
Ročník 19/číslo 17/8. června 2012                          ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY                              

Příští Echo vychází 15. června 2012

WWW.NOVINYECHO.CZ

červen 350 př. n. l. K
eltové 

ve Východních Čechách

  ZÁRUKA až 50 MĚSÍCŮ
JIŽ V CENĚ

MÓDA ITALSKÝCH ZNAČEK 
v Náchodě Palackého 20 (u KB)

Otevírací doba:    PO - PÁ 9:00 – 17:30
                                           SO 9:00 – 11:30

OTEVÍRÁME 15.6.

Při předložení tohoto inzerátu sleva 10% na zakoupené zboží (kupony se nesčítají)

Kontakt: tel. 601 371 844
butique.infl agranti@seznam.cz
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Svářečky TIG AC/DC pro 
svařování hliníku a nerezi.

Cena od 19.990,- Kč 
včetně DPH.

Regionální 
publikace 
 V Jaroměři vyšla publikace mapující 
150 let existence tamního sokolského 
hnutí. Knihu (o 160 stranách)   nazva-
nou: Sokol Jaroměř – první po Praze 
1862 – 2012 z historických podkladů  
sestavila Helena Rezková. Publikace je 
k dostání u jaroměřských knihkupců. 
Pokud byste ji ve výkladech knihkupec-
tví „hledali očima“, bude se vám hodit 
informace, že její titulní stranu tvoří fo-
tografi e ze sokolského průvodu z roku 
1931, kdy členové jaroměřské jednoty 
vytvořili alegorický vůz v podobě soko-
lího hnízda.

VÝKUP ZLATA
Zastavárna – fi nanční půjčky

Tyršova 63, Náchod
(naproti řeznictví Mareš)

Nejvyšší ceny v Náchodě
14 k – 500,-Kč/1g
18k – 641,-Kč/1g
24k – 853,-Kč/1g

Vykupujeme veškeré zlato, 
zlomky, šperky, mince aj.

Tel.:774 170 180



 Každé roční období nabízí výběr sezonních surovin. Na  ty letní se těší jak 
kuchaři, tak konzumenti. No řekněte, co může být lepšího než čerstvá zeleni-
na a ovoce, které k lehké letní kuchyni neodmyslitelně patří? Letní kuchyně by 
měla být bohatá nejen na ovoce a zeleninu, ale také na ryby, plody moře, kuřecí 
i králičí maso, čerstvé bylinky a hlavně přehršel salátů, které letní gastronomic-
kou nabídku ovládají. Jsou velmi praktickou a zdravou součástí našeho letního 
jídelníčku, protože obsahují málo kalorií a zasytí díky množství vody a vlákniny. 
Dá se rovněž říci, že ať do salátu zamícháme k zelenině cokoliv, budou všechny 
jeho složky lépe odbouratelné a jídlo projde zažívacím traktem snáze.

 Podle manažerů restaurací a kuchařů si hosté v teplých dnech již zvykli hýčkat 
své chuťové buňky lehce stravitelnými pokrmy. Oceňují nápad, zajímavou kom-
binaci i vzhled. Potvrzují, že hitem letní gastronomické sezony jsou lehká dietní 
jídla z hovězího a drůbežího masa, studené polévky a samozřejmě také saláty. 
Největší výhodou letního stravování je to, že si můžete pokrm dopřát na zahrád-
ce v příjemném prostředí a na čerstvém vzduchu. A to chutná všem dvojnásob! 

 Pro znalce na slovo vzaté i pro kulinářské benjamínky předkládáme pest-
rou paletu inspirativních letních pokrmů.

Mrkvový salát s ovčím sýrem  (8 porcí, jen 280 kcal 1 porce!)
1 kg mrkve, sůl, 2 svazky pažitky, 2 šalotky, 4-6 lžic olivového oleje, 4 lžíce bílého 
vinného octa, 1 lžička středně ostré hořčice, 200 g černých oliv, pepř, 200 g ovčího 
sýra.
Mrkev omyjeme, očistíme, oloupeme a  přibližně 20 minut vaříme. Poté ji 
slijeme, necháme vychladnout a  šikmo nakrájíme na  silnější plátky. Pažitku 
omyjeme, osušíme a nadrobno pokrájíme. Šalotky oloupeme a najemno pose-
káme. Prošleháme olivový olej s octem a hořčicí. Olivy odpeckujeme a nakrá-
jíme na plátky. Spolu s pažitkou, šalotkami a mrkví je vložíme do mísy, všech-
ny přísady promícháme a přelijeme zálivkou. Osolíme, opepříme a zhruba 30 
minut necháme rozležet. Ovčí sýr nakrájíme na silnější kolečka a podáváme 
se salátem.

Další recepty na letní saláty najdete na webu ECHA v sekci Partneři.

Text připravili Štěpánka Čudková, Filip Zavřel, Bc. Jiří John 
a Mgr. Renata Lelková - Střední škola hotelnictví

 a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o., www.hshronov.cz

Talíř plný chutí

a vůní

Léto budiž (v kuchyni) pochváleno!
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Větší rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ......................................................  995 000,-Kč
Budova s výrobně skladovacími prostory Náchod, Orlická ul.  ..............................................3 990 000,-Kč                              
Cihlový byt 3+kk v osobním vlastnictví, Náchod, Raisova ul.  ................................................949 000,- Kč
Původní dřevěná chalupa Hlavňov .........................................................................................333 000,-Kč
Novostavba rodinného domu v Náchodě,  Za Kapličkou .......................................................4 500 000,-Kč

Rodinný dům 
Nové Město nad Metují

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Zrekonstruovaný řadový rodinný dům s pě-
ším dostupem do centra v Nové Městě n/M

Cena: 3 190 000,- Kč

Víte, nevíte…

 Olivovníky jsou staré více než 2000 let. Postupem času se obliba oliv rozšířila do ce-
lého světa, ale jejich pěstování zůstalo koncentrováno v  tradiční lokalitě na  březích 
Středozemního moře. Největším pěstitelem je Španělsko, které je domovem i  jedné 
z nejoblíbenějších odrůd španělských oliv – Manzanilly. Tuto odrůdu poznáte snadno. 
Tvarem patří mezi nejkulatější olivy, které se navíc dobře vypeckovávají a  často tak 
bývají plněné nebo nadívané. Mohou být zelené i černé.

Zajímavosti
 Kvalita oleje se posuzuje podobně jako u  vína. Rozlišuje se barva (od  nefritové 
po zlatou), buket a chuť. Lze cítit náznaky citrusů, černého rybízu, artyčoků či čerst-
vých bylin. Jediným rozdílem je stáří. Olivový olej se konzumuje zásadně co nejmladší.

  Olivový olej
 Olivový olej se vyrábí lisováním oliv, nejlépe do  dvou dnů po  sklizni. Nejkvalit-
nější  panenský olej se získává mechanickým stlačením celých oliv za studena. Tím-
to postupem se v  oleji zachová největší množství obsažených prospěšných látek. 
Vzniklá drť se dále zahřívá a znovu lisuje, čímž se získá již méně kvalitní stolní olej.
Panenský olivový olej se nejvíce hodí do studené kuchyně – salátů, dresinků a zálivek 
či k marinování 

Olivy - zdraví, krása a skvělá chuť 
 Olivy jsou nízkokalorické a plné vitaminů. Používáme je v kuchyni, a to jak plody, 
tak olivový olej, a stále častěji jsou jejich blahodárné účinky využívány v kosmetickém 
průmyslu. Olivy obsahují vitaminy K, A, E a D, které jsou důležité pro správnou prů-
chodnost cév a žil. Obsahují také minerály, jako jsou vápník, draslík, fosfor a železo, 
ale také bílkoviny, cukry a velké množství antioxidantů, které mají schopnost v našem 
těle bojovat se škodlivými volnými radikály. Olivy dodávají energii a dokážou rychle 
zasytit, ale zároveň mají velmi málo kalorií a podporují proces trávení i hubnutí. 
                            

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

Olivy

VZPOMÍNÁME
Dne 8.6.2012 uplynuly dva smutné roky, kdy nás navždy 

opustil  manžel, otec a dědeček, 

pan Juraj Potocký z Náchoda. 

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

Stále vzpomínají manželka Růžena, synové Milan a Jirka 
a vnoučata Terezka, Andrea, Honza a Lukáš

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
jednoduché, podvojné

NON STOP EXPRES s.r.o.
Lenka Zídková

tel.: 491 424 956, 777 643 907           
l.zidkova@nonstopexpres.cz

www.nonstopexpres.cz

Poprvé na veřejnosti vystoupil a oslavu Dne dětí zahájil taneční kroužek 
„Hvězdičky“ze ŠD při ZŠ v České Skalici v sobotu 2.6. 2012 na fotbalovém 
hřišti. Oceněn byl velkým potleskem a nabídkou uvádět fotbalová utkání .

