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

VRAKOVIŠT� - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍL�

ÚKLID SKLADU
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

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).

Hejtman poklepal Hejtman poklepal 
základní kámenzákladní kámen

 Hejtman Královéhradeckého kraje, pan Lubomír Franc,  poklepal základní kámen stavby 
„Cyklostezka Viž�ov-Nowe Siodlo-Golinsk “. Jedná se o cyklostezku, která v budoucnu spojí 
m�sto  Mezim�stí s místní �ástí Starostín a Viž�ov  na �eské stran� s místní �ástí Nowe Siodlo, 
Gólinsk gminy Mieroszów  na polské stran�. 
 Slavnostní událost se konala dne 31.kv�tna v prostoru státní hranice u obce Nowe Siodlo Po-
klepu se dále zú�astnila celá  �ada  významných host� mezi kterými nechyb�li vedoucí  p�ed-
stavitelé místních samospráv �eské a Polské republiky, zástupci dodavatelských spole�ností, 
místní podnikatelé, administráto�i projektu  a  všichni ostatní,  kte�í  na projektu pracují.   Pan 
hejtman ocenil dlouholetou vzájemnou p�eshrani�ní spolupráci  m�sta Mezim�stí a gminy 
Mieroszów. Ve svém projevu také nezapomn�l ocenit význam spole�ných projekt�, které se 
realizuji po obou stranách hranice a velkým dílem p�ispívají k rozvoji tohoto regionu. 
Realizace cyklostezky „Viž�ov-Nowe Siodlo-Golinsk“ je sou�ástí projektu pod názvem 
„Rozvoj rekrea�ní a turistické infrastruktury v p�íhrani�ní oblasti Broumovska a Mieros-
zowska – II.etapa“ , který je spolu� nancován Evropskou unií z prost�edk� ERDF a státním 
rozpo�tem �R z Opera�ního programu p�eshrani�ní spolupráce �R – PL v období 2007-2013.  
Po poklepání  základního kamene byla všem p�ítomným p�edána z rukou starostky a mís-
tostarosty m�sta Mezim�stí listina slavnostního aktu se zápisem všech d�ležitých informací 
o projektu. 
Na záv�r p�islíbil pan hejtman ú�ast na slavnostním otev�ení nové cyklostezky, které se usku-
te�ní na podzim letošního roku.                                   Pavel He�ko, místostarosta Mezim�stí

 V�tšina �eských m�st a obcí má svoje zahrani�ní bratránky -   partnerská m�sta a obce. 
Nejinak je tomu v p�ípad� Úpice, jejíž partnerským m�stem jsou polské Piechowice 
(do roku 1945 známé jako n�mecký Petersdorf). Toto m�ste�ko v okrese Jelenia  Gora 
je vyhlášené zejména místními netopýry, které najdete v tamních bunkrech – poz�statku 
II. sv�tové války.                                                                                                         -r-

Hledáme 
spolehlivého a zodpov�dného distributora 

novin ECHO pro Hronov
 - oblast ul. Hostovského, Riegrova, Smetanova, 
Kostelecká a p�ilehlého okolí. Více info na e-mail: 

echo@novinyecho.cz nebo tel. 602 103 775

   P�t dn� folklóru v patnácti programových 
blocích? To bude i v letošním roce Meziná-
rodní folklórní festival �ervený Kostelec. 
Uskute�ní se již 57. ro�níkem a místem jeho 
konání bude p�edevším �ervenokostelecký 
areál u tamního Divadla J. K. Tyla v termínu 
od 17. do 21. srpna 2011..                           -r-

 Novom�stská základní škola se již �tvr-
tým rokem zapojuje do projektu, který je 
cílen na naše �eské krajany v rumunském 
Banátu (na rumunsko – srbské hranici). 
I v letošním roce se do Rumunska vypravila 
malá školní expedice. Mezi jejími výstupy 
nebude  chyb�t ani výstava fotogra� í, které 
zde po�ídili samotní  školáci (Galerie Zá-
zvorka – Nové M�sto nad Metují od �ervna 
do zá�í).                                                     –r-

FOLKLÓRNÍ KOSTELEC

Prodejna 
stroj� a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

VELKÁ LETÁKOVÁ AKCE
NA STROJE A NÁ�ADÍ

6.990,-6.990,-

8. 6. - 2. 7. 2011

NASTAVITELNÁ VÝŠKA SE�ENÍNASTAVITELNÁ VÝŠKA SE�ENÍ
MUL�OVÁNÍMUL�OVÁNÍ

BO�NÍ VÝHOZBO�NÍ VÝHOZ
NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETINASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETI

KULI�KOVÁ LOŽISKA V KOLECHKULI�KOVÁ LOŽISKA V KOLECH

SEKA�KA BENZÍNOVÁ
HECHT 548 SW 5 in 1

HORKÁ VLNA SLEV
NA CELÝ SORTIMENT



Airbag je jen dopln�k
N�kte�í �idi�i se myln� domnívají, 
že je dostate�n� chrání airbag a že 
není až tak nutné se poutat. Jenže 
to je p�esn� naopak! 

 Airbag je v okamžiku nárazu 
pro nep�ipoutaného pasažéra do-
slova smrtící st�elou. Do kabiny je 
totiž vyst�elen rychlostí 300 km/
hod. ve stejném zlomku vte�iny je 
odst�edivou silou t�lo tla�eno proti 
vaku, který se ješt� nestihl naplnit. 
Souhra t�chto okolností mívá pro 
t�lo devastující ú�inky. P�itom ne-
hraje až tak velkou roli jakou v tu 
chvíli jedete rychlostí. P�ipoutat se 
je nutné, i když jedete jen „za roh“, 
pro aktivaci airbagu totiž sta�í 
i malý náraz p�i malé rychlosti. Air-
bag je bezpe�nostní systém, který 
správn� funguje pouze v sou�in-
nosti s bezpe�nostním pásem, kte-
rý dokáže t�lo pevn� podržet v se-
da�ce. Konstrukté�i p�i navrhování 
airbag� po�ítají jen s ochranou osob 

vyšších než 150 cm. Menším oso-
bám by airbag mohl zp�sobit vážná 
zran�ní obli�eje �i p�ímo smrt zlo-
mením vazu. Na p�edním sedadle 
s airbagem proto nelze p�epravovat 
osoby menší než 150 cm. Pokud air-
bag nelze deaktivovat, není možné 
na p�ední sedadlo umístit ani d�t-
skou autoseda�ku s dít�tem.
 Pamatujte si, že je lepší nemít air-
bag a být p�ipoután, než mít airbag 
a nep�ipoutat 
se bezpe�nost-
ním pásem.

 Mezi malým, dnes zasypaným rybníkem a zámeckým kop-
cem na Plhov� po roce 1920 zahájila provoz na základ� kon-
cese v p�vodn� p�ízemním dom� �p. 61 v dnešní Tylov� ulici 
výrobna cukrovinek a bonbón� pana Václava Balcara. �oko-
láda i vyhlášené bonbóny „Balcarky“ byly žádaným artiklem. 
Po odezn�ní krize v 30. letech minulého století majitel v roce 
1933 s pr��elím do Havlí�kovy ulice postavil p�ízemní bu-
dovu, kotelnu s komínem a rozší�il výrobu. V roce 1941 pak 
došlo k p�ístavb� 1. patra. Po znárodn�ní v roce 1948 to už 

byl n.p. Standard, který pozd�ji p�evzaly Náchodské pekárny 
pro výrobu dort�. Po roce 1990 ve dvo�e otev�ely podnikovou 
prodejnu. V koteln� s velkým komínem, než byl zbourán, byly 
dlouho likvidovány mastné obaly z výroby. Po restituci v roce 
1991 zde sídlila prodejna tabáku a kinotéka. Objekt koupil 
v roce 1999 Krasimír Cvetanov a zavedl tu výrobnu keramiky.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další 
poznatky, doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech 

k zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na adresu
 samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (43)
TOVÁRNA NA CUKROVINKY

�   Tam byl po�átek „Balcarek“

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 12. 6. uplyne 1 rok od smutného okamžiku,

kdy nás navždy opustil

 pan Ji�í Krti�ka z Velkého Po�í�í. 

