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Telekomunika ní, zabezpe ovací a speciální elektronické systémys.r.o.

www.aremic.cz

E-mail: info@aremic.cz
Tel.: 491 422 100

GARÁŽOVÁ VRATA

AK NÍ CENY
LCD-PLAZMY SAMSUNG

AK NÍ CENY
V TRÁK  A CHLAZENÍ

REDAKCE
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29

KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

www.novinyecho.cz

Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

SVÁŘECÍ A VZDUCHOVÁ TECHNIKA 
Plhovské náměstí - Náchod 

Po.,St.,Čt.,Pá. 8.00–15.00, Út. 8.00 -17.00
www.e-svareni.cz tel. 491 427 345, 608 36 50 36

Vzduchové rychlospojky, pneumatické válce,  hadice, elektroventily, manometry, 
šroubení, spony, vzduchové rozvody, kompresory a příslušenství, pneunářadí

Rozši ujeme prodej (i zásilkový) o 
elektrické ná adí BOSCH profi  + hobby

!!! ZAVÁD CÍ CENY  !!!

Stvo eno
pro život

VELKÝ 
DÍK 

HASI M
   Rádi bychom touto cestou pod kovali 
novom stským hasi m, sloužícím p i
oh ostroji 7.kv tna 2008 na novom st-
ské sokolovn , za poskytnutí první 
pomoci a vzornou pé i o našeho zran -
ného syna. Vám všem velký dík.       

Rodi e Trávní kovi, 
Nové M sto nad Metují

POMOC PRO 
INDII

   Do Indie se vypravil velkoobjemový kon-
tejner z humanitární pomocí a v jeho útro-
bách je i obvazový materiál z ervenokos-
telecké fi rmy Batist. Transport kontejneru 
zašti uje Nadace Svatého Františka z Assisi 
(Brno). (r)

   P vecký sbor ZUŠ B.Smetany z Nové-
ho M sta nad Metují se ú astnil festivalu 
p veckých soubor  v belgickém m st  Nee-
rpert. A nejen zú astnil, ale i obsadil 1. místo 
v tzv. Zlatém pásmu. Gratulujeme.           (r)

BODOVALI 
V BELGII

SETKÁNÍ
NEVIDOMÝCH
   V Hronov  prob hlo na tamní evange-
lické fa e setkání nevidomých a jejich 
p átel. Akce se konala ve spolupráci s 
pražským st ediskem Diakonie pro zra-
kov  postižené. (r)



info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Rod. dům stojící v k.ú. Bohdašín u Teplice n.M., zavedená el., obecní voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 000,- Kč
Rozsáhlé stavební pozemky, rod. dům, dílna, bunkr  v Náchodě na Klínku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 900 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Kameničná - Orl. hory, pozemek J orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 569 000,- Kč
Byt 3+1 v Náchodě v ul. Pražská do dlouhodobého pronájmu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000,-Kč/měs.+ sl.
Zděná, nově postavená chata, v klidné části Dvora Králové nad Labem, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . 999 000,- Kč
Zajímavé stavení na krásném místě Rýzmburk u Žernova , rozsáhlé pozemky . . . . . . . . . . . . . . . .3 400 000,- Kč
Menší rodinný domek v Červeném Kostelci v Olešnici, započatá rekonstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 000,- Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí,  vhodná přestavba na byt. jednotky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 000,-Kč

Vkusně celkově zrenovovaný byt 2+1 na sídlišti v Náchodě u 
nemocnice. Kompletní rekonstrukce koupelny, kuchyně, nové omítky, 
plovoucí podlahy, vestavěné skříně se zrcadly. Bydlení bez dalších investic. 
(56 m2).Dispozice: vstupní chodba, dětský pokoj, kuchyň s jídelnou, 
obývák, koupelna, WC, lodžie, sklep.                    

 Cena 1 100 000,- Kč

Tichá  vzpomínka

Firma Vella p sobí na trhu a ve svém oboru již dv  desetiletí, 
v nichž získala jméno a hlavn  zkušenost v oborech reklamy, 
oble ení a potisku textilií mnoha druh , zárove  však nezapo-
mn la na tradici svých cyklodopl k  a kovovýroby.

EFEKTIVNÍ NABÍDKA

Práv  takovou vám m že zajistit spole nost VELLA s.r.o. 
Náchod. Co m žete o ekávat? Celou škálu efektivních nástroj
marketingové a reklamní komunikace! V prvním sledu nastu-
puje kompletní ada mobilních reklamních banner . O ofen-
zivní podporu p i „nástupu“ na pozice cílového zákazníka se 
dob e postarají tzv. roll - upy. Nad vašimi hlavami vlají fi remní 
barvy na praporech a vlajkách. A vy vše pozorujete v bezpe-
í reklamních zást n a jiných 

prezenta ních systém .

KOMPLEXN  A KVALITN

Chystáte se na ú ast na vele-
trhu, výstav , spole enské 
i sportovní akci, závodu, 

prezentaci fi rmy? Žádejte 
od VELLY kompletní ser-
vis. Akce ve venkovním i
vnit ním prost edí, indoor i
outdoorové show už nejsou 
problémem pokud se bude-
te moci soust edit na obsah 
vlastní prezentace a formu 
necháte profesionál m.
Te  jsme mluvili o kvali-
t , nyní hovo me o barvách. 
Práv  na barvy se spole nost 
VELLA s.r.o. Náchod zam -
uje, konkrétn  na v rnost 

barev a v rnost jejich barev-
ného podání. Správa a kalibra-
ce barev je zde totiž sv ena 
moderním fotospektrickým 

VELLA a její reklamní 
nabídka!

metodám. T mito metodami jsou vyráb ny a kontrolovány ICC 
a ICM profi ly pro všechna média, na n ž je tisk realizován. 
Barevný sv t „dozelenofi alova“ nabízený jinde, jinými zastara-
lými technologiemi ve VELLE nenajdete. 