Ondřej Štveráček 

v Jazzové Kavárně
 Kreslírnou klášterního gymná-
zia v  Broumově opět zazněly jazzové 
melodie. Ve středu 23. Května se sešel 
trojlístek vynikajících muzikantů, kte-
ří hráli melodie známé i méně známé. 
Hráli však výborně a vytvořili vynika-
jící atmosféru. Radek Němejc na bicí 
udával celému večeru rytmus, Josef 
Fečo na basu předvedl, jak lze „srůst“ 
se svým nástrojem. Oba pánové pře-
vedli několik nádherných sólových 
výkonů, nad kterými Ondřej Štverá-
ček kraloval se svým tenorsaxofonem.
 Tony dozněly, ale už se můžeme 
těšit na  další porci kvalitního jazzu. 
Tentokrát v  klášterní Zahradě*, po-
kud to počasí dovolí v červnu  přiví-
táme Jazz Generation.

Zahradnická 
výstava
 Balkónové květiny, streptokar-
pusy, bonsaje a subtropické rost-
liny si můžete od 1. do 30. června 
prohlédnout v zahradním centru 
v  Opočně. Otevřeno je denně 
kromě pondělí od 10-12 a 13-16 
hodin.            (r)

BII s.r.o. IGOR BULDIN

ZEDNICTVÍ 
zateplování fasád

omítky ● štuky

Purkyňova 497, 
Náchod
Tel.:60 8358 761
e-mail: 
igorvez@seznam.cz

Poděkovali 

dárcům
 V  pátek 18. května v  zahradě Vily 
Čerych úspěšně proběhl slavností 7. 
ročník udílení Ceny Ladislava Čery-
cha. Slavnost se konala u  příležitosti 
poděkování všem dárcům a dobrovol-
níkům, kteří nezištně přispívají svou 
prací nebo materiálními či fi nančními 
dary k  obnově Vily Čerych a  její za-
hrady. 
 Cena Ladislava Čerycha za  rok 
2011 byla udělena MUDr.  Janu Zby-
tovskému z Hradce Králové za pořá-
dání vzdělávacích kurzů, které jsou 
od  roku 2003 pravidelně konány 
ve vzdělávacím středisku Vila Čerych. 
Cena mu byla udělena také za  vý-
znamnou fi nanční podporu k obnově 
původního rozária v zahradě Vily Če-
rych, jehož 1. etapa realizace proběh-
ne v letošním roce. 
 Květnová slavnost byla těsně spja-
ta s křtem knihy „Neobyčejný příběh 
Vily Čerych – Odcházení a  návraty“. 
Knihu vydanou Centrem rozvoje Čes-
ká Skalice přišli pokřtít vzácní hosté: 
herec Stanislav Zindulka a  fi lmový 
producent Jaroslav Bouček.         (red)

VZPOMÍNÁME
Dne 9.6.2012 v 5.30 hodin uplyne 60 let 

od popravy našeho otce, 

pana Josefa Víta,
 strýce Josefa Řezníčka 

a Jaroslava Lazara.
Stále vzpomínají synové Josef a Jiří

Hotel ELKO
v Náchodě Starém Městě

Každý pátek a sobotu 
venkovní grilování 

našich specialit

65,-OBĚDY od  

Více na www.elkohotel.cz
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Nabízíme nejlevnější okna 
nebo nejlepší okna!

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

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

www.aluproces.cz

Realitní Kancelář REKA - Jarošová, 
náměstí 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 můžete dozvědět 

v realitní  kanceláři  REKA, 
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765, 

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

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

Obec: Horní  Radechová

Okres: Náchod

Řadový, koncový RD /

kol.1997/ v klidné lokalitě, 

s opl. zahradou o celk. vým. 

445 m2 s kolnou. V suterénu 

garáž /33 m2/, dílna, 3 sklíp-

ky. V patře zádveří, WC, 

obývák s volnou disp. do ku-

chyně, vstup na terasu. V 2.

NP koupelna s WC, šatna, 3 pokoje, balkon, větší půda. Voda veř., spol. ČOV,  

el. přím., krbové kamna. Dobrý stav. tech. stav. Příjemné a klidné bydlení.

Zn.: 12D148                                                                       Cena:  1.994.000,- Kč

Obec: Žďár nad Metují                                                 

Okres: Náchod

Nadstand. novostavba RD 

v půvabné lokalitě o podl.

pl. 155 m2. V přízemí chod-

ba, hala, koupelna, WC, 

garáž, kuchyň s jídel.kou-

tem a s obývákem /vstup 

na terasu/, komora a pokoj. 

V patře 3 pokoje, balkon, 

koupelna, WC a sušárna. Sítě veř., nízkonáklad.topení – podlahové.  Vše 

v masivu. Rozvody  TV satelit, PC. Bezbariérový vstup. Poz. o vým. 644 m2. 

Zn.: 12D142                                                                         Cena: 3.290.000,- Kč

Obec: Nové Město n.Met.

Okres: Náchod

Větší, řadový RD – 2 ge-

nerační v příjemné, klidné 

lokalitě s poz. o celk.vým. 

259 m2 a  s garáží. V příze-

mí 1+2, vchod na terasu, 

koupelna a WC. V patře 

1+2, vchod na lodžii, kou-

pelna a WC. V podkroví 2 

větší pokoje. Prostorný sklep, kotelna + tech.záz. Vstup na zahradu 

s altánem. Sítě veř. ÚT plyn. Výborný stav, ihned k nastěhování !!!

Zn.: 12D133                                                                      Cena: 2.260.000,-Kč

Obec: Náchod

Okres: Náchod

Větší, 2 gener. vila na 

krásném místě s výhle-

dem na Náchod, s poz.

o celk.vým. 1 368 m2. 

V suterénu sklepní prosto-

ry a garáž. V patře velká 

chodba, vstup na verandu 

a terasu, byt 1+2, koupelna, WC, kotel na pevná pal. + elektrokotel. 

V patře chodba, byt 1+3, soc.záz., půda a terasa. Voda veř., el., odpady-

septik a žumpa, vrt.studna. Nutné opravy. IHNED VOLNÉ !!

Zn.: 12D147                                                                     Cena:  2.294.000,-Kč

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

► Byt v OV 1+2 v Trutnově, 56 m2, 4.NP, zděný za 884.000,-Kč

Úpění 2012
 V  sobotu 16. června se 
uskuteční již 37. ročník pla-
vení po  řece Úpě na  netra-
dičních plavidlech. Akce 
se koná za  každého počasí 
a  stavu vody v  řece. Prezen-
ce bude probíhat od  9 do  11 
hodin u Šiškovenského mostu 
v Havlovicích. Cíl je v Ratibo-
řicích po  zdolání Viktorčina 
splavu. Bližší informace zís-
káte na www.upeni.cz

Zlatovláska - Zahrada plná dětských úsměvů
 Včera neděle byla … a  nejen, 
že byl hezký den, ale v  klášterní 
Zahradě* v  Broumově započal 
cyklus odpoledních nedělních 
představení pro děti  „Loutková 
Zahrada“. 
 Kdo by neznal příběh dívky se 
zlatými vlasy, kterou si musí dob-
rý Jiřík vysloužit pro svého krále 
bez srdce. Známe ho všichni, ale 
to co je nové a neotřelé je prove-
dení této klasické pohádky rukou 
a hlasem Jana Bílka, bývalého čle-
na divadla Drak v Hradci Králové. 

 V  jeho podání ožily předměty, 
loutkám vdechl duši a  tím zaujal 
malé i  dospělé publikum. Každý 
si našel to své. Důkazem bylo di-
vácké ticho, střídané ve vypjatých 
chvilkách salvami smíchu.  
 Začal nový týden, ale příjem-
né pohlazení nedělní pohádky 
zůstává.
 Těšíte se na  další pohádku? 
Já ano. Nebude to dlouho trvat 
a  zase bude neděle. Tentokrát 
se sejdeme 10. června opět v  15 
hodin.                    kh