Vzpomíná manželka a dcera s rodinou

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

- nutno objednat

�   Nyní keramická dílna 

 

Rodinný dům se zahradou v klidném středu v Novém Městě n/M ..........................................1 749 000,-Kč
Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice ...................................................................3 350 000,-Kč
Rodinný dům v klidné části v Červeném Kostelci ....................................................................1 890 000,-Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ................................................1 295 000,-Kč
Byt 2+1 v OV s balkonem a garáží v Novém Městě n/ M ....................................................1 199 000,- Kč

Řadový rodinný dům v České Skalici    

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

Krajový řadový rodinný dům v klidné 
části centra České Skalice

   Cena : 1 649 000,- Kč 

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

Dále nabízím:
• Modeláž a korekci neht� u nohou

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

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

Tel. : 728 913 378

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

p�ijme 
Soustružníka kov� s praxí 

na ranní sm�nu
Nabízíme 

dobré platové podmínky 
informace

491 403 113

P�ijmu
šikovného samostatného

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

v oboru podmínkou
Dobré platové podmínky

Turnusy
Motorest 

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

Jaroslav Pařízek

KOVOVÝROBA
a ZÁMEČNICTVÍ

Padolí 296,
Hronov Zbečník

Přijme

stavebního zámečníka, 

s platným

svářečským průkazem
 na jednosměnný provoz

Nástup možný ihned

Kontakt: 603 887 304

Mýty o...

 Na každou nemoc se prý najde n�jaká bylinka. Alespo� to tvrdily naše prababi�ky. V dobách, kdy ne-
byla antipyretika ani jiné podobné medikamenty, byly lé�ivky pomocí proti každému neduhu. A pomáhají 
i dnes. Ov��enou lé�ivkou i mýty op�edenou rostlinou je lípa.

Duchové v líp�
 Lípa bývala uctívaným stromem. Podle pov�stí v ní žili dob�í duchové, a tak se pod nimi lidé schovávali 
v dob� bou�ky. Doufali, že je duchové ochrání a neuhodí do nich blesk. Nicmén� podle starých pov�r 
dokáže nap�íklad koupel v odvaru z lipového kv�tu dát k�ži jemný zlatavý nádech.
 Usušené kv�ty lípy jsou zase osv�d�eným domácím prost�edkem p�i revmatických potížích, stejn� jako 
p�i infek�ních onemocn�ních všeho druhu. Dnes již víme, že lipový kv�t vyvolává pocení a rozpouští 
hleny. Proto se používá p�edevším jako podp�rný prost�edek p�i hore�natých onemocn�ních, jako nap�. na-
chlazení nebo onemocn�ní ch�ipkou. Dobré ú�inky má �aj z lípy. Jeho p�íprava je následující: jednu lži�ku 
kv�t� p�elijte vroucí vodou, nechte 10 minut louhovat, p�ece	te a vypijte 3 - 4 šálky denn�.

Kop�iva pro zdravou k�ži a mo�ový m�chý�
 Listy kop�ivy mají údajn� mo�opudné ú�inky a jsou dobré p�i lehkých zán�tech mo�ového m�chý�e. 
�istící ú�inek se projeví i na stavu vaší pleti, ne�istoty zmizí a ple
 se vyhladí. Doporu�ujeme následující 
p�ípravu �aje: p�elijte 1 lžíci sušených nebo �erstvých kop�iv šálkem vroucí vody a nechte louhovat asi 10 
minut. Poté pijte t�ikrát denn�.

Bez �erný jako ke� s kouzelnou mocí
 Tato rostlinka je op�edena �adou pov�r: nošení bezinek m�lo chránit p�ed zlými silami, t�hotným ženám 
pak m�lo líbání bezového ke�e zajistit š
astnou budoucnost pro nenarozené dít�. Podle jiných pov�stí v ke�i 
bydleli duchové a �arod�jnice, kte�í chránili ke� i jeho okolí p�ed zlem, a proto byly bezové ke�e �asto 
vysazovány v okolí chalup. Jeho zápach prý odpuzoval myši a hmyz. Bez posiluje obranyschopnost, nebo
 

v n�m je obsažen vitamín C, který posiluje imunitu. Pijeme jako �aj 
nebo používáme do koupele. P�i nachlazení dejte 100g sušených bezo-
vých kv�t� do 1litru vroucí vody, nechte 5minnut louhovat, p�ece	te 
a p�idejte do teplé vody na koupání...

Kristýna Cabalková 1.H., Mgr. Vlasta Drobná,
 St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 

Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Bylinky

Město Náchod pronajme byty:
 

 Francouzská ul. čp. 348– volný standardní byt č. 5, vel. 1+1 ve 2.NP o výměře 38,88m2

 Francouzská ul. čp. 348– volný standardní byt č. 6, vel. 1+1 ve 2.NP o výměře 41,97m2

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 měsíců se závazkem platnost smlouvy 
opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek:

 Byt č. 5/348   –  min. výše nájemného 65,- Kč/m2, kauce  20.000,- Kč
 Byt č. 6/348   –  min. výše nájemného 65,- Kč/m2, kauce  20.000,- Kč

Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který má trvalý pobyt v Náchodě a splňuje všechny následující podmínky:
     a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento  spoluvlastnický podíl
     zabezpečuje bydlení v samostatném  bytě
     b) v posledních 24 měsících neměl dluhy po splatnosti vůči Městu Náchod
     c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i v jiném bytovém fondu ( např.SBD)
     d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
     e) doloží schopnost dlouhodobě  platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního majetku
      f) nebyl mu v minulosti  vypovězen nájem bytu na  základě důvodů uvedených v § 711 odst.2 s výjimkou písm. e) 
    občanského zákoníku  v platném znění (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle předchozího znění 
                              občanského zákoníku) 
                           g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu města přenechali  
                               byt do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli.

Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením a doložením příslušných dokladů. 

Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém horním rohu označené nápisem:

 Výběrové řízení – byt 348/5  - neotvírat
 Výběrové řízení – byt 348/6  - neotvírat

Adresovat na MěÚ Náchod, odbor správy majetku, bytové oddělení.
Uzávěrka přihlášek: 24. 06. 2011 do 13,00 hod.
Informace tel. 491 405 247 p. Jaroslav Bidlo



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:
¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

Známý i neznámý topinambur
   Pravlastí topinambur� je s nejv�tší pravd�podobností Mexiko a do Evropy se dostaly v 17. století. Nejoblíbe-
n�jší jsou v Izraeli, a práv� proto se jim �asto �íká „židovské brambory“ nebo „jeruzalémské arty�oky“. 
Jejich nejv�tším p�stitelem v Evrop� je Francie. U nás se používají bohužel p�evážn� pouze jako krmivo, ale 
jinde se �asto dostávají do kuchyn�, hlav� diabetické.

Topinambury jsou r�zn� tvarované podzemní hlízy sladkých brambor. Nadzemní �ást tvo�í až 3 metry 
vysoký stonek s malým žlutým kv�tem, rostlina se podobá slune�nici. Hlízy jsou mrazuvzdorné, proto je 
možné nechat je v zemi p�es zimu až do února. Jsou nenáro�né na p�du i na sv�tlo.

Nejbohatší složkou topinambur� jsou sacharidy ve form� inulinu, glukózy a fruktózy. Obsahují celou škálu 
organických kyselin, p�edevším kyselinu citronovou, mlé�nou, jantarovou a jable�nou. Mimo to ješt� vi-
taminy A, B1, B2, C a D a z minerálních prvk� nejvíce draslík a také fosfor, ho��ík, vápník, síru a železo. 
Práv� díky sacharidu inulinu je jejich konzumace velmi vhodná pro diabetiky. Tento sacharid totiž nerozla-
	uje koncentraci krevního cukru. Topinambury jsou dietní potravinou, jsou velmi vhodné pro d�ti, rekon-
valescenty, staré lidi a bojovníky s nadváhou. Jejich pravidelná konzumace p�sobí proti artritid� a v lidové 
medicín� se jim �íká „hlízy na revma“. Mimo jiné ú�inn� mírní žlu�ové koliky a k�e�e, jsou vhodné i p�i 
nevolnosti v t�hotenství. Snižují cholesterol v krvi, regulují krevní tlak, zlepšují �innost trávicí soustavy, 
chrání játra a ledviny, ale mají i antistresové �i detoxika�ní ú�inky.

Topinambury se kartá�kem pod tekoucí vodou o�istí a bu	 se konzumují celé, nebo se nastrouhají a smí-
chají s jinou zeleninou. Také je možné z nich v odš
av�ova�i p�ipravit š	ávu, kterou je však nutné kombino-
vat s mrkvovou v pom�ru 1:1 a pít po malých doušcích. Krom� již zmín�ného použití do syrových salát� je 
m�žeme také va�it, dusit, opékat, zapékat a smažit. P�i jejich p�íprav� je však dobré mít na pam�ti jejich 
nasládlou chu
 s o�íškovou p�íchutí. Nechte se tedy inspirovat níže uvedenými recepty.

Topinambury zape�ené
500 g topinambur�, 50 g másla, s�l, žloutek, 200 ml mléka, 50 g tvrdého sýra.
Na másle pod pokli�kou udusíme nakrájené topinambury, prolisujeme je, spojíme žloutkem rozkvedlaným 
v mléce a osolíme. V zapékací form� vymazané tukem zapékáme n�kolik minut se strouhaným sýrem. 
Podáváme se zeleninou.
Další recepty na úpravu topinambur� najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

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

www.hshronov.cz

 Dům při vjezdu na Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují   byl s prodejem jízdních kol 
spojen již v minulých letech. „Všichni vědí, že snížení kvality zde nabízených služeb souviselo s pod-
nikatelskými problémy minulého majitele. Jsem však přesvědčen, že zákazník již poznal, že chci 
podnikat na tradičním místě, ale s novou kvalitou“, říká majitel obchodu R2 SPORT pan Richard 
Hrzán, který je sám stále aktivním závodním cyklistou . 