SPORTOVNÍ OBLE ENÍ

Firma Vám krom  toho nabídne i kompletní zakázkovou výro-
bu všech typ  sportovního oble ení pro všechny sporty i pro 
jiné formy aktivního trávení volného asu. Není to jen virtuální 
nabídka, protože vzorky nabídky si m žete fyzicky prohlédnout 
p ímo ve fi remní prodejn  na adrese spole nosti. A tím tažení 
reklamní armády fi rmy VELLA rozhodn  nekon í. 

Ú INNÁ STRATEGIE

Zakládáme si p edevším na kvalit , preciznosti a celkovém zpra-
cování. Snaha vycházet zákazník m vst íc dle jejich požadavk
a n kdy i divokých p edstav je samoz ejmostí. Pro  však z stat 
jen u jediného, pokud jsou v nabídce i prezenta ní stojany a 
regály, tisk a výroba samolepek, laminace a ochrana p ed UV 
zá ením, tisk plakát , tisk fotografi í v etn  adjustace, ísla na 
dresy, šití dres  pro fotbal, házenou, cyklistiku, atletiku, hokej 
a další sporty. 

kontakt Vella s.r.o., Náchod, Drtinovo nám stí, 197/II, 547 01 
Náchod

www.vella.cz, vella@vella.cz, tel. 491 433 910, fax : 491 423 437

KSK BONO úsp šná na Interzoo 2008
   Koncem kv tna se spole nost KSK BONO eská Skalice - p ední eský výrobce 
krmiv pro psy a ko ky - úsp šn  p edstavila se svými produkty na nejv tším sv tovém 
veletrhu chovatelských pot eb Interzoo 2008 v n meckém Norimberku (více než 1 400 
vystavujících firem z 50 zemí sv ta na 89 tis. m2 výstavní plochy). Se zájmem náv-
št vník  tohoto prestižního veletrhu (jejichž po et byl odhadován na 34 tis.) se setkala 
zejména premiová ada krmiv pro psy a ko ky No 1 Premium a erstv  inovovaná 
ada suchého krmiva pro ko ky PETTY, což je kompletní krmivo pro všechny plemena 

ko ek. Výrobky ady PETTY jsou obohaceny o Vitalife new formulu, která podporuje 
výbornou kondici, zdraví a hebkou srst ko ek. Ob ady se úsp šn  prodávají i na es-
kém trhu. FM

   Dne 18. ervna 2008 tomu bude 1 rok, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná manželka a 
maminka, paní Kv ta Rerichová z Nového M s-
ta nad Metují.
   Kdož jste ji znali, v nujte jí tichou vzpomínku.                                       

D kujeme, rodina  

   Dne 22.6.2008 uplynou již ty i roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil milovaný syn, bratr, vnuk, 
p ítel, kamarád, osobitý a nezapomenutelný

Milan Hrubý  -  Milouš  z Náchoda.
Dne 24.7.2008 vzpomeneme jeho nedožitých 
23.narozenin.
Kdo jste ho znali,vzpome te s námi.

zarmoucená rodina

VZPOMÍNÁME
V ervnu letošního 
roku uplynuly 3 roky 
od úmrtí paní 
Vladimíry Jirkové z
Náchoda a 20 let od 
smrti jejího manžela 
Slávka Jirky.
Kdo jste je znali, v nujte
jim, prosím, vzpomínku.

Rodina Jirkova

Tichá  vzpomínka

Fotokroužek
„Lepší zapálený amatér nežli neho lavý profesionál“

aneb

Ne eknu Vám p esné datum, ale vím, že to bylo v 
7:14:34 n kdy kolem listopadu 2oo7, kdy jsem se na 
p l spící, na ty i p tiny unavený dostavil ke školní 
nást nce, abych si s opovržením prohlédl suplování na 
onen den, když jsem si všiml malého oznámení - Foto-
kroužek je tu!
  Byla to jako rána z istého nebe. Ospalost a únava 
byly v mžiku ty tam a já se t šil na st edu 16:05, pro-
tože to je as, kdy fotokroužek v budov  Jiráskova 
gymnázia v Náchod  pravideln  startuje. Zakladatelem 
tohoto neilegálního spolku je jediný profesor n mec-
kého jazyka na našem gymnáziu 48, pardon - Forejt, 
u itel. V pr b hu prvních m síc  nás seznámil s napro-
stými základy fotografie - druhy fotografií, jejich veli-
kostí, vystav ním atd. Následný as, kdy jsme postupn
pronikali do taj , záhyb , k ižovatek, zákaz  odbo e-
ní, jednosm rek a zákoutí fotografie, nám odhalil taje 
základních úprav fotografií v Zoner Photo Studiu 9. 
Studenti si mohli úpravy sami zkusit, protože se tato 
ást výuky takticky odehrávala v u ebnách IVT (Infor-

ma ní výpo etní techniky). Když už jsme v d li, co je 
to fotografie a jak ji upravovat, nastal as si prohléd-
nout práce jiných. Díky fotokroužku jsme navštívili t i
výstavy fotografií a bylo nám hlavním kmetem slíbeno, 

že pokud se další výstava v Náchod  objeví, budeme 
tam - jako zpravodajství jedné komer ní nejmenované 
televize. Nyní, když už jsme si ud lali sv j halabala 
názor a víme co a jak, je as na praktickou ást.
  Praktická ást se skládá z po izování samotných fotek 
zajímavých lokalit, jako je nap íklad zámek v Náchod ,
okolí eky Metuje, Vyhlídka nebo samy interiéry naší 
školy. Já osobn  se na tuto ást t šil celou zimu, kdy 
se nedalo vyjít ven, aniž by vám zmrzly i ty poslední 
vzpomínky na léto. Fotokroužek má silné jádro 4-5 stu-
dent , ale stalo se dokonce, že se nás na asov  neome-
zené „dvouhodinovce“ objevilo i deset nebo dvanáct.
  Z mého pohledu amatérského fotografa je fotokroužek 
dobrým zp sobem, jak si najít cestu k lásce k velmi 
kreativnímu koní ku - fotografování. „Pán profesór“ se 
snaží jednotlivé hodiny obohatit r znými zajímavost-
mi, co kde etl, sout žemi pro studenty, samotnými stu-
dentskými výstavami, jak jsme mohli vid t p i Dnech 
otev ených dve í. M li jsme i velice poutavou debatu 
se lenem náchodského fotoklubu Karlem Jungwir-
them. P ij te, uvidíte sami! Kdo ví, t eba se z Vás jed-
nou stane také estný len, jako je zapálená fotografka 
pí. prof. Venclíková. 