PETANQUE KLUB STOLÍN
 V sobotu 26. 5. se konalo mistrovství 
ČR žen a náš tým ve složení Iveta Háj-
ková, Dorota Hájková, Lenka Nývltová, 
Eliška Nývltová obhajoval titul z  loň-
ského roku. Zároveň to byla i generál-
ka na  mistrovství Evropy v  belgickém 
Ghentu. Oba úkoly splnila naše děvča-

ta na výbornou, protože se jim v těžké 
konkurenci republikové špičky titul po-
dařilo obhájit a potvrdily svoje kvality. 
Vítězstvím si  zajistily účast na mistrov-
ství světa, které se koná v příštím roce 
v Tunisku. Celý turnaj byl doprovázen 
sportovním fanděním diváků a dle slov 

delegáta měl tu nejvyšší herní i organi-
zační úroveň. Neděle byla také ve zna-
mení špičkového pétanque. Místo od-
počinku bylo nutné zmobilizovat svoje 
síly na zápasy extraligy klubů, kde naši-
mi soupeři byly týmy z Plzně a Kolové 
u  Karlových Varů. Po  těchto zápasech 
jsme zase odcházeli s  hlavou vztyče-
nou vzhůru, protože jsme oba vyhráli 
a  vstoupili jsme tak skvěle do  dalšího 
ročníku extraligy. Dovolte mi, abych 
vás zároveň pozval na Euroligu klubů, 
kde v posledním červencovém víkendu 
poměříme s  nejlepšími kluby z  Fin-
ska, Estonska, Luxemburska, Švýcar-
ska a Monaka. O této ojedinělé akci se 
podrobnosti dozvíte v  tisku, plakátech 
a  dalších médiích. Pokud si chcete 
zkusit zahrát pétanque s  hráči z  celé 
ČR zveme Vás na  tradiční „Stolínský 
Křečák – memoriál Jaroslava Smoly“ 
a na doprovodný turnaj MASTR –CUP, 
který je určen i pro neregistrované hrá-
če. Koná se 4. 8. 2012 a těšíme se na vaši 
návštěvu. 
  Tomáš Nývlt-Komenský, foto Jiří Máslo

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel./fax:491 423 243,

E-mail: sekretariat@gymnachod.cz, http://www.gymnachod.cz

přijme

učitele/učitelku s aprobací

Francouzský jazyk – cokoliv
nástup od 1. 9. 2012

Žádost o místo s přiloženým životopisem a představou 
o Vašem působení na Jiráskově gymnáziu doručte 

do 15. června 2012 na adresu školy.

Grand Prix Náchod
 V  Náchodě se pojede velká cena! 
Tedy aspoň rádiem řízených mo-
delů aut na  dráze za  Sokolovnou/
Finančním úřadem. Desetkrát zmen-
šené automobily oproti skutečnosti 
na  elektromotor, které se ale jinak 
velmi podobají skutečným závodním 
autům a  na  cílové rovince dosahují 
rychlosti až 80 km/h, pojedou velký 
dvoudenní závod o víkendu 16. – 17. 
června 2012. Náchod bude na konci 
letních prázdnin hostit Mistrovství 
České republiky, a  tak je velká cena 
Náchoda i  ofi ciálním warm-upem 
na  šampionát. Pro diváky je připra-
vena tribuna, z  které je dobře vidět 
na závodní dráhu a připraveno bude 
i občerstvení. Závodit se bude v sobo-
tu od 10 do 19 hodin, kdy závodníci 
v kvalifi kaci budou bojovat o umístě-
ní na startovním roštu pro jízdy fi ná-

lové. Ty budou na programu v neděli 
od 10 do 15 hodin.
 Dráha v  Náchodě je otevřena 
po  dohodě pro širokou veřejnost. 
Můžete si přijít zajezdit s  vlastními 
modely nebo si model zapůjčit. Zá-
vody se na  dráze pořádají zhruba 
jednou za měsíc. Informace nalezne-
te na  internetových stránkách www.
rcnachod.cz nebo přímo na telefonu 
608 815 564 (Zdeněk Beneš).

Hasičský veterán
 Radní v České Skalici schválili návrh 
na  odprodej nepotřebného hasičského 
vozidla ŠKODA CAS 25. Jeho novým 
majitelem bude pan Zdeněk Zahrádka 
z Velké Dobré, který jím obohatí svoji 
sbírku historických vozidel.

Bačové na Ciafu
   Již nyní je připravována letecká přehlídka Ciaf 2012 (8.-9 září). Na vý-
chodočeskou oblohu vzlétnou i „bačové“. Jedná se o  slovenský letecký tým 
Očovskí bačovia   na  větroních L23. „Je to  slovenský TOP GUN“, letka 
a piloti, které zná celý svět“, říká s úsměvem zakladatel Ciafu, náchodský 
radní Ing. Aleš Cabicar. 

Nedávno začala nová dostihová sezona 
a už se dne 26. května běžela první kvalifi -
kace na 122. Velkou pardubickou. Hlavním 
tahákem na kvalifi kaci měl být vítěz Vel-
ké národní v Aintree u Liverpoolu z roku 
2009, žokej Liam Treadwell. Tehdy patřil 
mezi outsidery, ale překvapivě vyhrál.
A  překvapil i  nyní, když v  sedle Trezora 
za  sebou nechal největší favority Vallde-
mosa a  také Sorose, trénovaného Jose-
fem Váňou, a doběhl si pro jisté vítězství 
v  kvalifi kaci. Byl to vůbec první start 
Liama Treadwella v České republice. Bo-
hužel, v průběhu dostihového odpoledne 
bylo hodně škrtů koní z dostihů. Hlavním 
důvodem byla tvrdá dráha. Přesto si sáze-
jící a také diváci přisli na své, když viděli 
hned několik krásných soubojů o příčky 
nejvyšší.                MS

VODA CZ s.r.o. přijme zaměstnance na pozici 

ASISTENTA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

Požadujeme dokonalou znalost PC-offi  ce, 
časovou fl exibilitu, zodpovědnost, spolehlivost. 
Nabízíme zázemí zavedené fi rmy, 
zajímavé fi nanční ohodnocení. 
Životopisy zasílejte na e-mail: nyc@vodacz.com 

Bližší info na mob.725822468

m
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Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

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

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

www.rako-reality.cz

-byt 1+1 v os. vl. (48m2) ve zděném domě se zahrádkou v Hronově   680.000,-Kč
-byt 2+1 (71m2)  v os. vl. ve zděném domě v Hronově, nedaleko centra  Info v RK
-byt 1+1 družst. splacený (35m2)v Náchodě,ul. Mlýnská,po revitalizaci  540.000,-Kč
-byt 1+1(38m2) v os.vl. ve zděném domě v Náchodě, ul. Komenského   600.000,-Kč 
-prodejna ( 48,40m2) – pronájem na Kamenici v Náchodě 10.800,-Kč/měs.
-chalupa poloroubená po perfektní rekonstr. v oblasti  Adršpašska    2.600.000,-Kč
 -zděna chata celkově podsklepená v Sedloňově,okr.RK v Orl. horách 2.350.000,-Kč 
-chata s prostornou terasou na vl. pozemku 297m2 u rybníka Špiňka 700.000,-Kč
-srub v Hlavňově s lesem 11 752 m2 za rybníkem v Kovářově rokly    750.000,-Kč
-chata udržovaná na stavebním pozemku v Broumově na Spořilově    770.000,-Kč
-chata s vl. pozemkem v Deštném v Orl. horách, rychlé jednání sleva  590.000,-Kč
-chatka s ovocnou zahradou na Babí u Náchoda, krásné místo u lesa   330.000,-Kč
-chata zděná 2+kk k trv. bydlení v Náchodě s vl. pozemkem 628m2   780.000,-Kč
-chata pod Dobrošovem s vl. pozemkem na klidném místě u lesa      445.000,-Kč
-dům na celkovou rekonstr. v Dolní Radechové k bydlení i rekreaci  390.000,-Kč
-rod. dům s dvěma byty 2 x 3+1 na Bezděkově n/Met. s garáží 1.590.000,-Kč
-rod. dům řadový 5+1 v Červeném Kostelci na lukrativním místě 2.190.000,-Kč
-rod. dům k prodeji v žádané lokalitě Nového Města nad Metují 1.590.000,-Kč
-rod. dům 4+1 na Bezděkově nad Metují se zahradou 2 360m2  1.290.000,-Kč
-rod. dům – novostavba ve Václavicích s výhledem na Rozkoš    Info v RK
-rod. dům 4+1 v Náchodě v Třešínkách po rekonstr.,volné po dohodě  2.495.000,-Kč
-rod. dům krajní řadový rohový v Hronově se zahradou 683m2    1.150.000,-Kč
-rod. dům v centru Náchoda s garáží a nebyt. prostory se zahradou 2.300.000,-Kč
-stavební pozemek slunný 1 249m2 na Borové 12km od Náchoda 399.000,-Kč
 -zahrada o výměře 256m2 s dřevěnou chatkou ve Velkých Petrovicích 60.000,-Kč

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

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách 

přihlašovacím formulářem (www.gatenachod.cz), 
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; 
AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 

e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  
AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

podívat do našich kurzů osobně 
(Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

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

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

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

RUŠTINY  
(1. a 2. ročník)

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:

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 

Pracovníka pro technickou přípravu výroby

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

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

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

 možnost profesního růstu 
 nástup možný ihned
 pracoviště Náchod

 VŠ nebo SŠ vzdělání strojní  nebo elektro
 znalost AJ na komunikativní úrovni 
 dobrou znalost práce s PC 
 znalost práce v AutoCADu vítána 
 ŘP skupiny B

 praxe na obdobné pozici 
    ve výrobním podniku výhodou
 schopnost tvůrčího myšlení, 
    samostatného rozhodování 
    a komunikace