Nabídka obchodu
   Obchod R2 SPORT nabízí pestrý sortiment zboží pro cyklistiku a  outdorové aktivity. 
Kromě prodeje jízdních kol renomovaných značek  CTM, SUPERIOR, PELLS a dalších zde 
naleznete i servis kol. „Samozřejmě, že opravíme i kola, která nebyla zakoupena v naší pro-
dejně“, zdůrazňuje pan Hrzán. V obchodě R2 SPORT si vyberete i sportovní a cyklistické 

oblečení   , outdorovou obuv, vybavení 
pro Nordic Walking, kolečkové brusle, 
batohy (zejména známé regionální znač-
ky DOLDY) potřeby po  tenis a další ra-
ketové sporty. Poradí vám zde  a  vybaví 
vás i  speciálními prostředky  na  údržbu  
například spacáků, konzultovat zde mů-
žete i impregnaci sportovních bund apod. 
A pozor, obchod R2 SPORT necílí pouze 
na  jarní a  letní sportovní aktivity. Jako 
sběrné místo společnosti Radical Sport 
vám zde pomohou se servisem lyží nebo 
snowboardového prkna. 

Důvěra zákazníka
 „Vím, že hodně cyklistů se chce poradit 
ještě před nákupem v  prodejně nebo tře-
ba konzultovat nějakou opravu. Reaguji 
samozřejmě i na e – mail a budu se snažit 
odpovědět na  všechny dotazy“, vysvětluje 
majitel prodejny pan Hrzán. Dodejme ještě, 
že na stránkách fi rmy R2 SPORT najdete i e 
– shop, takže můžete nakupovat i z pohodlí 
vašeho domova.  A  jaké má Richard Hr-
zán plány do  budoucna? „Především chci 
do  naší prodejny navrátit kvalitní služby 
a dobré zboží. Vím, jak těžko se získává dů-
věra zákazníků. A pro nás je zákazník alfou 
i omegou.  

A něco navíc…
„Chtěl bych také vytvořit kolem obchodu 

R2 SPORT i nějaký malý sportovní cyklistický tým, pro silnice či terén. Nabízí se zde totiž 
možnost získat špičková kola za dobré ceny. A obchod, to jsou také milé „malé velké“  drob-
nosti.  Máme spolupráci se známou novoměstskou   kavárnou SELADON. A  tak, když si 
například od nás odvezete opravené kolo, můžete mít v brašničce pod rámem jako bonus 
i  poukaz na  vynikající kávu do  podniku SELADON. A  dobrá káva vám může zpříjemnit 
i samotný pobyt v naší prodejně,“ uzavírá pan Hrzán. 

Přijďte se sami přesvědčit:  
R2 SPORT, Husovo náměstí 1212, Nové Město nad Metují. 

Tel. 774 711 972, e – mail: info@r2-sport.cz, www.r2-sport.cz
Otevřeno : po – pá:  9 – 17 hod. 

ŽALUZIE

SLEVA 20% 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

    Proluka v horní části centrálního čer-
venokosteleckého náměstí bude brzy 
minulostí. Po několika letech existence 
tohoto  nezastavěného prostoru   zde 
brzy vyroste nový polyfunkční dům. 
Informovala o  tom červenokostelecká 
radnice prostřednictvím tamního in-
formačního servisu.                           –r–

„MADE IN 
BROUMOVSKO
 Agentura Pro rozvoj Broumovska  uza-
vírá I. kolo žádostí o  přidělení značky 
Broumovsko – regionální produkt. Tento 
certifi kát kvality mohou obdržet regio-
nální řemeslné výrobky, místní potraviny 
a přírodní produkty. Broumovsko je již 16. 
regionem ČR, který se do projektu regio-
nálních značek kvality zapojuje.             –r–

Hasi�i Nové M�sto nad Metují  spole�n� s místní skupinou 
�eského �erveného k�íže N. M�sto za spolupráce M�stského klubu 

N. M�sto v rámci HRNCE SMÍCHU – festivalu veselohry  
Po�ádají 

Dne 17. �ervna od 19,30 hodin na Husov� nám�stí 
KONCERT SKUPINY „TEPLÁ BUCHTA“

VSTUPNÉ  100,-- K�
Výt�žek z této akce bude použit na zakoupení automatického de� brilátoru 

pro místní skupinu ��K. Toto za�ízení bude pro rychlé použití uloženo ve vozidle 
m�stské policie. Za�ízení bude sloužit pro resuscitaci p�i sportovních, kulturních akcích 

a u zásah� hasi�� a to nejen u dopravních nehod. 
Akce je podpo�ena Náchodským pivovarem PRIMÁTOR, 

které se bude na této akci �epovat.
Ob�erstvení je na akci zajišt�no jak místními podnikateli na nám�stí 

tak i HASI�I Nové m�sto nad Metují.
P�edprodej vstupenek je zajišt�n v KIN� 70 

a INFORMA�NÍM CENTRU – ZÁZVORKA a v DOM� HASI�U  N. M�sto.
Vstupenka zakoupená v p�edprodeji je zárove	 vstupenkou na sout�žní projekci 

3. ro�níku STUDENTSKÝ SMÍCH 2011  - 17. 6. v 17,00 KINO 70

DOBRUŠKA DOBRUŠKA 
VIRTUÁLN�VIRTUÁLN�

Město Dobruška zpracovalo ve spolupráci 
se společností ALFACENTRUM virtuální 
prohlídku pamětihodností, zajímavostí 
z  minulosti i  přítomnosti. Ve  virtuálním 
prohlídkovém albu například nechybí 
Náměstí F.L.Věka, synagoga, židovský 
hřbitov atd. Virtuální prohlídku můžete 
odstartovat na oficiálním městském webu 
na adrese www.mestodobruska.cz

 Příklad situace, kdy měla místní samospráva 
zaujmout stanovisko  k  tématům „z  druhého 
konce světa“ , jsme našli v  Novém Městě nad 
Metují. Před časem se na místní radní obrátila 
jednatelka asociace Falun Gong ČR se žádostí, 
aby Nové Město nad Metují podpořilo jejich 
petici proti pronásledování pokojné meditační 
praxe Falun Gong v Číně. Radní se rozhodli tuto 
petici nepodpořit s odkazem, že město nemá sa-
mostatnou zahraniční politiku.                                –r–

NEPODPOŘILI NEPODPOŘILI 
PETICIPETICI

TIPY NA LÉTO 
ze salonu U Bílé Vrány 

Mít krásné, hedvábné a lesklé vlasy je sen každé z nás. 
Nevystavujte se zbytečnému UV záření a chemické úpravy vlasů odložte až po dovolené, 

předejdete tak jejich poškození. Máme pro Vás speciální letní kosmetiku, 
kterou Vám vybereme na míru, dle kvality Vašich vlasů.

K upraveným vlasům patří také upravené ruce.
 Dbejte na dostatečnou hydrataci rukou, zvláčnění nehtové kůžičky a výživu vašich nehtů, 

které by měly být upravené a chráněné alespoň transparentním lakem. 
Krémy na ruce, olejíčky a regenerační laky bychom měly přidat do našich kosmetických tašek.  

Exkluzivně u nás 
v salonu U Bílé Vrány, Komenského 153 Nové Město n. Met. 

Tel. 491 472 267, e-mail ubilevrany@seznam.cz, www.ubilevrany.cz 

Připravujeme pro vás:

DO TANEČNÍCH V POHODĚ A KLIDU 
19. července 2011 od 9 do 19 hod., Salon U Bílé Vrány, Nové Město n. Met.