Martin Kábrt, Jiráskovo gymnázium Náchod

„MEZIM STÍ
JUBILANTEM“

   Mezim stí slaví v tomto roce 600 let své existence.
P ipome me, že název m sta íká cosi o tom, že leží 
„mezi m sty“. Konkrétn  se toto ozna ení poprvé 
zaznamenalo v polovin  15. století a bylo vztaženo ke 
skute nosti, že obec ležela na p l cesty mezi Broumo-
vem a Friedlandem (dnešním polským m stem Miro-
šov).                                                                            (r)

JIRÁSK V
HRONOV 

2008
   Již 78. ro ník festivalu Jirásk v Hro-
nov se v rodišti Mistra Jiráska uskute -
ní od 1. do 9. srpna 2008. P ipome me, 
že se jedná o nejstarší p ehlídku ama-
térského divadla v echách. (r)

  Dne 22. ervna 2008 uplyne rok od úmrtí 
našeho milého tatínka, 

pana Jaroslava Kábrta.
   Kdo jste ho znali a m li rádi, vzpome te
s námi.

Dcery Lída a Jája s rodinami

VZPOMÍNKA



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

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

NEJV TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290
Tel./fax : 491 453 373, mobil 603 531 304, andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří  renovace van 
 textilní rolety  těsnění  vestavěné skříně na míru 

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D íveD íve

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE

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

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

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

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

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

Teplice n.Met. – velká, zd ná stodola 400 m2 s poz.1600m2 ............................................ 460.000,-K
Deštné v Or.horách – p kná chalupa. 6pokoj ,sít ,500 m2 ........................................... 1.970.000,-K

eská Skalice – RD 1+5 s poz.720 m2, nutno upravit ................................................... 1.895.000,-K
Jarom  – menší domek 1+2, sít , garáž,bez topení, poz.2000 m2 ............................... 1.700.000,-K
Velké Po í í – pod.objekt po rekonstr. 267 m2, sít , plyn WAW .................................... 2.380.000,-K
Hronov Žabokrky – bývalá slévárna 13 064 m2, plyn, sít  .......................................... 7.950.000,-K
Jarom  – podnik. objekt cca150 m2 s poz.890 m2 ........................................................ 2.220.000,-K
Hlav ov- p ízemní d m k podnikání, 5 místností, ÚT pevná ........................................... 590.000,-K
Hronov  - novostavba  RD 1+5, dosud neobydlený, plyn. 400 m2................................. 2.870.000,-K
Hronov – koncový RD,7místností, poz.400 m2, garáž super stav .................................. 2.970.000,-K
Náchod – p kný d m 1+4 s poz.1604 m2, garáží, sít ,  ................................................. 2.870.000,-K
Náchod – nový objekt s restaurací a v patrech 13 byt  ................................................ 14.950.000,-K
Kleny Provodov – restaurace v .areálu 3343 m2 u Rozkoše ......................................... 4.750.000,-K
Božanov u Br. – RD s 3 byty 1+2, 2 stodoly, ÚT a poz.2417m2.................................... 1.490.000,-K
Trutnov Po í í – RD 1+3 a 1+2, 2garáž, ÚT dálk.,poz.2263 m2 ................................... 2.215.000,-K

ervený Kostelec – adový RD, 2x 2+kk, ply u domu, poz.271 m2 ............................. 1.080.000,-K
Nový Hrádek- menší penzion 4 pokoje /16 l žek/ v . vybavení ................................... 1.950.000,-K
Náchod – 2 dr. byt 3+1, 78 m2, a 75m2, 1 a 7NP,výtah, balkon ........................................ 995.000,-K
Šonov u Broumova- p kný dr. byt 3+1, zd ný, 75 m2, el.kotel, balkon ........................... 420.000, K
Chvalkovice – v tší RD 1+5, stodola, poz.1058 m2, ÚT el., dobrý stav ....................... 1.750.000,-K
Zlí  u .Skalice – bytový d m se 3 byty, poz.1169 m2, nutné opravy .......................... 1.220.000,-K

SK Kr ínský prak o.s. 
po ádá již 12. ro ník sout že

VE ST ELB  PRAKEM 
v sobotu 14.6. od 12.30 hod. 

(trénink již od 10.30)
v areálu zimního stadionu Nové M sto

nad Metují - Kr ín.
Možnost zap j ení praku, ob erstvení

zajišt no.
Více na: www.krcinskyprak.com

Srde n  zveme!
V Barun in  škole 

se vyu ovalo
   V prost edí staré roubené školy, kterou spi-
sovatelka Božena N mcová v eské Skalici 
ve svém d tství navšt vovala, se každoro n
v m síci kv tnu a ervnu po ádá stylizované 
školní vyu ování. I letos m li návšt vníci i 
v druhém termínu od 2.do 5. ervna 2008 
možnost seznámit se s tehdejší výukou a 
v podání eskoskalického folkloristického 
souboru Barunka si poslechnout písni ky
dopln né tanci, v etn  d tských her. P i
prohlídce areálu Barun iny školy se nabízí i 
další možnosti, kde krom  t ídy z 19. století, 
lze vid t sv tnici pana u itele, expozici vál-
ky prusko - rakouské roku 1866 a seznámit 
se s historickými dokumenty m sta eské
Skalice. Na snímku je zachyceno tane ní
vystoupení souboru Barunka. 