Požadujeme:

Nabízíme:

 zajištění technologie pro výrobu 
    nových nebo modifi kovaných  
    výrobků
 zavádění nových nebo modifi ko-
    vaných produktů do výroby
 vyhledávání technických opatření 
    pro zlepšení procesu výroby 
    a zvýšení produktivity práce

 zavádění nové technologie 
    do výroby
 tvorba technologických 
    a pracovních postupů 
 stanovení a ověřování norem 
    spotřeby materiálu a času
 návrh a zajištění výroby 
    technologických přípravků

Náplň práce:

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

pro domácnost, dům a zahradu

 vypisuje výběrové řízení na pozici:

Inženýr kvality

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

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

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

 možnost profesního růstu 
 nástup možný ihned
 pracoviště Náchod

 VŠ nebo SŠ vzdělání strojní nebo elektro
 znalost AJ na komunikativní úrovni 
 praxe na obdobné pozici ve výrobním 
    podniku výhodou

 dobrou znalost práce s PC
 schopnost tvůrčího myšlení, 
    samostatného rozhodování 
    a komunikace

Požadujeme:

Nabízíme:

 plánování a řízení aktivit 
    souvisejících s vývojem produktu 
    a novými aplikacemi
 spolupráce při zavádění nových 
    nebo modifi kovaných produktů 
    do výroby
 koordinace činností při analýzách 
    vedených za účelem zajištění 
    a zlepšení kvality produktu

 vytváření a zavádění standardů 
    pro kontrolu výrobku
 hledání preventivních a nápravných 
    akcí a řízení jejich implementace
 vyhledávání technických opatření 
    pro zlepšení kvality procesu 
    a produktu
 spolupráce s dodavateli na 
    zajištění kvality vstupního materiálu

Náplň práce:

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

pro domácnost, dům a zahradu

 vypisuje výběrové řízení na pozici:

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 30. 06. 2012 r.

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

www.NABYTEKNACHOD.cz

Jak rychle zhubnout 
do plavek?
Jedinečný zábal UCW 
– ztráta 15 cm za 2 hod., jinak nic 
neplatíte!  V červnu sleva 40%

Kosmetický salon
Petra Rozínková, 

Hurdálkova ul. , Náchod
Tel. 775 416 977  

www.kosmetikapr.sweb.cz
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www.masaze-nachod.cz

PEDIKÚRA
• přístrojová medicinální

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

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

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

BEAUTYTEK
• velmi šetrný způsob hubnutí a 

tvarování těla pomocí německého 
přístroje, lifting prsou

• velmi pomáhá na akné
• účinný pomocník pro odstranění 

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

KONZULTACE ZDARMA, DÁRKOVÉ POUKAZY

LETNÍ AKCE -20 %
na kosmetiku, manikúru, 

pedikúru, Beautytek a další

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

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

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Odstraněním vodního kamene a usazenin z topného systému 

významně zlepšíte přestup tepla a prodloužíte životnost systému.

Ing. Dušan Stejskal, Čechova 342, 547 01 Náchod

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

Čistíme –  topné systémy
                 bojlery
                 výměníky
                 elektrické a plynové kotle

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

KOMPLETNÍ ÚDRŽBY 
ZAHRAD
724 173 560

Dřevíčská 
lávka

Sobota 23.6.2012 
od 13.00 hod. 

areál koupaliště ve Velkém Dřevíči

Moderují Lucie a Tomáš Peterkovi

Prezentace soutěžících 12.30

První část akrobatického 
vystoupení 14.00

Začátek soutěžního klání 14.15 
v kategoriích dvojice a jednotlivci

ADBT trampolína pro diváky 
k dispozici od 12 hod.!

Koncert TRILOBEAT 19.00

Taneční zábava 20.30 

se skupinou NANOVOR

DĚTSKÁ STAGE – divadlo, soutěže, 
skákací hrady a další zábava

Vstupné 50,-Kč, děti a soutěžící zdarma

Soutěžní klání o zajímavé ceny

Povedený začátek 
sezóny pro SVC 
Náchod Motorsport
 Mistrovství Evropy v  závodech au-
tomobilů do  vrchu (ME) má za  sebou 
první třetinu z  letošního celkového 
počtu 12 závodů. Do  bojů o  evropské 
vavříny letos vstoupil i náchodský tým 
Vladimíra Vitvera s nově připraveným 
vozem Audi WTTR DTM pro skupi-
nu E2-SH, kde startují vozidla sluči-
telná s  cestovními vozy volné úpravy. 
Problémy s  technikou vozu v  prvním 
závodě Mistrovství České republiky za-
bránily startu v úvodním podniku ME 
ve  Francii.  Souboj ze závodní tratě se 
tak na  úvod sezóny přesunul do  dílen 
SVC Náchod Motorsport, kde museli 
mechanici vůz zrevidovat a  odstra-
nit problém. O  dobře odvedené práci 
mechaniků jste se mohli následně pře-
svědčit v  rakouském Rechbergu, kam 
tým odcestoval ke  druhému podniku 
šampionátu ME. Vůz Vladimíra Vitvera 
totiž tentokrát zdárně absolvoval závod 
bez technických potíží a  odměnou byl 
zisk druhého místa v nabité konkurenci 
a  příděl prvních bodů do  tabulky ev-
ropského mistrovství. Po  Rechbergu, 
kde startoval tým SVC poprvé v karié-
ře, odjeli poznat Pyrenejský poloostrov, 
konkrétně dvojici závodů – španělské 
Al Fito a  portugalskou Falperru. Jed-
nalo se o nejvzdálenější tratě ME. Oba 
závody byly specifi cké a  velice nároč-
né. Technické Al Fito kontrastuje s ne-
smírně rychlou Falperrou. V obou pří-
padech Vitver zdárně dokončil závod 
a u španělských i portugalských fanouš-
ků se zapsal jako nejrychlejší vůz letoš-
ního roku ve skupině E2-SH. Po první 
třetině letošní sezóny je Vladimír Vitver 
vedoucím jezdcem Mistrovství Evropy 
ve skupině E2-SH.            (red)

Mateřská školka na škole v přírodě
 Již tradicí se u nás v mateřské ško-
le Hronov stal týdenní pobyt s dětmi 
na horách. Letos jsme se společně 
s předškoláky vydali do Penzionu 
Lesanka v Pastvinách. Zábavný po-
byt jsme zahájili poznáváním okolní 
přírody a samotné přehrady. V dal-
ších dnech jsme se zaměřili zejména 
na enviromentální výchovu. Navští-
vili jsme místní statek a nedaleký 
kravín s odchovem malých telátek. 
Dále nás v týdnu pobavil kouzelník 
a divadelnice Jana z Janova se svým 
pojízdným divadlem. Dětem se také 
velmi líbilo na nedalekých hřištích, 
ale nejvíce vyprávějí o diskotékovém 
dovádění a návštěvě místní hospůdky, 
kde jsme se na konci týdne odměnili 
ovocnými poháry. Počasí nám přálo, 
a proto jsme si užili i veselé dovádě-
ní v lese a jeho okolí. Na závěr byly 
děti obdarovány sladkým dárkem, 

diplomem za statečnost a hřejivá pro 
ně byla i velká pochvala za zvlád-
nutí celého týdne bez rodičů. Nejen 
děti si užily povedený veselý týden 

a všichni už se těšíme na další akci 
pořádanou v naší školce – červnové 
celonoční hrátky. 

