házely CD disky, mí�ky do tlamy 
medvídka atd. P�ehazovanou soudcovala Ing. Veronika Ku�erová, u stánku prodávala Mgr. 
Linda Prokopová, u disciplín pomáhali u�ni z u�ilišt� v Jarom��i - budoucí ková�i a truhlá�i. 
Všem d�kujeme. Hlavní rozhod�í pak vše se�etla a mohly jsme vyhlašovat výsledky:
Atletika trojboj:
1.r. - 1. Arnošt Zv��ina (Velichovky), 2. Tomáš  Mervart (V. T�ebešov), 3. Martina Ducheva 
(V. T�ebešov)
2.r. - 1. Jaroslav Kun�ík (Dolany), 2.  Vojt�ch Záliš (Dolany), 3. Ond�ej Ptá�ek (V. T�ebešov)
3.r. - 1. Martin Pácalt (Velichovky), 2. Daniel Rohlena (Velichovky), 3. Markéta Nosková 
(V. T�ebešov)
4.r. spojen s 5. r. (pouze jeden pá
ák), 1. Pavel Ott (V. T�ebešov), 2. Va�át Daniel (V. T�ebe-
šov), 3. Petr Kunc (Velichovky)

P�ehazovaná:
1. místo Velichovky s družstvem �ikmánci
2. místo Velichovky s družstvem Šmoulové
3. místo Rychnovek - Zvole
Do sportovního klání v rámci kalokagátie jsme za�adili i výtvarné tvo�ení, které si vzaly na 
starosti paní u�itelky naší školy Mgr. Lenka Komorová a Bc. Alžb�ta Pokorná (pomáhala paní 
u�itelka z Velichovek).

Výsledky výtvarného tvo�ení:
1. kategorie 1. r.
3. místo: Bára Ludvíková (Dolany)
2. místo: Bára Štefanová (Velichovky)
1. místo: Dan Belohlávek (Rychnovek)
 

2. kategorie 2. a 3. r.
3. místo: Martin Leška (Velichovky)
2. místo: Tereza Komorová (Dolany)
1. místo: Radek Resl (Velký T�ebešov)
 

3. kategorie 4. a 5. r.
3. místo: Adéla Cardová (Velichovky)
2. místo: Markéta Kožená (Velký T�ebešov)
1. místo: Gábina Kuntová (Dolany)
 Medaile a pohár obstaral pan starosta 
Ji�í Plšek, který je také p�ed polednem roz-
dal.  Z diplom� se radovali nejenom jednot-
livci, ale i školy.
Celkové hodnocení škol:
I. Velichovky 800 bod�
II. Velký T�ebešov 680 bod�
III. Dolany 470 bod�
IV. Rychnovek - Zvole 470 bod�
 Gratulujeme všem a ješt� jednou d�kuji. 
Bez pomoci bychom dnešní klání nezvládli. 
T�šíme se na Vás zase v p�íštím roce.

Mgr. Irena Hrobská,
�editelka ZŠ a MŠ Dolany.

Nikdo není dokonalý! Ale m�že se o to sna-
žit!                                          Irena Hrobská

Olympiáda malot�ídek na dolanském h�išti

 M�sto �eská Skalice ud�lilo p�ítomnému panu Dr. Ladislavu �erychovi p�i slavnosti, 
konané 21.5.2010 v �eskoskalické Vile �erych, �estné ob�anství. Ocen�ní p�edali zástupci 
m�sta, starosta Tomáš Hubka (na snímku zleva), místostarosta Ing. Josef Da�sa a hejtman 
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc.
 Ladislav �erych pro noviny ECHO mimo jiné �ekl: „Pocty, které se mi dostalo, si nesmírn� 
vážím. To, že objekt pat�í Nadaci rozvoje ob�anské spole�nosti a slouží ke vzd�lávání a k roz-
voji evropské spolupráce, má ur�it� velký význam pro �eskou Skalici. Velký dík pat�í Kv�t� 
Ležovi�ové a dalším Skali�ák�m, kte�í se o objekt starají. P�estože mi je již p�taosmdesát let, 
stále cestuji mezi Francií a �eskou republikou, rád se sem vracím, je mi zde opravdu dob�e“, 
podotkl záv�rem.
 P�i této slavnosti byla ud�lena cena Ladislava �erycha pro dárce, který v roce 2009 nejvíce 
p�isp�l k obnov� vily a p�ilehlé zahrady. Získala ji Mgr. Jana Fišerová ze Vzd�lávací agentury 
Hradec Králové.                                                                                      Text a foto Ivan Vávra