Text a foto Ivan Vávra

Studenti ACADEMIA MERCURII postoupili do 
fi nále JUNIOR ACHIVEMENT!

   Dne 17. kv tna 2008 se v Praze kona-
lo semifinále studentských spole ností 
Junior Achievement. Junior Achie-
vement je nejstarší a nejrozsáhlejší 
vzd lávací neziskovou organizací na 
sv t . innost Junior Achievement je 
rozší ena ve 115 zemích sv ta. Do je-
jích program  se každoro n  zapojuje 7 
milión  žák  a student . eská pobo -
ka Junior Achievement byla založena 
roku 1992 díky panu Tomáši Ba ovi. 
Prost ednictvím Junior Achievement 
školy navazují a využívají partnerství 
se subjekty podnikatelské a firemní sfé-
ry, které obohacují výuku praktickými 
informacemi a zkušenostmi z reálného 
sv ta byznysu. 

Jediní zástupci východních ech v 
semifinále

   Z Královéhradeckého kraje se do 
semifinále dostala jediná studentská 
firma a to Teens, o. s. z Gymnázia a 
SOŠ cestovního ruchu v Náchod  (od 
nového školního roku nov  již ACADE-
MIA MERCURII), pod vedením paní 
editelky Ing. Anny Ptá kové. Tuto stu-

dentskou spole nost jeli zastupovat její 
„výkonní editelé“ v ele s „preziden-
tem“ Martinem Propílkem, „marketin-
govou editelkou“ Terezou Ž árkovou, 
„finan ní editelkou“ Zdenkou Chylko-
vou a „personální editelkou“ Martinou 
Vítovou. 

Oprávn n  sebev domí
   Studenti od prvního momentu vystupovali velmi sebev dom , ale ovšem oprávn n .
Oproti ostatním spole nostem m li Teens velmi promyšlený a následovn  zrealizova-
ný podnikatelský zám r. V únoru zahájili sv j program rockovým koncertem Music 
for Motol, další jejich innost se týkala výroby kalendá  na rok 2009 s chrán nými 
rostlinami náchodského regionu a sestavení výukových CD s manuálem pro základní 
a st ední školy. Po ukon ení všech akcí byl výt žek v nován t žce nemocným d tem 
v motolské nemocnici v  Praze. Tyto akce a odhodlání se porot  velmi líbily a spole -
nost Teens postoupila do celorepublikového finále, které se uskute ní v ervnu op t v 
Praze. Jana Luká ová, studentka 

3. ro níku studijního oboru Management cestovního ruchu

ASOVKU ZNESNAD OVAL VÍTR
  Již tradi ní disciplinou BABACUPu, umís-
t nou na konec kv tna, bývá asovka. Na 
rozdíl od té lo ské, kdy se teploty vyšplhaly
ne ekan  tém  na t icítku, bylo tentokrát 
p íjemných 200 C. Závod ní však znesnad-
oval pom rn  silný vítr, což bylo patrné i 

na asech závodnic.
   Na startu u náchodské nemocnice se sešlo 
celkem 52 závodnic, které se postupn  vyda-
ly na tra  dlouhou 13, 5 km.
   Stupn  vít z  p evážn  obsadily tradi ní
favoritky v t chto disciplínách. Na 1.míst
E.Burdychová, 2. místo vybojoval nová ek
SVC - A. Ž árská a 3.místem potvrdila svou 
skv lou p ípravu J.Výborná.
   Jak se tedy v asovce umístila jednotlivá 
družstva: 1.UFO, 2.DLNK Elišky, 3. SVC, 
4. Hynek, 5. Integraf a na 6. míst  Zona
oslabená o „t hule“.
   V sobotu 21.6. prob hne ve Velkém Po í í
tenisový turnaj.

Jist  bude na co se dívat. M žete se t šit na skv lé zápasy i slušivé oble ky hrá ek. Kdo ví, 
ím letos p ekvapí Jitka Výborná???                                                                                   P.H.

Výstava 38 Náchod
    P ed sedmdesáti lety, v ned li 19. ervna 1938 byla v Náchod  v prostoru na 
Hamrech otev ena velká, vskutku reprezenta ní Výstava 38 Náchod. Na prostoru do 
té doby volném vyrostla více než desítka výstavních pavilon , expozice byly i ve 
školních budovách. Pro snadn jší p ístup k Masarykovým školám byla vybudována 
i lávka p es eku Metuji.Výstava trvala dva m síce a navštívily ji tisíce zájemc ,
konaly se p i ní sjezdy a zasedání stran, spolk , organizací i podnikatelských, kon-
certy aj.
    Katalog výstavy uvádí v abecedním po adí hodn  p es dv  stovky vystavovatel ,
jen v pavilonu textilu vystavovalo p es 60 firem, až na n kolik výjimek vesm s z 
našeho regionu. Bylo by jist  zajímavé zjistit, které kdy a jak zanikly. Ty, které vlast-
nili Židé, byly na za átku války „arizovány“, velké podniky byly znárodn ny hned v 
roce 1945, další po únoru 1948, kdy pak byly zlikvidovány i ty nejmenší soukromé 
podniky a obchody.
    Na t iceti stránkách inzertní ásti katalogu je asi stovka plošných inzerát  firem. 
P i letmém prolistování zjiš ujeme, že protektorát a pak zejména „socialismus“ 
nep ežila žádná z nich, snad jen „tmavá specialita, náchodské pivo Primátor“, kte-
ré tam je inzerováno. (Obnoveny byly jen názvy firem Atas a Barto .) Nabízí se 
otázka, kolik firem by bylo mohlo existovat dodnes, nebýt všech t ch „socializací a 
kolektivizací“. Asi by p ed t mi skoro dvaceti lety nem li žádnou šanci spekulanti 
ani „tunelá i“, kdyby býval šel vývoj alespo  po válce normáln . Kde mohl být náš 
stát a s ním všichni jeho ob ané ekonomicky i spole ensky, kolika kotrmelc m, ale i 
tragediím jsme se mohli vyhnout. I tyto myšlenky se nabízejí p i listování katalogem 
Výstavy 38 Náchod. Aleš Fetters