Pavla Nývltová MŠ Hronov

Asfalto
vé šindele 

132,- K
č s DPH rů

zn
é barvy

 M
odifi k

ované pásy  

95,- K
č s DPH šedé 

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE 
staré
 
staré



* Rozvedený 43/177/75 hledá štíhlou ženu 
do 37 let, která má vztah k rodině, přírodě a zví-
řatům a chtěla by žít v rodinném domě. Nejdřív 
SMS. TEL.:776 222 445

* Pronajmu byt 1+1 v cihlovém domě v Ná-
chodě ul. Jugoslávská, 50 m2, možnost vy-
užití společné zahrady. Nájem 3500,- vč. 
fondu oprav + služby, kauce 9 tis.Kč. TEL.:
733 735 709
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě na  Brance, 
74m2, nájem 5.500,- + služby (500,-) a energie. 
Vratná kauce 12tis. Tel. 725 531 549.
* Pronajmu hezký slunný byt 3+KK po rekon-
strukci v  Ruprechticích u  Broumova. Solidní 
cena. Klidné místo. K  nastěhování ihned. Tel: 
777586990
* Pronájem modernizovaného zděného bytu 
v  Náchodě, Kladská ul, výměra 65 m2, kauce 
podmínkou. Cena : 4  500,- Kč + služby. Tel. : 
774 311 404
* Prodám byt 2+1 v  osobním vlastnictví 
s  balkonem a  garáží v  centru Nového Města 
n/M o výměře 48 m2. Cena : 899 000,- Kč Tel.: 
777 602 884
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví v cen-
tru Náchoda, výměra 60 m2. Cena : 1 050 000,- 
Kč. Tel.: 774 311 404
* Pronájem zděného bytu 3+1 v  Náchodě 
na Brance, výměra 72 m2, záloha na vodu a spol. 
prostory ve  výši 500,-, k  dispozici garáž pro 
jedno osobní auto za  1  500,-Kč/měsíc, vratná 
kauce.Cena : 5 500,- Kč/měs. + plyn+ el.. Tel.: 
777 602 884
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk (40m2) s te-
rasou v 1.NP bytového domu v Dolní Radecho-
vé. Nájemné 3.500,-Kč + inkaso, kauce 12.000,- 
Kč, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu nově zrekonstruovány byt, 1+1 
39 m2 3 p. v Jaroměři, Hradecká ul.dům zatep-
len plastová okna pří platbě čtvrtletně 4500,-
Kč. jinak 5000,-Kč. + inkaso + kauce. Velice 
pěkný , jen solidní a  bezproblémové zájemce. 
TEL: 606 504 693  atoval@seznam.cz
* Pronájem bytu 1+1 v  Náchodě, ul. Čes-
koskalická. Včetně vybavení: nábytek, sedač-
ka, vestavěné skříně. K  dispozici je i  balkon. 
Cena za  pronájem 3900 Kč + 1800 Kč energie 
(kauce 8000 Kč).Volné od  1. 6. 2012. Mož-
nost trvalého pobytu. Tel: 725 64 64 13, email: 
sroll.pavel@seznam.cz
* PRODÁM byt v  osobním vlastnictví 4+1 
o  celkové výměře 60 m2 v  panelovém zateple-
ném domě v  Náchodě, plastová okna, Pražská 
ul.. Volný ihned! tel. 724 018 787
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 27m2, 1.NP, 
plast.okna, v nově zrek.domě v Náchodě poblíž 
centra. Náj.+zál. 5.550Kč+kauce 16.650Kč, tel.: 
608 903 070
* Pronajmu dlouhod.v nově zrek.domě v Ná-
chodě poblíž centra v  2.NP nadstandardní 
podkrovní mezonetový byt 103m2 s balkonem. 
Spodní část 2+1, vrchní část ložnice, koupelna 
s WC, pokoj(šatna). Nájemné 7.000,-Kč + inka-
so + kauce. Nutno vidět, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu garzonku v  Náchodě, Běloves-
ká ul., po  rekonstrukci, výhodný nájem. Tel. 
731 232 754 p. Jan Ruff er
* Pronajmu byt 2+kk v  centru Náchoda. 
Plovoucí podlahy, nová kuchyň, klidné místo. 
Nájem 5500 + 1500 služby. Internet, kabelovka 
Volný ihned kauce 10.000,- tel. 602 247 247.
* Dlouhodobě pronajmu DB na Brance v Ná-
chodě, 1+1 s balkonem, 47 m2, nájem 3.900,- 
+ inkaso, kauce 15.000 Kč. Tel. 736 766 448
* Pronajmu pěkný byt 2+1 s balkonem v Ná-
chodě na sídlišti u nemocnice. Tel. 732 167 291
* Pronajmu pěkný byt v Úpici 1+1 42 m2, by-
tovka po rekonstrukci, kuchyň, plastová okna, 
parkování před domem, možnost internetu, 
okrajová část města. Nájem + inkaso: 5.500,- 
Kč. Bližší info na tel. 602 284 585 nebo e-mail: 
bofa.bort@tiscali.cz
* Prodám v  Náchodě byty 2+kk a  1+1, pro 
další informace volejte tel.: 608 245 634
* Pronajmu byt 3+1 cca 75 m2 v  centru Ná-
choda po  celkové revitalizaci, plastová okna, 
zateplená fasáda, nové jádro, slunný byt, nájem 
5.000 Kč. Kauce 15.000 Kč. Tel. 604 774 115
* Pronajmu byt 1+kk v Náchodě, sídliště u ne-
mocnice. Tel. 604 437 128
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v Náchodě na Pl-
hově, 75 m2, volný od 1.8., nájem 3.000 + ener-
gie, vratná kauce 10.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s balkonem 
v  Náchodě. Nová plastová okna, zateplení 
domu, atd., částečně zařízený, volný ihned. Tel. 
732 167 291
* Pronajmu v Hronově byt 1+kk - 48 m2, v pří-
zemí, nově zrekonstruován, nájem 4800,-Kč 
+ energie + kauce 12 000,-Kč. tel. 608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+kk v  Náchodě Bělovsi. 
Od 1.7.2012. Info na tel. 739 497 131
* Starší partneři - on a ona - 60ti letí hledají 
nájemný menší byt III. kat. nebo IV. kat. i za-
hradní chatku - s  komínem, v  Náchodě nebo 
blízkém okolí. Na celý rok, zaplatíme dopředu 
do  30  000,-Kč. Zprostředkování uvítáme. Tel. 
722 947 804
* PRONAJMU NOVÝ BYT v Hronově a Vel-
kém Dřevíči. Kauce nutná. Tel. 602  133  173 
renestarkov@seznam.cz

* Prodám nebo pronajmu družst. byt 1+1 v No-
vém Městě nad Metují, ul. Nad stadionem, 4 
NP, cena za prodej 530.000 Kč nebo cena za mě-
síční pronájem cca 5500 Kč + jistina 15.000 Kč. 
RK nevolat. Tel. 608 949 968
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hronově. 
TEL.:608 11 00 41

* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku 
v klidné lokalitě Náchod - Amerika s možností 
výstavby o výměře 3 909 m2. Cena : 145 Kč/m2. 
Tel.: 777 602 884
* Pronajmu dlouhodobě garáž v  Náchodě 
u VAKu a pod fi nančním úřadem. Volná ihned. 
Tel. 732 167 291
* Prodám chatu v  Náchodě, dobrý tech. stav, 
příjemné prostředí, výborná dostupnost, vlastní 
pozemek, krb, 540tis.Kč. Tel. 608141035

* Prodám slunnou zahradu v Náchodě, ul. 
V kovářově dole, rozloha 1200 m2, s rekre-
ačním domkem, vhodnou jako stavební po-
zemek, k  dispozici veškeré inženýrské sítě. 
RK ne! Tel. 603 842 453

* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
do  2 mil. Kč, pěkný pozemek výhodou. Tel. 
604 336 337
* Pronajmu garáž v  lokalitě Za  Rybárnou 
v Náchodě, nájem 500 Kč/měs. Tel. 723 636 910
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu garáž v Náchodě u dolní nemoc-
nice - Úvoz. Tel. 608 749 039
* Prodám sad na Bezděkově, výměra 1200 m2, 
nutno vidět. TEL.: 607 574 084
* Prodám nebo pronajmu udržovanou zahra-
du 2200 m2 v  osadě Amerika (Náchod). Tel. 
728 583 068

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

* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle náměstí 
v  uzavřeném areálu obytných domů. Garáž je 
s  osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. Platba vždy 
na čtvrtletí předem. Telefon: 777 152 750 v pra-
covní dny.
* Prodám parcelu o výměře 1100 m2 pro stav-
bu RD v  Novém Městě n. M., Na  Františku. 
Inženýrské sítě připraveny na  pozemku. TEL.: 
605 252 635
* Pronajmu pozemek s  asfaltovou plochou 
o  rozloze 4  548 m2 u  vjezdu k  Autocampin-
gu Rozkoš v  České Skalici. Plocha je vhodná 
k podnikání (dříve autobazar, parkoviště, dráha 
pro motokáry). Pozemek je přímo u  hlavního 
silničního tahu na Polsko s provozem cca 15 tis. 
aut denně. Autocamping Rozkoš patří k TOP10 
autokempům v  ČR. Pozemek lze pronajmout 
i na části a je aktuálně k dispozici celý. Výše pro-
nájmu je k jednání. Kontakt: 724 289 401.
* Prodám 2 generační dům se zahradou v Č.
Kostelci. Druhý byt nutno rekonstruovat. Cena 
dohodou. Tel.732793130
* Koupím zemědělské pozemky, platba ihned. 
Tel: 777 114 004.
* Prodám RD dřevostavba v Polici n.M., v No-
vém Městě, část. na splátky. TEL.:603 525 531
* Prodám RD 4+1 v  Černčicích u  Nového 
Města n.M. dům je po  rekonstrukci topení, 
v  objektu půda, sklep, zahrada 280 m2, garáž, 
kůlna. Ihned k nastěhování. Cena 1.290 mil.Kč. 
TEL.: 724 307 964 RK NEVOLAT!
* Prodám pozemek v  Č. Kostelci u  Kaštánku 
3500m2 (4 parcely) pro výstavbu RD, inž. sítě 
v místě, krásná lokal., les, rekr., Tel. 731185873