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

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

www.rako-reality.cz

-byt 3+1(pl. 74m2) moderní  v OV Náchod – Plhov 1.200.000,-K�
-byt 3+1 v OV v Náchod�  pl. (68m2) sul. B�loveská 1.250.000,-K�
-byt 2+1 v OV v Náchod� na Plhov� (pl. 47,3m2) 840.000,-K�
-byt do pronájmu 1+kk v N. M�st� n/Met. s balkónem 3 000,-K�/m�s.
-byt 3+1 zd�ný (pl. 80m2) v Náchod� na Brance 1.250.000,-K� 
-dr. garsonka (30m2) v Náchod� s balkónem, 5. patro 499.000,-K� 
-chalupa udržovaná 3km od RK v Panské Habrové 1.150.000,-K�
-chalupa roubená ve Lhot� u Ho�i�ek vhodná k rekreaci 800.000,-K�
-chata v Náchod� na vl. pozemku  335m2 kousek od Branky 580 000,-K�
-rod. d�m v Náchod� na Babí, 1–2 byt. jednotky, garáž 1.590.000,-K� 
-rod. udržovaný d�m 5+1 ve Studnici 6km od Náchoda  2.995.000,-K�
-rod. d�m v Náchod�–B�lovsi (2+1 v 1.NP, 3+1 v 2.NP) 2.300.000,-K�
-rod. d�m v Hronov�–dvoug. (4+1,1+1) udržovaný 3.500.000,-K� 
-rod. d�m 3+1 v Hronov� se zahrádkou po celk. rekonstr. 1.860.000,-K�
-rod. d�m v Dolanech  mezi �es. Skalicí a Jarom��í 1.690.000,-K�
- domek zd�ný ve Zdo
ov� k bydlení i rekreaci Info v RK
-d�m ihned k nast�hování v Mezim�stí s garáží 1.110 000,-K�
-rod. d�m ve Slatin� n/Úpou k bydlení i rekreaci 1.450.000,-K� 
-st. pozemek v Náchod� 1080m2, krásným výhledem 1.480.000,-K�
-st. pozemek v Náchod� 700m2, lukrativní místo, inž. sít� 800,-K�/m2

-st. pozemek o vým��e 1391m2 na Borové u Náchoda 350.000,-K�
-st. pozemek o vým��e 8 585m2 na Kramoln�–Trub�jov� 200,-K�/m2        
-zahrada 1318m2 u p�ehrady Rozkoš vhodná pro rybá�e 130.000,-K�

CESTOVNÍ AGENTURA
zážitky ve vašem stylu

Ceny levn�jší než na internetu

ZVEME VÁS DO NAŠÍ NOV� OTEV�ENÉ KANCELÁ�E,
KDE VÁM RÁDI POM�ŽEME S VÝB�REM VAŠÍ VYSN�NÉ DOVOLENÉ.

NAVŠTIVTE NÁS VE STRNADOV� ULICI 55, NÁCHOD
 (NAPROTI DROGERII TETA, cca 10 m od nám�stí)

VELKÉ INDIVIDUÁLNÍ
I SKUPINOVÉ SLEVY

Tel.: 776 233 088, Pavlína Rasslová
E-mail: slunicko@slunickoca.cz

Pond�lí – Pátek 9:00 – 17:30
Sobota 9:00 – 11:30

Firma MAVET CZ s.r.o., český výrobce jednoúčelových strojů,
přijme do trvalého poměru 2 pracovníky na pozici soustružník – frézař.

Nástup možný ihned.
Požadujeme vyučení v oboru, zkušenost v čtení a používání technických
výkresů, schopnost pracovat na frézce i na soustruhu, praxi v profesi
frézař - soustružník v délce alespoň 2 roky, prostorovou představivost, přesnost,
samostatnost, technické myšlení.
Nabízíme měsíční plat dle zkušeností, od 17.000,- Kč, dle předvedených
pracovních výkonů a dovedností. Závodní stravování, masérské služby
v závodě, pracovní doba od 7:00 h do 15:30. Pracoviště Rychnovek 55.

Zájemci kontaktujte paní Bašovou,
tel.: 736 483 426, e-mail: jana.basova@jhp.cz.

Poradna
 pro digitalizaci
 v oblasti Náchoda

Více informací podá
pan Jiří Novák

na tel. č. 774 622 732
 nebo na e-mailové adrese

digitalizacenachod@email.cz
Další podrobnosti najdete na

http://www.digitalne.tv/

Vážení občané, v souvislosti s blíží-
cím se vypnutím analogového vysí-
lání bude v přízemí budovy náchod-
ské radnice na Masarykově náměstí 
v období června zřízena poradna pro 
digitalizaci. Tato poradna vám bude 
k dispozici od 9. června vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Náchod, 
poskytuje v náchodské oblasti tyto doplňkové sociální služby:

Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Mechanické invalidní vozíky, elektrický vozík a dětský invalidní vozík. Chodítka pevná, pod-
pažní kolečkové a kolečková s nákupním košíkem. Toaletní křesla pevná, nebo kolečková. 
Nástavec na WC. Antidekubitní sedáky a matrace. Sedačky do vany. K výpůjčce je potřeba 
pouze občanský průkaz a fi nanční záloha. Půjčovné je zpoplatněno. Dále poskytujeme bezplat-
ně základní sociálně právní poradenství.. Kde nás naleznete: Rehabilitační středisko FAUST, 
Zámecká ul. 239 Náchod..Půjčovna se nachází v  bezbariérovém prostředí s výtahem v 1. patře. 

Provozní doba: středa od 12.00 – 15.30 hod., ostatní dny po telefonické dohodě
od 8 – 16 hod. mimo svátků, soboty a neděle. Tel.: 724 11 33 29,  Květoslav Kábrt.

Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711 www.cyklotony.cz

Česká společnost EURONA s.r.o., výrobce ekologické bytové
a tělové kosmetiky v Hronově hledá pracovníky na pozice:

GRAFIK
Požadavky:
-   znalost grafi ckých programů 
-   (Corel Draw, InDesign, Adobe Photoshop)
-   praxe v oboru, příležitost i pro absolventy
-   grafi cké cítění
-   reference, prezentace vlastních prací
-   PC znalosti – Windows, Word, Excel, Outlook
-   angličtina a zkušenosti s fl ash animacemi 
     a webdesignem výhodou
-   časová fl exibilita a vysoké pracovní nasazení
-   ukončené SŠ vzdělání
-   řidičské oprávnění skupiny B výhodou

ÚČETNÍ – ANALYTIK/EKONOM
Požadavky:
-   SŠ/VŠ - ekonomického směru 
-   zkušenosti a praxi v účetní problematice min. 2 roky
-   znalost problematiky podvojného účetnictví,
    DPH a daňové problematiky 
-   zkušenost s reportováním týkající se účetní problematiky 
-   znalost AJ – výhodou 
-   znalost práce s PC MS Offi  ce ( zejména Excel )
-   znalost účetního SW K2 výhodou 
-   dobré prezentační schopnosti
-   pečlivost, spolehlivost, preciznost, kreativitu, analytické myšlení
-   časová fl exibilita a vysoké pracovní nasazení

VEDOUCÍ SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Požadavky:
-   SŠ s maturitou
-   pokročilá práce na počítači
    (Word, Excel, Outlook)
-   zkušenost se specializovaným IS
    pro výrobní fi rmu výhodou 
-   přesnost, bezúhonnost, fl exibilita
-   min. 3 roky praxe

Kontaktujte nás na telefonním čísle 491 477 372 nebo 491 477 361, Bc. Petra Hájková
Životopisy zasílejte na petra.hajkova@eurona.cz Více informací  o naší společnosti najdete na www.euronabycerny.com

- zázemí úspěšné, stabilní a rostoucí společnosti 
- možnost profesního růstu 
- mzdu odpovídající pozici a výkonům

- motivační ohodnocení
- práci v mladém kolektivu
- příjemné pracovní zázemí

Nabízíme:

VEDOUCÍ EXPEDICE
Požadavky:
-   SŠ s maturitou
-   pokročilá práce na počítači
    (Word, Excel, Outlook)
-   zkušenost se specializovaným IS
    pro výrobní fi rmu výhodou
-   přesnost, bezúhonnost, fl exibilita
-   schopnost vést kolektiv
-   min. 2 roky praxe

SEŘIZOVAČ A ÚDRŽBÁŘ

Požadavky:
-   vzdělání vyučení obor strojní
     nebo elektro
-   základy práce na počítači
    (Word, Excel, Outlook)
-   bezúhonnost, fl exibilita
-   min. 3 roky praxe

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

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

vše v k.ú. a obci Náchod. 

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

ú�edních deskách m�stských ú�ad� 
a na tel. �.  491 457 271, 737 281 466.

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

výb�rové �ízení

Náchod: František Dít�, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

„NOVÉ ZA STARÉ“„NOVÉ ZA STARÉ“

„staré kolo přivezete, 
„staré kolo přivezete, 

na novém odjedete...“
na novém odjedete...“

Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711



Vítejte v lázních v Kudowě Zdroji - zastavení páté
 Jen pár kilometrů od česko-polské hranice v Náchodě 
se nacházejí lázně s tradicí dlouhou dvě století. Najde-
te je v Kudowě Zdroji a nyní jsou součástí společnosti 
Zespól Uzdrowisk Klodzkich S.A. Šíře nabídky těchto 
polských lázní spolu s příznivým mikroklimatem a pra-
meny léčivých vod způsobují, že jsou lázeňské domy 
a sanatoria v Kudowě Zdroji stále častěji cílem i čes-
kých klientů. A mohou se stát i cílem vaší cesty za ob-
novením a posílením vlastního zdraví...