VELKÁ
CENA ŠPLHU

   Velká cena Nového M sta nad Metují v 
olympijském - athénském šplhu se uskute ní
na novom stském nám stí v sobotu 21. erv-
na od 12.30 hodin. Jedná se o již IV. ro ník
extrémních závod  ve šplhu na lan  dlou-
hém 14 metr . A pro  olympijský šplh? Tato 
disciplína byla za azena na prvních novodo-
bých olympijských hrách v Athénách v roce 
1896.                                                         (r)

DOBRÝ LOV K JEŠT  ŽIJE…
íká se v jedné hezké knížce francouzské literatury. Jsem ráda, že totéž platí 

v eských krajích i u nás v Náchod . Na za átku byl nákup prvních letošních 
jahod na Karlov  nám stí. Potom úlek vyvolaný tím, že pen ženka nebyla na 
svém míst . Znáte to... P evrátíte všechno vzh ru nohama, doma i v práci. 
Projdete dvacetkrát trasu nákupu, jdete se zeptat na ztráty a nálezy, oslovíte 
m stské strážníky. Pomalu se smi ujete s tím, že nemáte peníze, doklady a 
vaši kreditku te  v ruce t ímá neznámý desperát. Jenomže, dobrý lov k ješ-
t  žije. A jsou to manželé Machá kovi z Bražce, kte í moji pen ženku našli 
a p edali mi ji. Dostali ode m  ten košík vo avých jahod, který za všechno 
„mohl“. A te  mám nejen peníze a doklady, ale i ten prima pocit, že dob í a 
slušní lidé existují. moc d kuje Sabina Matoulková

 Zleva: Martin Propílek, Martina Vítová, Tereza Ž árová a Zdenka Chytková
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za starý nábytek a nepot ebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

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

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

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

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319

Výkup i z poz stalosti, z p dy, i p i st hování.
PO - zav eno, ÚT - T 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

SEZNÁMENÍ
* Pom žeme náhod ? 52/156 pohodová optimist-
ka, neku a ka, již bez závazk , ráda pozná p ítele, 
jehož láska není televizní ovlada . Tel.724 566 623

BYTY

Prodám DB 3+1, áste n  za ízený, splacený, 
Pražská 1553, Náchod, 2.patro, cena dohodou. 
Tel. 602 940 818

* Pronajmu byt 2+1 v Náchod  poblíž centra. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Volný cca od 1. ervence 
2008. Nutná kauce 25000,-K . Tel: 602 790 044.
* Dlouhodob  pronajmu  garsonku po rekonstruk-
ci v Novém M st  n/M. Volná ihned. P i nástupu 
kauce. Tel 608 323 373
* Vym ním DB 1+1 ve Velkém Po í í za byt 1+1 v 

erveném Kostelci. Volejte na tel. 737 852 403
* Pronajmu v tší byt 2+1 - s balkonem, Pod Mon-
tací v Náchod , možno ponechat za ízení (nábytek), 
nutno vymalovat, tel. 606 917 421
* Prodám byt 3+1/B v Novém M st  n/Met, 
57m2+2,5m2 balkon. Volejte 777 781 051 - ne RK!
* Pronajmu byt v Náchod  Karl v kopec 1+kk, 
nájem + energie 4600,-K , Kauce 5000,-K .
TEL.:608 160 224
* Prodám družst.byt 3+1 + garáž, áste n  zateple-
ný, plastová okna, nová kuch.linka, Náchod - Bran-
ka. TEL.:491 428 381 po 17.hodin
* Pronajmu garsonku v Novém M st  n. M. od 
1.7.2008. Tel. 604 288  901
* Pronajmu velký byt 1+2, 80m2, v centru Nácho-
da, nájem 6000 + inkaso. Tel. 777 595 888
* Sháníme byt v os. vl. 2+1,3+1 v Náchod , .
Skalici nebo N. M st  n/Met. Rychlá platba. Tel.: 
608 667 734
* Pronajmu garsonku v Náchod  B lovsi, k dispo-
zici ihned. 4000,- K  + energie, SP CHÁ. TEL.:776 
246 001
* Pronajmu od 7/08 dlouhodob  byt 2+kk v OV 
v Náchod , 37 m2 v 1.NP v nov  zrek. dom  poblíž 
centra. Nájemné + zál. na energie 5.500 K . Tel. 608 
90 30 70
* Pronajmu dlouhodob  krásný slunný byt 3+kk 
v podkroví v RD (spole ná koupelna s p ízemím 
- d chodkyn ) se zahradou v ern icích. Nájemné 
4000 K  + energie. Kauce 15.000 K .
* Pronajmu od 7/08 dlouhodob  1+kk v OV v 
Náchod , 20 m2, v 2NP, v nov  zrek. dom  poblíž 
centra. Nájemné + zál. na energie 4.300,- K . Tel. 
608 90 30 70
* Prodám slunný družstv.byt 3+1 v Náchod  na 
Plhov , 4.patro, panel.d m, 60 m2, v p vodním 
stavu. Cena 1.8 mil.K , p i rychlém jednání sleva. 
TEL.:774 856 069
* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájemné 4500,-
K . TEL.: 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Nabízíme Vám prodej p kného prostorného 
bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jarom e. 
Byt se nachází v 1.NP cihlového domu v klidné 
ásti m sta. Ve m st  je veškerá ob anská vybave-