* Prodám zkolaudovanou zámečnickou díl-
nu u hlavní komunikace v Hronově. Dílenské 
prostory cca 100m2, stropy vysoké 3m. Vra-
ta pro vjezd do  dílny ze dvora. Kuchyňka, wc 
+ sprcha. Velké půdní prostory-možnost dal-
ších úprav. Pozemek 1050m2. Cena dohodou. 
Volat po 17hod. 608638486, 728433069
* Nabízíme k  pronájmu nebytové prostory 
I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 za  2000Kč 
61,15m2 za  4000Kč 65,7m2 za  4200Kč Příze-
mí 65 m2 za  3500Kč 260 m2 za  11500kč Jedná 
se o  prostory na  lukrativním místě v  Jaro-
měři cca 100m od  Tesca , které byly užívány 
jako dílny/možno přebudovat na  obchodní 
prostory/V I.patře se nacházejí kanceláře 
o  různých plochách.Plocha přízemí je 320m2.
Plocha I.patra je rovněž 320m2. Kontakt 
775 061 023

*Přenechám pronájem zavedené prodej-
ny batohů a  opravny kožené galanterie 
v centru Náchoda včetně vybavení prodejny 
a opravny. Tel:. 608 729 819

* Pronájem administrativní budovy s výrobní 
a skladovací plochou Česká Skalice, Bezručova 
ul., výměra 490 m2 Cena : 35 000,- Kč/měs.+sl.. 
Tel.: 777 602 884
* Pronájem zrekonstruovaných výrobních 
a  skladovacích prostor v  centru Nové Města 
nad Metují, výměra 157 m2. Cena : 7 900,- Kč/
měs.+sl. Tel.: 777 602 884

* Prodám nebo pronajmu byt 1+1 na sídl. u nem. 
v  Náchodě, prodej 450 tis.Kč, nájem 5500,-Kč 
+ inkaso. TEL.: 608 442 775

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

* Prodám nadstandardní byt 3+1 v  OV 
Náchod Branka, cihl. dům, 1.podl, po  re-
konstrukci, 2 balkóny, pl.okna, nová kuchyň 
s myčkou a  spotřebiči, garáž, zahrada. Více na 
www.bytbranka.sweb.cz
* Dlouhodobě pronajmeme byt 2+1 v Nácho-
dě. Cena 3000,- + inkaso (cca 6500,-). K dispo-
zici malý sklep a balkon. Vratná kauce 10000,-. 
V  případě zájmu volejte 604985873 - po  16 
hodině

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

* Pronajmu suterénní 2+1 v rodinném domku 
v Novém Městě nad Metují. Vhodné pro mladé 
a bezdětné. Tel. 737 229 152
* Prodám byt 3+1 v  OV, 74 m2, Náchod 
- Plhov, po  celk. rekonstrukci, dům zateplen,
nový výtah, revitalizace, 2 balkony. Cena doho-
dou. Tel. 724 602 218
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnici 6 km od Ná-
choda a  1+1 v  Náchodě. Povinná kauce. Tel. 
608 869 885
* Pronájem bytu 1+1 v Novém Městě nad Me-
tují ulice Nad Stadionem, 1NP, měsíční proná-
jem 4 000Kč + měsíční inkaso, kauce 10 000Kč. 
Tel.:774 088 020
* Prodám DB 3+1 v centru Náchoda, cihlový, 
výhled na zámek, bezbariérový, 860 tis.Kč. TEL.: 
724 977 371 RK NEVOLAT!
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě na Pražské uli-
ci ve  věžáku, nově zrekonstruovaný, 4000,-Kč 
+ služby, kauce 10 tis.Kč. TEL.:608 122 492
* Pronajmu byt 2+1 v  pan. domě po  celkové 
rek. Částečně zařízený cena 4000 Kč+en. v Jaro-
měři (Josefov u letiště). TEL.:606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v  pan. domě. Cena 
590  000 Kč v  Jaroměři (Josefov u  letiště). Při 
rychlém jednání sleva. TEL.: 606 64 36 35

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

* Pronájmu byt 2+1 v centru Náchoda, zděný 
dům, stání ve  dvoře, zahrada, pouze slušným 
lidem. Tel. 777 828 428
* Pronajmu byt 1+1 oploše 37 m2 v  centru 
Náchoda u  Okresního soudu, ulice Palacho-
va 1457, cena 3000,- + energie + kauce. Tel. 
774 699 600, e-mail: faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+KK po  kompletní rekon-
strukci o  velikosti 25m2 v  obci Hronov, ul. 
Havlíčkova 240. Cena za  pronájem 3500Kč 
+ energie + kauce. Tel.: 774  699  600, email: 
faifr@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3+1 v České Skalici, 
Tyršova 767, 6. podlaží, výměra 71,5 m2. Cena 
Kč 990 tisíc.Inf.: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v  Pivovarské 
ulici 662 v  České Skalici, 2. podlaží, výměra 
72.09 m2. Cena Kč 1.040 tisíc. Informace: tel. 
733 131 189
* Pronajmeme byt 2+1 v  Náchodě, Parkány 
347, klasická zděná zástavba v centru města, 2. 
podlaží, 72,4 m2. Měsíční nájem 5500,-Kč, jisti-
na 21000,-Kč. TEL.:733 131 189

* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 v Ná-
chodě ul. Kamenice. Byt je po rekonstrukci a je 
v  něm všechno nové. Byt je vybaven velkou 
kuchyňskou linkou včetně nových spotřebičů 
a  lednice. K  dispozici nová sklepní kóje a  su-
šárna na prádlo. Cena nájmu 5.400 Kč + inkaso. 
Pouze pro bezproblémové a solventní zájemce. 
Kauce 8.000 Kč. Telefon 777 152 750 v pracovní 
dny.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě neda-
leko centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného 
domu, má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, 
nová topidla, nové rozvody plynu. Je vybaven 
kuchyňskou linkou se sporákem. K  bytu patří 
i  půda a  sklep. Veškerá občanská vybavenost 
v  dosahu 5 minut chůze. Parkování před do-
mem. Nájemné 4900,-Kč + služby. Volný ihned. 
Tel. 723745040.
* Dlouhodobě pronajmu bezproblémovým 
nájemníkům byt 3+1 v  klidné části Nového 
Města n/Met. Dům je zateplen, plastová okna, 
výtah, vysokorychlostní internet. Nájemné 
6000,-Kč + záloha na energie. Kauce 20 000,-Kč. 
Volný od 1. 8. 2012. tel.: 608 323 373
* Prodám nebo vyměním byt 3+1 v OV v Čes-
ké Skalici. Byt se nachází ve zděném domě v 2. 
nadzemním podlaží, velmi klidná lokalita, 
veškerá vybavenost v  místě. Cena dohodou. 
Případná výměna za  3+kk nebo 3+1 v  OV. 
Kontakt: 736 613 426
* Prodáme RD - ve  Stárkově. Včetně garáže. 
Pozemek cca 600 m2 (vč. zastav. plochy). Cena 
1 000 000,-Kč. Tel. 777 160 662

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.do 
zeleně poblíž centra, + WC,v nově zrek. domě 
v  NA. Nutno vidět, náj.1.500+el.+vody+ tope-
ní+kauce., tel. 608 903 070.
* Pronajmu v Hronově malou kancelář - nebo 
jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s pří-
slušenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíčně. 
Tel. 608 66 77 30
* Pronajmeme kancelář - 27 m2, v I. poschodí 
domu na náměstí v Náchodě. Tel. 721 411 276
* Prodám 70 m2 bytových prostor, vhodných 
k podnikání v centru Nového Města n.M. byt 
je v přízemí cihl.domu s možností (po úpravě) 
samostatného vchodu s  výlohami. Součástí 
prodeje je i pozemek s osmi parkovacími místy 
před bytem. K bytu patří i sklepní prostory cca 
70 m2. Cena dohodou. TEL.: 774 678 899
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo po-
hybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
* PRONAJMU OBCHOD ve  Stárkově na  ná-
městí. Prostor je po celkové rekonstrukci 45m2. 
Tel. 602 133 173, renestarkov@seznam.cz