SANATORIUM ZACISZE
 Půvabná poloha uprostřed zeleně - taková je zá-
kladní charakteristika sanatoria Zacisze, které na-

Lázeňské domy jsou v Kudowě součástí okolní přírody. 

Sanatorium Zacisze

jdete v Kudowě Zdroji v bezprostředním sousedství 
Národního parku Stolové hory. „Lázně jsou vždy 
místem, kde je kombinována očista a ozdravění těla 
s  relaxací mysli. Právě takovým místem je naše sa-
natorium Zacisze. Je to ideální místo pro vycházky 
a  turistické túry. Genius loci tohoto místa skuteč-
ně čaruje, přináší klid a  uvolnění“, říká s  úsměvem 
předseda představenstva akciové společnosti Zespól 
Uzdrowisk Klodzkich S.A. pan Jerzy Szymanczyk. 
Hosté mají v sanatoriu Zacisze k dispozici ubytování 
v komfortních pokojích s bezbariérovým přístupem 
a zajištěno stravování ve stylové jídelně. K dispozici 
je rovněž i konferenční sál.

KUPON - S NOVINAMI ECHO O 10 % LEVNĚJI

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

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

on. Po  jeho předložení můžete v 
owě Zdroji čerpat slevu 10 % na vš

edury, na všechny služby ambulan
bytové péče ve všech zařízeních a sa
riích společnosti Zespól Uzdrowisk
ponem můžete se slevou ochutnat

PŘÍRODA ČARUJE
 I klienti sanatoria Zacisze mohou využívat 60 unikátních léčebných 
procedur nabízených v  oddělení přírodní terapie kudowských lázní. 
Poté si mohou užít nádherný výhled z terasy sanatoria do širokého okolí. 
Tady opravdu platí, že příroda čaruje, příroda uzdravuje. Jako tzv. samo-
plátce se český klient ubytuje v sanatoriu Zacisze velmi snadno. „Věřím, 
že naši čeští klienti ocení jedinečnou polohu i služby sanatoria Zacisze“, 
uzavírá Jerzy Szymanczyk.
                                                                                                                      (echo - pi)

klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

mobil: 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz 

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Z naší plošiny se podíváte 
i do komína

eštaP

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

Půjčování 
a šití šatů

 Zdeňka Matysková, 
 Kramolna 152, tel.: 739 075 392

ková
075 392

, 
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na taneční 
� plesy � svatby
úpravy a opravy oděvů, 
šití bytového textilu a pod.

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:

AUTOMAT AUTOMAT 
NA MLÉKONA MLÉKO

ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer     

školní jídelny
– Přístup 24 hodin denně

– Cena za 1 litr 15 Kč
– Možnost stáčení 

do vlastních nádob

ZAHRADNICKÉ 
PRÁCE

sekání trávy
tel. �. 724 173 560



vání zeleniny (skleník trvale umíst�n), i pro 
rekreaci. Sjezd ze silnice 1t�. �íslo 14 - 
150m. Umožn�na výstavba chatky 5X5m. 
TEL.: 777 233 589
* Koupím zahradu - možno s chatou i bez - 
Náchodsko. Nejlépe nad koupališt�m v Ná-
chod� (Náchod, Dolní Radechová). Tel. 
739 00 39 09
* Koupím garáž v Náchod�, nejlépe lo-
kalita Plhov, B�loveská ul., st�ed m�sta. 
TEL.:604 437 128
* Prodám menší rodinný d�m 3+1 se za-
hrádkou v centru Hronova, po celkové re-
konstrukci ukon�ené v roce 2010, vhodný 
ihned k bydlení bez pot�eby oprav. Cena p�-
vodní 1 800 000 K�, nyní 1 690 000 K�. Tel: 
608 163 824, e-mail: adaada1@seznam.cz
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé 
Po�í�í - 6573 m2- louka - možnost stavby 
zahradního domku. P�kné prost�edí. cena 
120,- K�/m2 (dohoda možná) RK nevolat! 
TEL.: 606951546
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom�-
�e. D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 
4+1 cena 2.050.000 K� Tel.: 732 799 528, 
e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici-Zájezd. 
Jedná se o cihlový RD který byl vystaven 
v roce 1991 - 1993. RD je celý podsklepený 
s garáží pro 3 auta. Cena: 1.500.000K�,- Tel: 
732 799 528, e- mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, který 
se nachází v blízkosti plusu a centra m�sta 
Hronov. Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt 
o velikosti 2+1, zbylé dva byty jsou o ve-
likosti 2+1 a 1+KK. Cena: 1.850.000K�,- 
e-mail: z.faifr@seznam.cz Tel:732 799 528
* Prodám RD v Náchod� - B�lovsi. Po �ás-
te�né rekonstrukci. Ihned k bydlení. Cena 
dohodou. Tel. 604 900 681
* Prodám rod. d�m v Teplicích n. M., krajní 
patrová �adovka se zahradou asi 350m2 v klidné 
�ásti. Cena 1.550.000,- K�. Tel. 722 472 177.

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

* Prodám RD 3+1 s garáží ve Zlí� - �es-
ká Skalice, pozemek cca 1200 m2, klidné 
místo. Cena k jednání 2.850.000 K�. Tel. 
604 800 402
* Prodám celoro�n� obyvatelnou chatu 
v Náchod� v ul. Slune�ná.
Za 1 400 000 K�, o cen� lze jednat. Nemovi-
tost lze shlédnout na ANNONCE.CZ hledat 
inzerát:W2BSZ6

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) 
s výhl.do zelen� poblíž centra, + WC,v 
nov� zrek. dom� v NA. Nutno vid�t. Ná-
j.1.500,-K� +el. +vody +topení +kauce. Tel. 
608903070.

* Pronajmu v Hronov� menší prostory 
k podnikání pedikúra - kade�nictví, kan-
celá� atd. v�etn� WC nájemné v�. inkasa 
2.900,- Tel: 608 667730

* Pronajmeme volné obchodní prostory 
v Pasáži Kamenice v Náchod� na Kamenici. 
K dispozici prodejny o velikosti 38 m2 a 60 
m2. TEL.:777 152 750
* PRONAJMU MALOU KANCELÁ� 
V NÁCHOD� NA P�ŠÍ ZON� - 2.500K�/
M�S. INFO NA 777 302 483

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

* Hledám osobu na sdílení velké (54m2), 
pln� vybavené a velmi komfortní kancelá-
�e v centru N. M�sta n.M - v pasáži Raj-
ská zahrada, naproti M�Ú. Velmi p�ijatelná 
výše nájmu, možné od �ervence. Provozuji 
ekonomické poradenství a preferuji osobu 
vykonávající klidné kancelá�ské nebo ob-
dobné �innosti. 773 58 55 55

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

* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Ku-
puji též bankovky a vyznamenání. Tel. 
602 735 593

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

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Pronajmeme dlouhodob� byt 2 + 1 
v Broumov�, U V�trolamu 271, 1. poscho-
dí. Tel.: 733 131 189
* Pronajmeme velmi p�kné byty ved-
le nám�stí v Náchod�. Velikost 1+1 32 m2 

cena 4000,-+ inkaso a byt 2+1 50 m2 cena 
5400,-+ inkaso. K dispozici p�da na prádlo, 
kolárna a dv�r pro parkování vozidla. Kauce 
10 tis.K�. Preferujeme dlouhodob�jší proná-
jem pro bezproblémové zájemce. TEL.:777 
152 750
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný 
byt 3+ kk o velikosti 67 m2 na Kamenici 
v Náchod�. Nové soc.za�ízení, okna, dve�e, 
kuch.linka, podlahy. Pouze dlouhodob�j-
ší pronájem pro bezproblémové zájemce. 
Cena pronájmu 7500,- + inkaso. Kauce 10 
tis.K�. TEL.:777 152 750
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONO-
V�, P�ÍZEMÍ, 200M OD NÁM�STÍ, 
PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI. VOL-
NÝ IHNED, NÁJEMNÉ 4.500K� + ZÁ-
LOHY, INFO 777 302 483
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 
v Náchod� poblíž centra, po nákladné re-
konstrukci. Vratná kauce 25 000,-K�. Jen 
pro solidní zájemce. Luxusní byt pro náro�-
né. Volné ihned. Tel.602 790 044