nost cena 980.000K . Tel: 773 268 500,775 061 233 
nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu byt v Náchod  1+1, náj.4000,-K  + 
2000,-K  služby, kauce 20 tis.K . TEL.:774 699 
600, faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod  ul. Pražská. Cena 5 
000,- K +služby. Tel. 777 602 884
* Koupíme byt o velikosti 1+1 až 3+1 na Náchod-
sku.D kuji za nabídky.Tel:724 869 259
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchod  na Brance, 
78 m2, po rekonstrukci, cena 1.290 tis.K  + dohoda. 
TEL.:603 925 379
* Pronajmeme byt 1+ kk - na sídlišti SUN v 
Náchod . Tel. 777 29 29 40, 608 976 956
* Prodám zrekonstruovaný byt v OV 2+1 v 
Náchod  SUN. Cena 1.100 000,- K . Tel. 774 311 
404
* Prodám DB 3+1 na Brance, zachovalý, 75 m2,
cena 1,5 mil. K . Tel. 604 277 167
* Pronajmu, byt 3+1 nebo 1 místnost v Polici nad 
Metují. Tel. 608 145 555
* Pronajmu byt 1+1 s provozovnou v Polici nad 
Metují. V klidné ásti poblíž centra u ZŠ. Obojí je v 
p ízemí rodinného domku, bezbariérový p ístup, po 
rekonstrukci, vytáp ní elektrokotlem. Cena okolo 8 
tis. m sí n  + inkaso, p lro ní kauce, p ednost má 
pronájem obojího jako celku. TEL.:603 291 134
* Koupím byt 2+1 v OV v Náchod , .Skalici nebo 
Novém M st  n.M. do 1 mil.K . TEL.:774 165 682
* Pronajmu byt 4+1 v Náchod  - B loveská ul., 
volný od 08 - 09/2008. Nájemné dohodou. Tel. 720 
139 115
*Prodej krásného bytu 1+1,35m2,4.p.8, 
panel,DR,centrum Náchoda.Byt je po ást.
rekon.-nová kuch.linka, plast.okna. D m je po 
kompl.rek.-nová fasáda, st echa, stoupa ky. 
Cena:990.000,- Kontakt: 737 786 812

* Pronajmu 3+1 na Pražské ul. v Náchod , volný 
od srpna, 4000,-K  + 
inkaso.T ím sí ní kauce 
TEL.:603 567 617 volat 
po 18.hodin
* Dlouhodob  prona-
jmu garsonku 30m2 v 
10.poschodi v Náchod -
B lovsi,s možností poz-
d jšího odkupu.Kauce 
nutná.Jen vážní zájemci.
Inf.na tel.776 552 158
* Koupím byt 40 m2

v OV v Novém M st
n.M., platba hotov .

SP CHÁ. TEL.:608 160 215
* PRONAJMU BYT 3+1 Náchod Branka. Více na 
www.sweb.cz/bytbranka

NEMOVITOSTI

* Prodám zavedený secondhand na nám stí v 
eské Skalici. Info na tel. 604 134 304

* Prodám zahradu 617 m2 v Novém M st  n/Met 
s možností výstavby objektu pro individuální rekre-
aci. Volejte 777 781 051 - ne RK!
*Prodám lukrativní pozemek k výstavb  RD v 
atraktivní ásti Náchoda, krásný výhled na zámek, 5 
min. ch ze od centra, 1400 m2, na pozemku je menší 
rekrea ní chata, inž. sít  na pozemku, vstup ze dvou 
ulic, cena dohodou. Tel. 491 473 986, 733 286 538
* Hledáme chalupu nebo rod. d m na Broumov-
sku i v horším stavu, do 1mil.Tel.607 939 657
* Prodám v eské Skalici RD 2+kk s možností 
rozší ení na 4+kk, nutné dokon it rekonstr., menší 
zahrádka s dílnou. Tel. 608 245 634
* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s pozemkem 
o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.K . TEL.:774 699 
600, 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Nabídn te ke koupi RD nebo chalupu v okolí 
Nového M sta n/M., Dobrušky, Orl.hor do 1,3mil. 
Tel.: 773 559 014
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Nácho-
da, menší opravy nevadí. Tel. 608 245 634
* Prodám provozn  obchodní objekt s 1 prázdným 
bytem v centru Jarom e o ploše 290 m2 na pozem-
ku o rozloze 900 m2, cena 2 mil.K .TEL.:774 699 
600, 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemky v Jarom i - 500 m2

cena 450 tis.K  a 1000 m2 cena 790 tis.K . TEL.:774 
699 600, 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Hledáme RD v Náchod , . Kostelci, . Skalici, 
Novém M st  n/Met. a okolí vhodný ihned k bydle-
ní. Hotovost.Tel.: 608 883 012

* Prodám RD 5+1 v eské Skalici, celý podskle-
pený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K . TEL.:775 061 
233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné,celý podsklepený, 
cena 2.06 mil.K . TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz
* Prodám nájemní d m v Hronov ,který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra m sta Hronov. 
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu ur i-
tou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neur itou, 
zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. 
Cena 2.590.000K ,- e-mail: fninvest@seznam.cz 
Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodám RD v Jarom i 5+kk, cena 2,5 mil.K .
TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Koupím d m k rodinnému bydlení nebo k rekreaci 
na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Prodám RD v .Kostelci, zastav nost 174 m2 + 
1050 m2 pozemku, na poz.2x garáž + zd ná k lna, 
inž.sít  na hranici, cena 1,8 mil.K . TEL.:608 383 
154. Nevolat RK.
* Hledám na bydlení v tší RD  v eské Skalici, 
Jarom i, Trutnov  a blízkém okolí do 2,7 mil. Tel.: 
777 638 525