* Prodám 3ks stojanu na kola, lustr z jeleních 
shozů a další shozy, kompletní soupravu učeb-
nic s  CD na  výuku AJ, 15 m plotu - kovářská 
práce, velký obraz ak.malíře „Snová kreace“, 
větší množství kalvádosu - 1 litr 180,-Kč. TEL.: 
491 426 804
* Prodám funkční tiskárnu zn. EDSON STY-
LUS PHOTO RX 620 a  kufříkový psací stroj, 
cena dohodou. Tel. 490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám novou kytaru + combo - nevhodný 
dárek. Cena 4990,-Kč. Tel. 777 595 888
* Prodám novou plnodigitální, manuální li-
heň pro drůbež na 60ks vajec, cena 3150 Kč, tel. 
733 483 672, líheň pošlu na dobírku s návodem, 
postupem i se zárukou
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg + droby 
zdarma, kůzlečí maso 160,-Kč/kg, brambory 4,-
Kč/kg. TEL.:607 950 500
* Prodám dřev. minichatku - pro děti, na stav-
bu, na  zahradu, na  přespání, na  nářadí. Tel. 
603 744 380
* Prodám cihly z bouračky na paletách, 2 Kč/ks. 
Tel. 603 266 454
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - 
travní substrát, ideální k  obnově a  zakládání 
nových trávníků, do  skleníků a  výsadbě. Cena 
470,- Kč/1 m3. Min. odběr 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962
* Prodám nepoužívaný bidet a  malé umyva-
dlo. Tel. 606 629 767

* Koupím knihy May, Verne a jiné dobrodruž-
né. Tel.č.722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poš-
tovní známky, případně ohodnotím. Tel.č. 
722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN, 
IGRA a  jiné i  na  bowden, vláčky apod. Tel.č. 
724 020 858
* Knihy - koupím i celou pozůstalost, časopi-
sy, plakáty, ceníky a jiný papírový artikl. Tel.č. 
724 020 858
* Ihned zaplatím za  Vaše staré hračky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky 
na  bowden, autodráhy, vláčky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, vojenské věci, obrazy, kni-
hy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené 
předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, 
komiksy a časopisy, LP desky, staré pohlednice 
i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Koupím a  ihned zaplatím staré pohledni-
ce, fotografi e a  mapy (i  celou sbírku), staré 
knihy (i celou knihovnu z pozůstalosti), staro-
žitné obrazy, grafi ku, hračky, technické před-
měty, vyznamenání i  jiné vojenské předměty, 
staré sklo, porcelán a  jiné starožitnosti. Tel. 
777 254 331
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

SEZNÁMENÍ

BYTY NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

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

TEL.:606 270 421

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

www.hudbajinak.info

604 672 252

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

ELEKTRONICKÁ CIGARETA

LEVNĚJŠÍ 
A ZDRAVĚJŠÍ KOUŘENÍNÁCHOD A OKOLÍ-MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU NEBO DORUČENÍ NAŠÍ FIRMOU ZDARMA

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

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

Náhradní díly, atomizéry, baterie, nabíječky – vše skladem

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

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

Elektronická cigareta eGo – T , 2x 1100 mAh, černá   890,- s DPH  712,- 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-T, nabíječka do sítě a USB)

Elektronická cigareta eGo – W , 2x 1100 mAh, černá   1090,- s DPH  872,-  
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-W, nabíječka do sítě a USB, plnící nádobku)

Elektronická cigareta eGo – C , 2x 1100 mAh, černá   1290,- s DPH  1032,- 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-C, nabíječka do sítě a USB, 3x náhradní atomizér, 5x tank na liquid s příchutí Marlboro)

Elektronická cigareta eGo – K, 2x 1100 mAh, černá   1290,- s DPH  1032,-   NOVINKA
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-K, 2x Clearomizer CE4 + nabíječka do sítě a USB)

AKCE OD 8. DO 14.ČERVNA 
SLEVY NA EL.CIGARETY 20% 

+ 20 ml E-liquid Marlboro 
ZDARMA

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE 

+ opravy  Tel. 602 380 709, 737 462 989

Rizikové kácení a prořez 

stromů lanovou technikou.

Levně! tel.: 733475412

Hledám cukrářku, pekařku 
– důchodkyni na 2-3 dny v týdnu 
– odpoledne, večer. 
Pracoviště Náchod. 

Tel. 724 011 241

* Hledáme šikovnou paní na  mandlování 
a žehlení prádla. Náchod. TEL.: 602 411 808
* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na vršku a bokách s ornou půdou. 
TEL.: 739 814 111

* KÁCENÍ A  PROŘEZY - listnaté i  jeh-
ličnaté stromy, dále stříhání živých plotů 
a  celková údržba zahrady, samozřejmostí 
je odvoz větví, listí, trávy. Tel: 774 740 614

* Hledáme spolehlivou a hodnou paní, sleč-
nu nebo babičku, která by každý druhý týden 
vyzvedávala dvojčata ze školky a  mohla se 
jim 1,5 hod. věnovat. Červený Kostelec tel. 
731385245

* Mami - mám Tě moc rád. Prosím, 
přijmi i  mou dceru do  naši rodiny. Váš 
syn - Jiří Pechanz z  Nového Města nad 
Metují. PS 1: Ona Vás má moc ráda. Ne-
chci od  Vás proboha nic jiného !! PS 2: 
Už nemám síly s Vámi bojovat. Prosím, 
prosím, prosím - Váš ztracený syn. Já 
se bez rodiny obejdu, ale má dcera Vás 
potřebuje. Dejte aspoň jí šanci. Všechno 
Vám odpouštím

* Nabízím čistokr. britská modrá koťata, oč-
kovaná, odčervená, odchovaná v kruhu rodiny, 
naučená na záchodek, samostatná a především 
vymazlená. www.rozmazlenekocky.cz Tel. 
731 604 789
* Zadám čistokrevná štěňata labradora, sme-
tanová a  černá 3000Kč, hnědá 4500Kč. Oba 
rodiče možnost vidět. Odběr koncem června. 
Štěňátka budou odčervena a  očkována. maza-
covanada@seznam.cz Tel. 732704466. Slavětín 
nad Metují.

* Prodám motorové kolo, cena 13 tis.Kč. TEL.: 
604 918 790
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felicia např. světla, nárazníky, díly motoru, ple-
chové díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, kapo-
ty a jiné. TEL.: 777 590 755 

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

RŮZNÉ
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NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

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

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

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

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

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

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

Obec: Police nad Metují                            Okres: Náchod

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

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

Kontakt:  Městský úřad Police nad Metují - Anna Rutarová, 

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

v-

Kupní cena: 

1.727.840,- Kč

Pracovník do knihárny

Operátor digitálních tiskových strojů

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

Hledáme pracovníky na pozice:

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

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

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

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

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

Stříhání psů ● vyčesávání psů s podsadou
NOVÁ SLUŽBA

Máte doma psa, který líná? 
Vadí Vám chlupy po celém bytě? 
DEJTE PSA VYČESAT PROFESIONÁLNĚ.
Při prvním česání, koupání ZDARMA
Možnost i o sobotách (popř. nedělích)
Cena se přizpůsobí velikosti psa. (retrívr, labrador, hasky apod.)
Při čtvrté návštěvě dárek pro Vašeho miláčka.

Náchod, Komenského 609   

Tel. 608 143 903

Firma MAVET CZ s.r.o., tradiční český 
výrobce jednoúčelových strojů

přijme do trvalého poměru 1 pracovníka na pozici 

SOUSTRUŽNÍK (SOUSTRUŽNICE) – MONTÁŽNÍK

Nástup možný ihned (dle dohody). 
Požadujeme vyučení v oboru, zkušenost v čtení a používání technických 

výkresů, praxe v profesi soustružník minimálně 2 roky. Prostorovou 
představivost, přesnost, samostatnost, technické myšlení.  

Nabízíme nástupní měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů 
a dovedností, od 18.000,- Kč. Závodní stravování, masérské služby 

v závodě, pracovní doba od 7:00 do 15:30 h. Pracoviště Rychnovek 55. 

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

DLUHŮM
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852
731 252 430

PRODÁM 
mobilní stánek na Rozkoši 
u hráze, včetně zařízení.

Cena 130 tis.Kč
TEL.:605 912 025

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

skladů a zároveň vyčístíme-vyklidíme Vaše 

nemovitosti včetně zahrad – stavební suť, 

prkna, lepenku, domovní odpad, větve, zba-

víme Vás starých elektrospotřebičů, nábyt-

ku, koberců, atd. Tel: 777926216

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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KARSIT HOLDING s.r.o., 
Jaromírova 91, Jaroměř

nabízí k prodeji dřevo 
z použitých palet na topení.