* PRONAJMU sv�tlý byt 2+1 v Náchod� 
na atraktivním míst�, poblíž centra. Byt je 
po rekonstrukci: nová plastová okna, nová 
koupelna a WC, nová kuchy�ská linka atd. 
Velká kuchy� s jídelnou+2 velké pokoje. 
P�da, sklep, kabel.TV, internet a telefon. 
Parkování u domu. Volný od 1.5.2011 Po-
žadujeme kauci 25000,-. Tel: 602790044.
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko ná-
m�stí v Jarom��i o podlahové ploše 44,4m2  

v dom� �.p. 382 v ulici Na Vrších. Ce-
na:730000K�. Tel: 732 799 528, e-mail:z.
faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarom��e. Jedná se 
o menší byt o vým��e 16m2 v centru m�s-
ta Jarom��e vedle gymnázia a sportovního 
areálu s vlastní koupelnou, plynovým to-
pením a s vlastním oplocenýn pozemkem. 
Cena: 299000K�. Tel: 732 799 528, e-mail:
z.faifr@seznam.cz
* Prodám nebo dlouhodob� pronajmu byt 
3+1 na sídlišti U NEMOCNICE. V os. vlast., 
zateplený, plast. okna. Tel. 739 075 392
* Prodám byt 4+1 i jako 3+1 (56 m2) 
v OV v Náchod�, ul.Pražská (dál od hl.
silnice, sm�r k nemocnici) po estetických 
úpravách, p�v. jádro, plast.okna, zateplen, 
centrum 5 min. ch�ze. Cena 890 tis.K�. 
TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Prodám zd�ný družst.byt 3+1 (80 m2), 
4. podlaží, v Náchod� na sídl. Branka. Byt 
má nová plast. okna, lodžii a sklep. Volný
ihned. RK NEVOLAT. TEL.: 733 183 038
* Prodej bytu 1+kk v Náchod�,DB s bal-
konem,7. NP, 35m2.Cena 525tis. K�.Tel: 
776 761 391
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, Pražská 
ul., �áste�n� vybaven, kauce nutná. TEL.: 
605 146 332

* Pronajmu chalupu v Orl.horách, krás-
né klidné místo, houba�ení, turistika, kou-
pání- pro nenáro�né. Cena dohodou (lev-
n�). TEL.:736 667 052
* Pronajmu garáž v Novém M�st� n.M., 
Družstevní ul., el., dlouhodob�, cena doho-
dou. Tel. 603 49 54 79
* Hledáme rodinný d�m nebo chalupu 
k celoro�nímu bydlení nej. v okolí Náchoda 
(Nové M�sto n/Met., Dolní nebo Horní Ra-
dechová, Hronov, �eská Skalice) do 10km 
do 2,5 mil. Tel.: 721 146 244
* Nabídn�te historickou prvorepubliko-
vou vilku nebo i záme�ek s v�tšími pozem-
ky, min.3.000 m2. M�že být i les,louka. Dále 
nás zajímá pozemek u Ratibo�ic (v t�sné 
blízkosti). Do 4mil..Tel.: 608 883 012
* Sháníme rod. d�m, usedlost, chalupu, 
od 400-800tis. s pozemkem od 1000m2, 
�idší zástavba, p�kný výhled. Tel.: 
608 667 734
* Prodám dvougenera�ní, 1.p. starší ro-
dinný d�m v �eské Metuji, zast. pl.170m, 
pozemek 150m2. Cena 1,5 mil.K�. Mob.728 
778 503
* Prodám pozemek Kramolna - Trub�jov, 
8.585 m2, slunné místo, mírn� svažitý, el. 
na pozemku, voda u hranice, cena 200 K�/
m2. Tel. 777 60 45 25, 608 21 99 82
* Prodám d�m - Otovice u Broumova. 
1 650 000K� email: jk140@seznam.cz
* Hledám k pronajmutí garáž v Náchod�. 
Tel. 775 653 667
* Koupím garáž v Novém M�st� nad 
Met. Tel. 736 654 889
* Prodám parcelu k rekreaci 400m2 
na velmi slunném mist� v blizkostí rekre-
a�ní oblasti Brodský na okraji �erveného 
Kostelce. P�kné klidné místo s kolnou. Bez 
sití, okrasné d�eviny. Vhodné i pro p�sto-

* Prodám nový nepoužitý modem Echo-
Life HG520i Huawei. Cena dohodou. Tel. 
775 024 977
* Prodám presova� - s po�ítadlem porcí, 
zn. Saeco Royal digital. Tel. 602 827 860
* Prodám za symbolickou cenu 36 ks oke-
ních k�ídel ze špaletových oken se skly. 
Tel. 774 59 59 81, 490 504 723
* Prodám dorostenecké hokejové kal-
hoty zn.CCM 3 kusy á 500,-K�. TEL.:776 
789 805
* Prodám šatní sk�í
 1500,- 2x3m.možná 
sleva. TEL.:732700208
* Prodám el.akumula�ky U40RB-4000W, 
uhlí, brikety, koks. �erv. Kostelec - st�ho-
vání. TEL.:775 241 484
* Prodám vep�ové p�lky menší za 55 K�/kg 
a v�tší za 50 K�/kg + droby zdarma, krmeno 
bez sm�sí. Tel. 607 950 500, 773 914 858
* Prodám Tatru pískovce r�zných veli-
kostí, vhodné na skalku �i zpevn�ní b�e-
h�, cena 5500,-K� a další pískovec ložený 
na paletách. TEL.:777 87 98 80
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�-
nové a st�ešní, 100x200 cm, 100x250 cm, tl 
8 cm 275 K�/m2,tl 10 cm 300 K�/m2, na st�-
ny, oplášt�ní, p�í�ky, strop, st�echu, 90 ks. 
Tel. 728 527 366
* Prodám pískovcové schody 17 kus� 
š.28 cm, v.16 cm, d. 150 cm, cena 1700,-K�/
kus. Hronov. TEL.:602 428 288
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem 
- travní substrát, ideální k obnov� a zaklá-
dání nových trávník�, do skleník� a výsad-
b�. Cena 470,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. 
Dovezu. Tel: 775 959 962

* Hledáme � rmu na zhotovení plotu u cha-
lupy cca 100 m. TEL.: 777 253 560

* Nový privátek v Náchod�. TEL.: 
731 234 680

* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek 
i ploty, pokácím i vysadím nový stromek, 
uklidím listí. Tel. 737 564 496
* Hlídání d�tí (u�. MŠ), úklidy, �išt�-
ní oken, sedacích souprav a koberc�. Tel. 
605 145 004
* Zhubn�te pomocí zdravé výživy, bez hla-
dov�ní: www-beztuku.info
* Plechové montované garáže, dovoz celá 
�R. Tel: 608 369 340
* Daruji neomezené množství hlíny, opu-
kový kopec, na vršku a bokách s ornou p�-
dou. TEL.:739 814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, 
odpadu, v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. 
Tel: 777 222 232

* Hledám brigádníky do rychlého ob�erst-
vení do Mlyná�ovy zahrádky v Ratibo�icích. 
Volejte na tel.�. 731 457 620
* Dobrý p�ivýd�lek volejte po 17h, tel: 
773 291 815

* Prodám FORD FOCUS DHIA, r.v.2001, 
naj.140 tis.km, 5dvé�., st�íbrná metalíza, 
centrál.zamykání, manuální klimatizace, 
el.stahování p�edních oken, dobrý techn.stav 
+ nové zimní pneu. Cena 52 tis.K�, p�i rych-
lém jednání sleva. TEL.:775 434 615
* Prodám pánské jízdní kolo zn.APACHE 
tracking - 1500,-. TEL.: 776 789 805
* Prodám Jawa babetta, 2 rychlostní, žlutá, 
po GO - 3000,-K�. TEL.:776 789 805
* Koupím prastarý automobil v jakémkoli 
stavu. Tel 603 173 075
* Zdarma odvoz autovrak�, více info 
na tel. 605 75 78 87

* Prosím majitelé pejska kníra�ky jmé-
nem „�apka“, údajn� z �.Skalice, kte-
rého se ujali 26. 5. 2011 o kontakt na tel. 
723 494 677. Velmi d�kuji

* 55 let vdovec, neku�ák, zahrádká�, cyk-
loturistika, by se rád seznámil se ženou 
podobných zájm� z Náchoda. TEL.:739 
462 065
* Ráda bych se seznámila s mužem, ne-
ku�ákem 55 - 65 let z N.M�sta n.M. a okolí. 
Moje zájmy: p�íroda, zahrádka, cestování, 
kultura. Zn.: Hezké léto E17