PRODEJ

* Prodám plastové sudy - za 50 K  (100 l) a za 150 
K  (200 l). Tel.: 491 451 210 - p. Matuška.
* Prodám po íta  - proc.AMD Athlon 64, 3200+, 
grafi ka: NVIDIA Geforce 6600 GT, 128 MB, RAM: 
1GB DDR1, HARD DISK: 80 GB. TEL.: 775 652 
622
* Prodám mrazák Calex M70 (70 l), cena doho-
dou, levn . TEL.:606 473 147
* Prodám seka ku MS 70, lištu, kosy, obracák, sta-
vební mícha ku - 5 kole ek, vše jako nové, prkna, 
fošny, soustruh na d evo, to ná délka 150 cm, brus-
ky, ná adí, nástroje. Kon ím. Tel. 491 522 637
* Prodám postel s úlož. prost. 200x90 cm, dob-
rý stav 500,-, hn dou d ev nou sk í ku s 2 dví ky 
180x90 cm - 400,-. TEL.:776 727 901
* Prodáme kompletní vybavení na výrobu klí
v etn  zna ného množství surových klí . Cena 
30.000,- bez DPH. objektnachod@email.cz, tel. 777 
04 04 67
* Prodám menší zachovalou kuchy skou linku 
(sk í ka s d ezem + 4 šuplíky, sk í ky s policemi, 
ší ka 1 m), bílá s šedým mramorováním. Tel. 603 
440 969
* Prodám starší ložnici d evo s kombinací mramo-
ru, vhodná na chalupu. TEL.:603 378 350

KOUPÍM

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

R ZNÉ

*Provádím ochranné nást iky podvozk  osob-
ních automobil  a dodávek v etn  dutin. Tel. 724 
236 398, 491 478 346 (ve er)

* Pot ebujete si zvýšit životní úrove ? Volejte na 
tel. 724 427 070
* Pronajmu v Polici n.Met. na nám stí prodejnu 
cca 30m2, sklad cca 30 m2, možnost podnikání od 
1.7.2008. Kontakt tel./fax 491 543 220
* Pronajmu za ízený kosmetický salon s posilovnou a 

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

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

Hedáme spolupracovníky

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

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

Máte záznam v registru?
Banka Vám nep j í?

Zavolejte: 777 120 127 Nové M sto a okolí

NEBANKOVNÍ P J KY
BEZ POPLATK

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

777 345 132

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

restaurace v Hronov .
Tel. 737 474 563

VERNER
POTRAVINY s.r.o.

P IJME

PRODAVA KU
tel. 491 401 284, 

491 401 287

Ú etní s dlouholetou praxí 
provede zpracovaní  daní, 
mezd, vedení  jednoduchého 
i  podvojného ú etnictví.

Cena dohodou 
tel. 777 081 238

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ
*Komenského 29, N.M sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602204002

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103

*T.G.Masaryka 126, .Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282

PROJEK NÍ PRÁCE
KONSTRUK NÍ PRÁCE

Ing.Antonín Šimek
Ž árecká 534, Velké Po í í

774 893 480

U Exekutorského  ú adu v 
Náchod ,

 Masarykovo nám.1293 
se dne 26.6.2008 

ve  14.30 hod. koná

DRAŽBA 
MLÝNA
upraveného na hostinec s 
penzionem,v etn  bývalé 

stodoly,truhlá ské dílny, skladu 
a rozsáhlých pozemk , v obci 
Suchý D l u Police nad Metují. 

 Vyvolávací cena  
2.592.000,-K

 Dražební jistota
300.000,-K

Informace na tel.491 422 020     

NEbankovní půjčky
na cokoli a (téměř) všem žádné poplatky!
 bez dokládání příjmů
 proti zástavě nemovitosti

Tel: 731 781 250

MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU
Hledám nové spolupracovníky

v oblasti zpracování úvěrů.
Nabízíme zázemí fi rmy, zajímavé 

VÝDĚLKY 5.000 - 15.000 KČ
Tel: 739 275 119

martina.vanova@profi credit.cz

Do regionální kanceláře přijmu 

2 asistenty
pro prodej, vhodné pro ženy na 
MD a středoškoláky jako letní 

brigáda. Informace: PO-PÁ, 
tel:777 345 132

Firma Jan Kočnar - silniční práce 
Náchod přijme

STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
 STAVEBNÍHO DĚLNÍKA

s ř.p. B popř.B+E

TEL.: 604 203 001

maserským koutkem, v Náchod . Tel. 604 774 115, 119

* Nestíháte? Jste p íliš vytížení? Nezoufejte! 
Je tu ešení.práce ur itého druhu: * nakou-
pím, vyperu a vyžehlím * uklidím, vyluxuji, set u
podlahu, vy istím okna * provedu generální úklid 
* uva ím ob d, p ipravím ve e i a nachystám i 
sva inu * pohlídám, zabavím i p ipravím vaše 
d ti do školy - praxi s hlídáním samo ejm  mám 
* nat u plot, zahradní nábytek, okna * pose u tráv-
ník, postarám se i o skalku a záhony * pomohu i 
starším ob an m * a co vaši domácí mazlí ci - ani 
to není žádný problém * ostatní práce dle dohody. 
Volejte kdykoliv 724 924 930

* Pronajmu nebytové prostory v ul. Dobrošovská 
2008, v Náchod  (u pivovaru), 96 m2, p ízemí, tel. 
776 233 642
* Dám odm nu až 5.000 K  za sehnání vyso-
kozdviždného vozíku DESTA v jakémkoliv tech. 
stavu nebo na náhradní díly. Tel. 777 154 614
* Hledám u itele na dou ování J - individuální 
p ístup, Náchod. Jsem Ukrajinka. TEL.:608 041 
897
* Nabízíme ustájení vašeho koníka na krásném 
statku 6 km od Náchoda. Celodenní pé e, velké 
pastviny, možnost vyjížd k, výuka jízdy. Nezávazná 
návšt va vítána. Cena dohodou. TEL.:776 077 735

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

*Provádím se ení veškeré zelen , zahrad i sad
rota ní seka kou k ovino ezem, 0,60 - 1,50 K /
m2, i delší dobu neudržovaných. Volat pouze 19-
20 hod. na tel. 605 319 638

* Pracovní p íležitost pro mladé ukecané lidi 
(absolv. SŠ a studující VŠ) nejen na prázdniny. 
TEL.:605 844 735
* Práce z kancelá e, z domu. Výd lek až 6000,-K /
týden. TEL.:603 731 609