Malý přívěs za osobní 
automobil do nosnosti 500 kg 

- cena 250,- Kč.
nad 500 kg - cena 400,- Kč

Kontakt: p. Trpálková 

mobil 725 568 026

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA
V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v měsíci ČERVNU 2012
* Středa 13. 6. v 17.00 hodin

Setkání s hudbou 
Jaroslava Celby

Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty 
Náchod

Vstupné: 50 Kč

* Úterý 19. 6. v 19.00 hodin
Literárně hudební večer

Náchodské GENy
Děkan Boguslaw Partyka 

a starosta Miloslav Čermák 
ve fi lmové premiéře

Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč

* Středa 20. 6. v 19.00 hodin
G. B. Shaw: Svatá Jana

Divadlo Pod Palmovkou
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: 450, 430, 410 Kč

* Čtvrtek 21. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Komenského I. stupně

Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek organizuje 
škola, prodej před představením 

v pokladně divadla

* Středa 27. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků 

ZŠ Plhov
Vstupné: 40 Kč

* Čtvrtek 28. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Komenského II. stupně

Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek organizuje 
škola, prodej před představením 

v pokladně divadla

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Informačním a cestovním 

centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: 
pondělí - pátek 

8.00 - 17.00 hodin, 
sobota 8.30 - 11. 30 hodin, 

tel. 491 420 420. 
Sleva 30% na označené 

programy pro držitele průkazů 
MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.

Průkazy na vyzvání předložte při 
kontrole vstupenek.

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 
na tel.: 491 426 531 vstup zdarma. 

Více informací na
www.beraneknachod.cz.

Kojenecký dětský svět SOVIČKA

AKCE NA MĚSÍC ČERVEN 2012
➢ Výprodej rychlozavinek bavlna plátno tisk 80 x 80 cm    299,- Kč   249,- Kč 
➢ Kojící polštář velký s potahem náplň polystyrenové kuličky 
       559,- Kč    499,- Kč
 ➢ Peřinky do postýlky antialergické duté vlákno   559,- Kč    479,- Kč       
➢ Velký výběr golfových holí letošní kolekce 2012. 

Prodejny:

Náchod, Tyršova 63
Tel.: 491 424 130

Týniště nad Orlicí, Lipská 809
Tel.: 494 371 990 www.kojenecke.cz

Navíc v období od 1. 6. do 30. 6. 2012   DÁREK
Kvalitní plážová taška v hodnotě 400 Kč ke každé
autosedačce, kočárku golfáči, dětské postýlce,
monitoru dechu Nanny a k nákupu nad 999,- Kč.

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!ceny!!!

 Na  celosvětové počítačové 
síti je turistů dostatek. Ale... 
Chce to nejen sedět u  po-
čítače, chce to i  někam   si 
vyšlápnout. Chce to zlatou 
střední cestu! A  odpovědí je 
například webová prezentace 
Klubu českých turistů Česká 
Skalice. Nejprve se na adrese: 
www.c-skalice.webnode.cz 
podíváte na  kompletní pro-
gram a aktuální akce a potom 

počítač vypnete a vyrazíte. Jak 
tvrdí východní mystika: Střed-
ní cesta je cestou harmonie, 
blaženosti (a jen občas puchý-
řů z  nového 
obutí...)

Turisté na internetu



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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PŘIJME 
DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
 Praktická strojírenská zkušenost 

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

 Schopnost učit se
 Orientace ve výkresové dokumentaci  

 Trestní bezúhonnost 

Operátor a seřizovač CNC 

ohýbacích a tvářecích strojů

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

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

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

Jaroměřská
plovárna
 Od 26. května je v provozu Pla-
vecký areál v  Jaroměři, který dis-
ponuje vodou o  stálé teplotě 24 
stupňů Celsia. Kromě plavání si 
zde můžete užít stolní tenis,  plá-
žový volejbal atd. A když už se bu-
dete do Jaroměře za vodou chystat 
a  vrásky na  čele vám bude dělat 
počasí, ověříte si aktuální před-
pověď na  speciální liště přímo 
na  webové prezentaci na  adrese: 
www.bazenjaromer.wz.cz

Nepojedou!
 Od  10. června dochází z  úspor-
ných důvodů ke  změnám v  regio-
nálním jízdním řádu Českých drah. 
Zrušeny byly například některé vla-
kové spoje na tratích Police nad Me-
tují – Náchod, Meziměstí – Hronov, 
Police nad Metují – Hronov atd. Před 
cestou vlakem tak bude platit okříd-
lené: Dvakrát měř, jednou řež. I když 
dvakrát?! Úplně postačí alespoň jed-
no nahlédnutí do  aktualizovaného 
jízdního řádu.  

Hradní 

archeologie
 Do  16.   září můžete shlédnout 
zajímavou výstavu v  prostorách 
Městské knihovny v  Červeném 
Kostelci. Jejím těžištěm jsou arche-
ologické nálezy v nedalekém areálu 
hradu Vizmburk. V širším kontex-
tu je prezentace věnována 40. výro-
čí zahájení vizmburských archeolo-
gických vykopávek.

Gastro Hradec 2012
 Již  tradičně se sedmého ročníku Mistrovství Republiky ku-
chařů a cukrářů, zúčastnil  i reprezentační tým z hronovské ho-
telové školy. Přes 100  žáků hotelových škol,  mezi nimiž se našli 
i zkušení kuchaři a cukráři, soutěžilo v Kongresovém centru Al-
dis v  Hradci Králové.Podruhé reprezentoval svou školu mladý  
student z hronovské hotelové školy Tomáš Andrejs a  jeho tým 
pod vedením Jiřího Johna v  kategorii Kuchař kadet. Letošním 
tématem soutěže byla “Slavnostní mísa”. Po  dlouhých a  namá-
havých třech dnech příprav se tým vypravil do Hradce Králové. 
Během dne, kdy soutěž byla zpřístupněna  veřejnosti, zavítaly 
do Aldisu stovky návštěvníků, kteří obdivovali zručnost a šikov-
nost všech soutěžících v kategoriích kuchař a cukrář, ale i ve ved-
lejších kategoriích vyřezávání a  míchání nápojů. Na  místě byl 
také možný nákup suvenýrů, kuchařek a kuchařských pomůcek. 
Po  téměř nekonečném čekání, se konečně den dostal do  fáze 
vyhlašování výsledků při slavnostním ceremoniálu. Prezident 
AKC Miroslav Kubec  předával ocenění těm nejlépe bodovaným 
týmům.  Mezi nejlepšími byl i Tomáš Andrejs, student Hotelové 
školy Hronov. Se svým menu a variací slavnostní mísy obsadil 
nádhernou bronzovou příčku, celkově celý tým obsadil krásné  
5.místo.             Tomáš Andrejs & Kristýna Franková

140 let novoměstských hasičů
Okresní kolo hry  
Plamen  2012

 Hasiči v  Novém Městě nad Metují 
slaví 140. let existence. A chtějí se při 
oslavě  14-ti křížků na hasičských bed-
rech patřičně rozšoupnout...Vše začíná 
18. června, kdy bude  v tamním Kině 
70 otevřena výstava dokumentující 
historii boje s  „červeným kohoutem“ 
(výstava potrvá až do  1. července). 
V  rámci hasičských oslav vystoupí 
(opět v Kině 70) dne 21. června známý 

houslový virtuoz Pavel Šporcl . Hasiči 
nezapomenou ani na  děti – pro ty je 
připraveno  na 22. června branné do-
poledne pro školy. Proběhne v  areálu 
novoměstského letiště. A  nakonec je 
tu i Minifesťák (23. června od 12 ho-
din v sokolovně). Zahrají na něm Di-
vokej Bill revival , Tři sestry banditos 
atd. Ke každé vstupence je pivo či limo 
zdarma! Jste srdečně zváni.

 V  sobotu dne 26. května 
se na  plhovském sportovišti 
uskutečnilo okresní kolo ce-
lostátní hry PLAMEN 2012. 
Soutěž družstev Mladých hasi-

čů se  skládala z těchto disciplín: 
požárního útoku CTIF, štafety 
CTIF a  štafety dvojic, štafety 
4x60 metrů a z požárního útoku 
Plamen.

 V kategorii mladších žáků se 
umístila tato družstva: 1. SDH 
Běloves, 2. SDH Nahořany, 3. 
SDH Mezilesí, v kategorii star-
ších: 1. SDH Běloves, 2. SDH 
Zvole, 3. SDH Nízká Srbská. 
Družstva starších - Běloves 
a  Zvole, která si zajistila po-
stup do kola krajského, budou 
náchodský okres reprezentovat 
ve dnech 16. - 17. 6. v Novém 
Městě nad Metují. 

 Vítězným družstvům k úspě-
chu gratulujeme a v dalším kole 
držíme pěstě !    

Ing. Jiří Polák - jednatel 
a kronikář SDH Běloves

„Kontík 
pro Indii“
 Ve fi rmě Batist v Červeném Kos-
telci proběhla nakládka velkoobje-
mového kontejneru s  humanitární 
pomocí pro Indii. Kontejner  putoval 
po trase Červený Kostelec – Brno – 
Hamburk – Kalkata. Celková hod-
nota zejména zdravotnického mate-
riálu činila 7 720 381 korun českých. 
Celá akce je již tradičně organizová-
na Nadací Sv. Františka z Assisi.

Přes 100  žáků hotelových ško
aři a cukráři, soutěžilo v K

ové.Podruhé repre
hotelové ško

hna v k