* Pronájem menšího bytu 2+kk v �erve-
ném kostelci. Tel. 606 64 36 35
* Prodej bytu 2+kk v Jarom��i cena 
650.000 K�. Tel. 606 64 36 35
* Pronajmu novou garzonku na Lipím. 
Nová kuchy�, vestav�né spot�ebi�e, inter-
net, satelit. Nájem 3500,-K�. Kauce. Tel. 
602 247 247
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD 
se zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, 
pl.okna, zateplení, kuchy�, koup., d�ev. oblož. 
dve�e. Náj. 5.500K� +voda +el. +plyn+kau-
ce, 608903070
* Prodám byt 3+1 v Náchod�. TEL.: 776 
114 975
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 27m2, 
1.NP, plast.okna, v nov� zrek.dom� v Ná-
chod� poblíž centra. Náj.+zál. 5.240K� + 
kauce 16.000K�, tel.: 608903070
* Prodáme byt 2+1 68 m2, v centru Náchoda. 
Osobní vlastnictví, zd�ný. tel.:602 437 148
* Pronajmu dlouhod.byt 2+kk, 46m2, 
1.NP, plast.okna, v nov� zrek.dom� v Ná-
chod� poblíž centra. Náj.+zál. 6.600K� 
+kauce 20.000K�, tel.: 608903070
* Hledám pronájem bytu 2+1 v RD v Ná-
chod� a okolí se zahradou. Tel.�. 775 720 123
* Pronajmu dlouhod. byt 1+1 v os.vlast., 
33 m2, 1 NP, v nov� zrek.dom�, v NA-B�lo-
vsi. pl.okna, zateplení, sklep, park u domu, 
náj. 3.500K� +voda +el. +plyn +kauce, tel. 
608903070
* Prodám v Náchod� p�kný byt po kom-
pletní rekonstrukci 2+kk v I. poschodí zd�-
ného domu nedaleko centra, v OV, možnost 
parkování ve dvo�e. Tel. 608 245 634
* Pronajmu dlouhod. byt 2+1 v os.vlast., 
53 m2, 2 NP, v nov� zrek. dom�, v NA-
B�lovsi, pl.okna, zateplení, sklep, park 
u domu, náj. 4.000K� + voda + el. + plyn + 
kauce, tel. 608903070
* Hledám byt v os. vl. 2+1, 3+1 v Nácho-
d�, nejl. na Plhov�. Tel.: 773 559 014
* Pronajmu dlouhod.byt 3+1 v os.vlast., 75 
m2, 2 NP, v nov� zrek.dom�, v NA-B�lo-
vsi, pl.okna, zateplení, sklep,park u domu, 
náj. 5.000K� +voda +el. +plyn +kauce, tel. 
608903070
* Prodám LEVN DB 3+1 (s možností p�e-
vodu do OV) v Náchod� ,po rekonstrukci, 
zd�né jádro, plov. podlahy, zateplen 5/2011,
další info tel. 737 317 019
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví 
Náchod - Plhov, Havlí�kova ul. Celý d�m 
je po revitalizaci v�etn� zateplení a fasády. 
Cena: 1 100 000,- K�. Tel. 774 311 404
* K pronájmu se nabízí byt 3+1 s lodžií, 
Pražská ulice 1535, Náchod, za sjednaný 
m�sí�ní nájem ve výši 7000,- K� + služby 
1500,- K� (el.+plyn). Vratná kauce 21 000,- 
K�. Tel.: 777 602 884
* Prodám byt v Hyn�icích 2+1 v os. vlast. 
Tel. 724 085 739, 779 996 275

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

* Pronájmu byt 1+1 v Novém M�st� nad 
Metují na Malecí, satelit, nová plastová 
okna. tel.608243619
* Pronajmu byt 1+kk v Novém M�st� nad 
Metují. Tel. 775 05 12 41
* Prodám byt v OV 1+1, 45 má, v Hronov� 
v klidné �ásti obce, 2. patro, cihlová výstav-
ba, p�da, kolna, internet, plastová okna, nové 
úst�ední vytáp�ní (elektrokotel). Ihned k dis-
pozici. Cena dohodou. Tel.: 603 983 600
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41, 776 869 908
* Prodám byt v Broumov� 3+1 v os.vlast. 
Cena: 750 000 K� tel: 773 251 155
* Prodám byt v Broumov� 2+1 v os.vlast.
cena 490 000K� tel: 608 763 316 odpol.
* Hledám pronájem bytu 2+1 v Náchod�, 
bez kauce. TEL.:723 929 648
* Prodám DB 2+1 56m2 ve Velkém Po�í�í 
na Škvárovn�, balkon, zd�né jádro, nová 
kuchyn�. D�m je po celkové rekonstrukci, 
nová okna, topení, rozvody, zateplení. Cena 
805 tis. Kontakt: 777 229 176
* Pronajmu garsonku 1+k.k. v Novém 
M�st� n.M., 4.patro, výtah, cena dohodou. 
Tel.608 223 669
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� 
na sídlišti u nemocnice. Tel. 608 976 656, 
777 29 29 40
* Pronajmeme garzonieru v Náchod� 
na sídlišti u nemocnice. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* Prodám DB 3+1 v Náchod� na Bran-
ce, 4.p., u lesa, jižní strana, nová plast. 
okna, ihned volný. Cena 990.000 K�. Tel. 
608 47 69 20. RK nevolat
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� - v ul. R�-
žová. Tel. 723 136 517

BYTY

R�ZNÉ

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

AUTO - MOTO

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

VÝKUP BYTŮ a POZEMKŮ
Pomoc při zadlužení

- hrozba exekuce nemovitosti.

Více na 776 637 636
www.eureality.cz

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

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

DOMÁCÍ MAZLÍ	CI

Na hlavní pracovní pom�r p�ijmeme 

BARMANKU 
do zavedeného casina

 v centru Náchoda.
Dobré platové podmínky.

Více informací na 
tel. 739 681 248

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

 - 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

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zavedená jazyková škola
 hledá lektory jazyků
 info: 739 596 803

P�ijmu
KUCHA�E/�KU

do kuchyn� na výpomoc (cca 5 hod.),
která dob�e a ráda va�í.

Vyu�ení není podmínkou,
vhodné pro d�chodkyn�, žena na MD

Tel.: 605 864 017
Nové M�sto nad Metují



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

NEJEN KLEMPÍ�SKÉ A MECHANICKÉ
OPRAVY OSOBNÍCH

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

 - renovace autoveterán�
email: autodilnasevcik@seznam.cz

www.autodilnasevcik.cz

723 588 725                                 
776 227 724

St�echy
Zelená úsporám

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

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

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

tel.: +420 608 345 132

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

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

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

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

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 

D
isk

rétn
ě

 S
p

o
leh

liv
ě

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

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

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�EM

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

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

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

MASIV BOROVICE

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

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

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

IZOMAT
s.r.o.

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu

* měsíční splátky * na dobu 
8 až 13 měsíců * hotovost 

až do domu * rychlé jednání 

5 - 50.000,-Kč
TEL.: 725 317 668

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

Výkup železa a barevných kovů
ul. 17. listopadu po, st, pá      8 - 14.30 hod.
      Červený Kostelec út, čt    8 - 16.30 hod.  

                                        so    8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

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

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

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

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

��� brusi�e na hrotovou brusku 

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

VOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

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 nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

tel.: 775 261 853, tel.: 775 261 853, 
776 687 510776 687 510

rybarskepotreby.nachod@seznam.cz, 
zverimex.nachod@seznam.cz,

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

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

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

ARMYSHOPU A ZVERIMEXU

RYBÁ�SKÉ RYBÁ�SKÉ 
A MYSLIVECKÉA MYSLIVECKÉ

CENTRUMCENTRUM

Sobota 18. června 2011
Areál koupaliště ve Velkém Dřevíči

 Loňského ročníku se zúčastnilo cca 1500 návštěvníků a i proto jsme si mohli dovolit část 
zisku věnovat na charitu.

 Letošní ročník Dřevíčské lávky začíná již v pátek 17. června a to koncertem Lávka Rock, kde 
vystoupí kapely Witch Wife (SK), Nill, N.V.Ú., Tleskač a Sepultura rev.

V sobotu 18. června proběhne již 5. ročník Dřevíčské lávky.
Prezentace soutěžících v sobotu od 12.30 hodin, začátek soutěžního klání od 14.00 hodin

Zakončení večerní zábavou s kapelami Trilobeat, Asacra, Plazma Rock.
Celé odpoledne bude moderovat náchodský rodák Martin Bohadlo, působící v divadle Ypsilon 

a účinkující v seskupení Long Vehicle Circus, které zde také vystoupí.
Celý víkend končí v neděli odpoledne kdy proběhne již tradiční Dětský den, 

kde hlavní hvězdou bude kouzelník Tommy.