 Lesy m�sta Náchoda spol. s r.o. uspo�á-
daly v ned�li 30.kv�tna 2010 již VI.ro�ník 
Podborského rybá�ského závodu na rybníku 
Podborný v Náchod�. Závod probíhal na dv� 
kola. Sout�žilo se o kvalitní a hodnotné ceny. 
Hlavní cenu, jízdní kolo si odvezl Ji�í Vá-
genknech. Všichni ostatní si odnesli krásný 
rybá�ský zážitek. Po�así se vyda�ilo, o �em 
sv�d�ila hojná ú�ast závodní-
k� a divák�. Po celý den bylo 
p�ipraveno ob�erstvení. Celou 
akci pro �tená�e Echa zdoku-
mentoval svým fotoaparátem 
Josef „Pepa“ Voltr

Berou....

 V sobotu 29. kv�tna po�ádala jízdárna 
Litobo� provozovaná Šárkou Prouzovou 
Hobby závody pro velké i malé. Klání se 
uskute�nilo na pískové jízdárn� v malebné 
vesni�ce nad
 Ratibo�ickým údolím. Již tradi�n� se jela 
Opi�í dráha s vodi�em i bez vodi�e a dva 
malé parkury do 40cm a 60cm. Sout�že byly 
vhodné tedy i pro menší kon� a poníky. Po�a-
sí nám našt�stí p�álo a, i když se na nebi ho-
nily mraky, nezapršelo. K velké radosti po�a-
datel�, jezdc�, koní i divák�. Jen je škoda, že 
divák� nep�išlo více. Vstupné se nevybíralo.
 Závody byly vhodné pro za�ínající jezd-
ce i kon� �i rekrea�ní jezdce, kte�í se nebojí 
vjet do kolbišt�. Letos bylo toto klání zpes-
t�eno o sout�ž Opi�í dráha pro jezdce bez 
kon�. Tedy bez toho živého, opravdového, 
pod sedlem. T�mto lidi�kám, kterým ne-
chybí humor a nadhled, byli nabídnuti dva 
d�ev�ní kon� - Arab �erný a Papírák bílí. 
Jezdci, mezi kterými byli d�ti i dosp�lí si 
koníka vybrali a tra
 s ním absolvovali. Do-
šlo i na pád jezdce a na neposlušnost kon�. 
Všem t�mto „závodník�m“ p�ejeme do dal-
šího jejich p�sobení, aby jim vydržel tento 
skv�lý pohled na sv�t.
 V sout�ži Opi�í dráha s vodi�em opano-
vala kolbišt� rodina Rýdlova s Dájou. Na 3. 
míst� se umístil Fran�k Tomáš rovn�ž s Dá-
jou. Barvy JK Litobo� zachra�ovali na 4. 
míst� Balcar Petr s Césarem, na 5. míst� 
Prouzová Kate�ina s Maruškou a na 6. míst� 
Patrová Anna rovn�ž s Césarem.
 Opi�í dráhu bez vodi�e suverénn� vyhrá-
la p�edstavitelka JK Litobo� Špa�ková Iva 
s Parádou. Up�ímn� jim ob�ma gratulujeme 
a doufáme v další vít�zství.

V parkurech do 40cm a 60cm úpln� s p�ehledem všechny porazila Nehybová Aneta s Gertou. 
Také této dvojici p�ejeme mnoho úsp�ch� do dalšího klání.
 Velmi nás všechny pot�šil úsp�ch Kollertové Marie s Nenou (JK Litobo�), která uko�istila 
v sout�ži do 40cm 2. místo a v sout�ži do 60cm 3. místo. Bravo!
 Také hlavní iniciátorka a po�adatelka t�chto Hobby závod� Prouzová Šárka se umístila 
v t�chto parkurech s mladou, nad�jnou kobylkou Míšou na p�kném 4. a 5. míst�.
 Sout�ž recesist�, Opi�í dráhu bez kon� suverénn� vyhrála Nývltová Radka s Papírákem 
bílým.
Naše pod�kování pat�í p�edevším Šárce Prouzové, majitelce a provozovatelce jízdárny Lito-
bo�. A to nejen za krásné chvíle, kdy každý ú�astník mohl strávit p�íjemn� jedno dopoledne, 
ale p�edevším za její ob�tavou mraven�í každodenní práci s námi, klienty jízdárny. Za to, že 
se 2x v týdnu v�nuje d�tem, které zde mohou navšt�vovat Jezdecký kroužek a smyslupln� tak 
napl�ují sv�j volný �as. D�ti se zde u�í lásce ke zví�at�m, ur�ité pravidelnosti, tolerantnosti 
k druhým a hlavn�, co je v tomto �ase vít�zství materiálních hodnot nad duchem - u�í se 
pomáhat jeden druhému. Ti zkušen�jší zde pomáhají za�áte�ník�m.