Více informací najdete na www.velkydrevic.cz/lavka
Martin Křička, jednatel Sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Dřevíči.
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 Garan�ní prohlídky nemají jen automobily, 
ale i domy... Nepodce
ujte prevenci, která vám 
v mnoha p�ípadech ušet�í �as a p�edevším peníze. 
V naší nabídce je i provád�ní pravidelných tech-
nických prohlídek dom� v p�tiletých cyklech. 
Výstupem t�chto prohlídek je zápis, který obdržíte 
a jenž vás bude informovat o závadách s návrhem 
termínu jejich odstran�ní a odhadem ceny. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

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

„KVALITA PROV�ENÁ �ASEM“

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����
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KOUPALIŠT�
 V minulém �ísle novin ECHO jsme 
anoncovali provoz na koupališti v Polici nad 
Metují. Nyní v našem vý�tu p�edprázdninových 
osv�žovacích typ� pokra�ujeme Dobruškou. 
Práv� zde se nachází venkovní koupališt� 
s kapacitou až 1500 osob. Disponuje plaveckou 
„padesátkou“ i d�tským bazénkem. Regulérní 
provoz tohoto koupališt� je od 1. �ervence. 
V m�síci �ervnu zde probíhá alternativní provoz. 
Voda v koupališti v Dobrušce je p�ih�ívána 
solárním systémem.                                                     –r–

MÁJOVÝ
STREETBALLOVÝ TURNAJ

 V ned�li 29. kv�tna 2011 se stal havlovický sportovní areál d�jišt�m již XI. ro�níku 
Májového streetballového turnaje. Pro novou dekádu si po�adatelé p�ipravili novinku 
v podob� putovního poháru pro vít�zné družstvo. Následn� m�že tento pohár získat 
do trvalého vlastnictví nejúsp�šn�jší družstvo celého desetiletí. O tuto cenou trofej se 
utkalo celkem 9 team� nejen z blízkého okolí, ale i zpoza hranic Královéhradeckého kraje. 
Družstva byla nalosována do dvou skupin, kde se utkala systémem každé s každým. Z obou 
skupin postupovala dv� nejúsp�šn�jší, která se v semi� nále utkala o ú�ast ve � nálovém 
klání. Po semi� nálových bojích byla do programu za�azena již tradi�ní hrá�sko-divácká 
sout�ž o nejlepšího trojka�e. Nejúsp�šn�jším st�elcem se stal Jan �erný, který svými 
neomylnými trojkami - navíc o desku - udolal všechny soupe�e v�etn� nejlepšího st�elce 
turnaje Luboše Striy (46 bod�).
 Z d�vodu lichého po�tu ú�astník� družstvo Supersoniks (9. místo) nehrálo o kone�né 
umíst�ní, jelikož ve své p�ti�lenné skupin� obsadilo poslední pozici. �tvrtí ze skupin se 
utkali o místo sedmé. Zdatn�jšími v tomto duelu byli hrá�i Fan‘s Trutnov, jelikož se jim 
poda�ilo porazit nejmladší ú�astníky turnaje - Junáky. Souboj o páté místo se odehrál mezi 
teamy Tupouni Ženy a Ballers. Z tohoto klání vyšli vít�zn� ho�i�tí Ballers. O bronzový 
kov se utkal po�adatelský team Lví�at s ambiciózními v duchu fair play hrajícími NAC 
Shooters, kte�í domácí team ve strhujícím záv�ru p�ehráli. Nejsledovan�jším zápasem 
celého turnaje bylo � nále mezi teamy Xstream Ballers a I love this game, jehož posilou 
byl výše jmenovaný Luboš Stria - hrá� extraligového D��ína. Finálové zápolení prom�nili 
ve sv�j prosp�ch Xstream Ballers, kte�í se mohli radovat ze zlatých medailí a putovního 
poháru!                                                                          Petra Friebelová a Martin Kejzlar

Natá�ení po�adu 	eské televize

 Nejlepší �eská škola.Tak se jmenuje pro-
jekt, jehož cílem je p�iblížit naše školství 
široké ve�ejnosti. Ukázat inspirativní me-
tody, p�ístupy a pom�cky p�i výuce na zá-
kladních školách. Protože i my si myslíme, 
že naše škola má �ím se pochlubit, zkusili 
jsme št�stí. V t�chto dnech už máme za se-
bou nejen registraci v projektu, ale i prezen-
taci naší školy p�ed odbornou komisí, která 
nás nominovala na natá�ení, a také natá�ení 
samotné.
 Ve �tvrtek 19. kv�tna se k nám do školy, 
i když s jistým zpožd�ním, dostavil � lmový 
štáb �eské televize. Režisérka Vendula Bra-
dá�ová doprovázená kameramanem a zvu-
ka�em p�ijela zachytit b�žný den v naší 
škole do vzd�lávacího po�adu �T Nejlepší 
�eská škola. T�i pr�vodci, Dominik Šír-
lo ze 7.B, Petr �epelka z 9.A a jeho bratr 
Michal �epelka, který se k nám do školy 
od zá�í teprve chystá, se ujali svého úkolu 
a po krátkém p�edstavení p�ed školou po-
zvali � lmový štáb do školy. Kdyby ten den 
hlášení školního rozhlasu neprob�hlo hned 
dvakrát za sebou (kameramanovi došly ba-

terie), n�kte�í by ani nepost�ehli, že se v�bec � lmovalo. N�kte�í zvolili ústup a p�ípadnému 
setkání s všete�ným okem kamery se vyhýbali, jiní naopak �íhali na okamžik, jak se dostat 
do záb�ru. Tohle št�stí m�ly t�ídy 7. B a 9. A, ale i 5. t�ída, která vzala celý štáb s sebou na náv-
št�vu do ZŠ v Bohuslavicích, kam jeli navštívit své budoucí spolužáky. Tady se provád�ní ujal 
Michal �epelka a ne náhodou, práv� v téhle škole tento školní rok spolu s ostatními spolužáky 
chodí do 5. t�ídy. Jak se naši pr�vodci svého úkolu zhostili, jak celé natá�ení dopadlo se dozví-
me v zá�í, kdy by se celý dokument m�l vysílat.             
                                                                                         Romana Mina�íková ZŠ Kr�ín

Nejlepší
�eská škola

Rychlá kola  SVC Motorsport

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sestřičkám

 z náchodské ošetřovatelské charitní služby
 pod vedením vrchní sestry V. Němcové

 za ochotu, odbornou péči, kladný přístup a pomoc
 mně a mému manželovi při jeho těžké nemoci.

Ještě jednou moc děkuji.

Alena Proboštová s rodinou.

 Prvním letošním závodem Mezinárodního mistrovství �eské republiky závod� automo-
bil� do vrchu byl Brn�nský drak ve své znovuobnovené premié�e. Tento závod se koná 
na �ásti brn�nského motodromu, a to proti sm�ru obvyklé jízdy, z nejnižšího bodu trati 
do nejvyššího. 
 Za tým SVC Náchod startoval v tomto klání Vladimír Vitver s vozem Lotus WR-12. 
V jednom dni, tedy od úsvitu do soumraku, se konaly dva dny závodní a v obou Vlá	a 
Vitver vyhrál s p�ehledem svoji objemovou t�ídu a skon�il druhý ve skupin� E1 za v��ným 
rivalem Danem Michlem. Poda�ilo se mu dosáhnout nejrychlejšího �asu s dvoulitrovým 
cestovním vozem, a to i p�es drobné technické problémy s �azením a nastavením p�evod�.  
 Dalším úsp�šným závodem byla Jarní cena Masarykova okruhu v Brn�, kde si premié-
rov� Vlá	a Vitver poprvé odzkoušel závodní speciál teamu Rock Media, a to vozu Paga-
ni Zonda s objemem válc� motoru nad 3500 cm3. Vlá	a jel tedy s vozem WR-12 sprint 

ve t�íd� D4 do dvou 
litr� a s vozem Pa-
gani Zonda se st�ídal 
s Antonínem Her-
beckem ve vytrvalostním závod� ve t�í-
d� D4 nad 3,5 litru.
 Dá se �íci, že testování obou voz� do-
padlo dob�e, ale u každého vozu trochu 
jinak. Vlá	a s Lotusem  WR-12, i když 
ješt� neplní jeho výkonnostní p�edsta-
vy, vyhrál kvali� kaci jak na sobotní tak 
i na ned�lní, závod. Následn� pak tento 
víkendový dvouzávod s p�ehledem vy-
hrál, tím za poslední dva roky Brno ne-
poznalo jiného vít�ze Jarní ceny v rámci 
MM�R pro vozidla D4 s motorem o ob-
sahu do 2L. Velmi slušný úsp�ch.
 Na voze Pagani Zonda se m�l Vladi-
mír st�ídat s majitelem teamu Antonínem 
Herbeckem ve vytrvalostním závod�. 
Po nehod� p�i testování se Vlá	a dostal 
do vozu až b�hem kvali� kace na vytr-
valostní závod. Po ujetí n�kolika kol si 
teprve za�al osahávat vozidlo a dle jeho 
slov m�l z „Pagany“ velice p�íjemný 
pocit a t�šil se na závod.  Jenomže stop 
do závodu po p�kném 4. kvali� ka�ním 
�ase ud�lala za�ínající závada motoru - 
na dvou válcích motoru se objevily rýhy 
a aby se p�edešlo možnému zni�ení dra-
hého motoru, tým se rozhodnul do závo-
du nenastoupit.                                  MMfoto: Vlá�a Vitver na nejvyšším stupni vít�z� Jarní ceny v Brn�

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
 NÁCHOD NÁCHOD

Tel. 602 886 577

V letních m�sících od nás 
obdržíte malý dárek

Ricochet + squash
+ stolní tenis

Házenká�ská hala – Hamra Náchod

Najdete nás na Facebooku
 Squash Centrum Náchod