Mája Balcarová, DiS

Hobby závody v Litobo�i

 V sobotu 5. kv�tna 2010 se smíšený p�vecký sbor Kácov zú�astnil XXXVIII. 
ro�níku mezinárodního festivalu p�veckých sbor� Svátky písní v Olomouci. 
V mezinárodní konkurenci sbor� z Polska, Slovenska, Litvy, Ma	arska, Eston-
ska, ale i ze Singapuru získal Kácov ve své kategorii E3 (smíšené sbory) st�í-
brnou medaili. Porota ocenila hlavn� výrazové provedení jednotlivých skladeb. 
Sout�žní repertoár tvo�ily zejména úpravy lidových písní. Milý ohlas poslucha-
�� m�l Offenbach�v Can-can. Zp�váci ze všech zú�astn�ných zemí pomohli 
vytvo�it v Olomouci krásnou atmosféru plnou kvalitní muziky. Tímto úsp�chem 
završil Smíšený p�vecký sbor v �ele se sbormistrem panem Jaroslavem Rybá�-
kem letošní sezónu. V��íme, že ta p�íští bude stejn� úsp�šná !

Jana Vitverová, �lenka sboru

Kácov st�íbrný

 V t�chto dnech je v plném proudu výstava 
fotogra� í a dokument�, týkajících se historie 
Lázní B�loves, rozší�ená o historické fotogra-
� e Náchoda a náchodského zámku. Výstava je 
k vid�ní ve velkém sále Státního zámku v Ná-
chod� až do 31.�ervence. Vloni tuto zajímavou 
expozici navštívilo více jak 1500 návšt�vník�. 
Naši redakci navštívil pan Lud�k Lyr z Tru-
b�jova a poskytl nám fotogra� i, kterou po�ídil            
v Lázních B�loves v roce 1946.                       (r)

Fotografi eFotografi e
aa

dokumentydokumenty
DVE�E

OBLOŽKY
KLIKY, PRAHY

KOVÁNÍ 

od firmy KJ MAX spol. s r.o., 
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

MONTÁŽ, OPRACOVÁNÍ



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

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

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE, 
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ PO-
HOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, 
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...

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

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, 
NÁCHOD ZDARMA!NÁCHOD ZDARMA!

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
ul.17.listopadu po, st, pa  8 - 14.30 hod.

 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.

                                   so  8 - 12 hod.

tel.: 776 68 76 35

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

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

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- BEZ BOURÁNÍ 

(SYSTÉM DRYBAND)
- ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍ POD�EZÁVÁNÍ
- CHEMICKÉ  INJEKTÁŽE

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

B�loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2 820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

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

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

Kontakty:

Restaurace U Medvěda
ve Stárkově

hledá kuchaře.
V případě zájmu

volejte

775 034 437.

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony

profi digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 
rekonstrukce stávajících systémů,

prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
       Českých Bratří 89                      491 422 999,               
       547 01  Náchod                        777 790 675,

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

www.spektrumsluzeb.czwww.spektrumsluzeb.cz
SPEKTRUM SLUŽEB s.r.o. nabízíSPEKTRUM SLUŽEB s.r.o. nabízí

www.spektrumsluzeb.cz nebo na tel. 775 559 201
nebo na tel. 775 559 201

Stavební a obkladačské práce
Specializovaný profesionální úklid
Renovace mramoru, žuly, terasso
Broušení betonu - (superbeton)
Rekonstrukce bytů od A do Z
Údržba objektů a zeleně
Natěračské práce
Stěhování
Čištění koberců a sedaček
Čištění interiérů vozů
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby a 
revizí rozvod� pro tato média. VY budete bydlet, 
MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Závodili
na Pavlišov�

 V pátek dne 28.5. 2010 se sjeli malí cyk-
listé ze ZŠ Pavlišovská na Babí na h�išti na 
Pavlišov�, kde si dali závody na kolech. Tra-
sa nebyla dlouhá ani krátká, nebyla z kopce 
ani do kopce, zkrátka akorát. Když všichni 
projeli cílem bez nehody, maminky našich 
žá�k� p�ipravily pro d�ti hry a sout�že, 
abychom všichni spole�n� mohli oslavit 
nastávající Mezinárodní den d�tí. Ješt� jsme 
stihli opéct špeká�ky na ohni, a pak už jsme 
se rychle ujížd�li schovat dom� p�ed silným 
dešt�m.                    ZŠ Pavlišovská Náchod

 Ub�hlo sotva pár týdn�, kdy získaly 
zlato ve St�žerské fotbalové lize a už zase 
slaví úsp�chy.
 Dívky z FC Hradec Králové vyhrály ti-
tul, když si z Prahy p�ivezly zlaté medaile a 
staly se mistry �R p�ípravek ve fotbale žen, 
ro�ník 2009 / 2010

stojící zleva: trenér Zden�k Pechar, 
Sára Stiborová, Jana Pakostová, Anna 
Blažejová, Radka Stránská, Lenka Je-
�ábková, Dagmar Prášilová, trenérka 
Eva Hrušková

kle�ící zleva: Kate�ina Vogelová, Pav-
lína Vítková, Veronika Thérová, Micha-
ela Khýrová, Zuzana Dostálová, Anna 
�echová

ležící: Dita Poláková

 Sdružení zdravotn� postižených Náchod 
zve srde�n� své �leny a p�íznivce na odpo-
lední toulky regionálním vlakem. Odjezd z 
hlavního nádraží Náchod 25.6.2010 v 14.20 
hod. Trochu historie a posezení u Syr��k� 
p�i grilování s dobrou náladou.
 Po dobu prázdnin naše služby sociálního 
poradenství i pro sluchov� postižené, po-
kra�ují v klubovn� SZdP, Palachova ul. od 
13.00 hod. - 15.00 hod, kde je možno se p�i-
hlásit na rekondi�ní pobyt v Orlických ho-
rách 27.9. - 30.9. 2010 (záloha 1000,- K�). 

Olga Frühaufová, Miroslav �ihá�ek

Sdružení nezahálí

 P�edposlední kv�tnovou sobotu se 
v nedaleké Rtyni v Podkrkonošší ko-
nalo semifinálové kolo Mistrovství �R 
v mažoretkovém sportu, tentokrát zam�-
�eného pouze na na�iní pom pom. Pro 
náchodské mažoretky Mona by úsp�ch v 
této sout�ži znamenal být zase o kr��ek 
blíže k vytouženému finále, což se jist� 
jevilo velkým lákadlem.
 Celé klání bylo zahájeno dopoledne 
pochodovým defilé. Ze všech náchod-
ských reprezentantek šla nejprve na 
�adu skupina kadetek, které hned po 
ránu zazá�ily jako sluní�ka. Celou trasu 
defilé prošly bez problému až do konce 
a po této první disciplín� si vysloužily 
krásné t�etí místo. O n�co pozd�ji p�i-
šly na �adu juniorky. Ty odvedly rovn�ž 
skv�lý výkon a i p�es velkou konkurenci 

se taktéž umístily na prozatímním t�etím 
míst�. Seniorky, které si svými výkony 
v p�edešlém sout�žním roce vysloužily 
p�ímý postup do finále, toto kolo absol-
vovat nemusely.
 Odpoledne pak celá sout�ž pokra�o-
vala ve rty�ském areálu na Rycht�, kde 
byla již p�ipravena sout�žní plocha pro 
pódiové sestavy. Na všech náchodských 
mažoretkách bylo vid�t nadšení a chu
 
p�edvést všechno své tane�ní um�ní, pro-
to své skladby odcvi�ily p�ímo výte�n�. 
Po sou�tu bod� z pochodového defilé a 
pódiové sestavy si náchodské kadetky 
odvezly krásné 3. místo a juniorky skv�lé 
2. místo. Ob� skupiny tímto automaticky 
postupují do finálového kola, které se 
bude konat 19. �ervna v Písku. Gratulu-
jeme a t�šíme se na jejich další výkony. 

Veronika Pecoldová,
foto Josef „Pepa“ Voltr

Mažoretky postoupily do 
 nále
tel.: 603 422 845       

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHOD�

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

RYBÍ HODY RYBÍ HODY - - 18 - 20. 6. 201018 - 20. 6. 2010

každou sobotu ochutnávka netradičních piv