AUTO - MOTO

* Prodám Škoda Favorit, r.v.93, naj.153 tis.km, 
STK do 8/08, cena 7 tis.K . TEL.:777 97 66 07
* Prodám Škoda Felicia - LX 1.9 D, ervené barvy, 
r.v.1999, garážovaná, 1 majitel, zimní pneu s disky, 
tažné za ., najeto 77 000 km, STK/emise 11/2009, 
cena 68 tis. K , tel. 774 167 842
* Prodám FIAT PANDA, STK 2010, r.v.92, lev-
n , nové d tské kolo ína za 250,-K . TEL.:608 140 
887

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Darujeme do dobrých rukou velmi p kná 1 
m sí ní št átka erné barvy - k íženec podobný 
loveckému oha i, pouze menšího vzr stu. 2 feny, 1 
pejsek, Sp chá. Tel. 731 800 540 H rková Nikola, 
Promenádní 77, Náchod (sm r lázn , za stadionem 
bará ek vpravo)

*Daruji 
do dobrých 

rukou 
dva 

kocourky
- sirotky, 

odb r ihned 
TEL: 

605 216 072

RD ve Spech u N.Města n.Metují 
RD (3+1) s půdou k vestavbě a 
velkou samost.stojící stodolou. 
Pozemek:1477m2-výhodná investice.

 Cena:1.3 mil.Kč k jednání

Družstevní byt 3+1 v Náchodě-Plhov 
Pěkný byt (73.5 m2) po rekonstr.,5.
patro,balkón s výhledem na dětské 
hřiště za domem.

 Cena.1.480.000,-Kč

Komer.objekt s bytem ve Stárkově,ok.
NA Dům s bytem(3+1),restaurací,bar-
em,vinárnou a sálem (250 osob), mož-
né i jiné využ.Poz.1302m2.

 Cena:2.5mil.Kč



v měsíci ČERVNU SLEVA 12%
na výrobky z Mrtvého

 moře - Izrael

Komenského ulice, Náchod

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

kontaktní tel.: 774 255 893

491 421 711

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

„Vym te staré kolo za nové“
Staré p ivezete, na novém odjedete...

   Zatímco je kolem zm n v n kterých ástech m sta po ád-
ný rozruch, jiné zm ny v tichosti spat ují sv tlo sv ta. Vloni 
touto dobou jsme vás informovali o rekonstrukci levé stra-
ny Šafránice. To, co se n kterým zdálo jako šílený zám r, se 
letos jeví jako dobrý skutek pro zkvalitn ní života v této ás-
ti m sta. Dvanáct z osmnácti rekonstruovaných byt  má své 
nové majitele a domy se zm nily k nepoznání, jak lze spat it 
na fotografii. Celkový dobrý dojem ale stále kazí protilehlá 
strana ulice, kde m stské domy po rekonstrukci volají. Dle 
vyjád ení zástupc  m sta zde žijí sociáln  slabí obyvatelé a 
z vybraných nájm  na celkovou rekonstrukci dom  finance 

nezbývají.
   Manželé Vydrovi, kte í rekonstruovali levou stranu ulice, 
prý mají o odkoupení m stských dom  již n jaký as zažádá-
no, ale nev dí, zda se jim poda í s m stem nalézt spole nou 
e  a dohodnout odpovídající cenu. „Rekonstrukce zdevas-

tovaných dom  jsou nákladné a každá investice musí mít 
rozumnou návratnost,“ ekl Ing. Vydra.
   P ejeme zú astn ným stranám úsp ch v dalších jednáních 
, protože dohoda m že v budoucnosti zp íjemnit život nejen 
všem obyvatel m Šafránice, ale i t m z p ilehlých ulic a 
zejména Klínku. Karel Petránek

Prom ny Náchoda

Webový portál www.doplnek.com
 je spojencem projektu 

„Pomozte dětem!“
Připravujeme pro vás druhou  

společnou sbírkovou akci.
Nově vyrobené pokladničky 
fi rmou „Restaurování JLP“

 budou umístěny v Náchodě a v 
Polici nad Metují.

Sbírková akce bude celoroční.
Těšíme se na Vaše příspěvky.

SOCHA JANA 
PAVLA II.

   Slavnost posv cení sochy Svatého otce 
Jana Pavla II. se uskute ní v ned li 15. erv-
na 2008 v 10.00 hodin v chrámu svatého 
Mikuláše v Jarom i. Figurální socha papeže 
je dílem akademického socha e Petra Nová-
ka z Jarom e. Dílo je vy ezáno v lipovém 
d ev  a zobrazuje postavu stojícího papeže 
s papežskou berlou v levé ruce a pravou 
vyzývající k es any: „Nebojte se!“. Farníci 
musejí ješt  zaplatit 28 tisíc K  za zhotove-
ní d ev ného podstavce fi rmou z erveného
Kostelce, a proto prosíme farníky a dobro-
dince o fi nan ní dary na tento ú el.

PhDr. Ji í Uhlí ,
len kulturní komise m sta Jarom

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
 praxe na obdobné pozici   min. ukončené SŠ vzdělání  flexibilita a komunikativnost 

 týmový přístup a inovativnost  komunikativní znalost Aj podmínkou

Technolog/Konstruktér
Požadavky: 

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

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

Obsluha tvářecích strojů 
do dvousměnného provozu

Plánovač výroby

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

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

Nabízíme:
práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem 

pro významné zákazníky z automobilového  a topenářského
 průmyslového segmentu

Kontaktní osoba: Jiří Miler, tel. 491 467 085, j.miler@boltjes.cz
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Nabízíme vám:
- dámské, pánské, d tské plavky

 - sportovní oble ení (fi tness, volný as)
    - bezešvé prádlo

       - termoregula ní od vy
          - kalhoty, jarní bundy
              - 30% sleva na vybrané zboží

NOVÁ KOLEKCE PLAVEK 2008 JIŽ V PRODEJI!
Tel: 777 178 052,  775 178 052
    Náchod - Kamenice 113  Trutnov - Bulharská 63

Klempířské Klempířské 
a pokrývačské a pokrývačské 

prácepráce
mobil 777 155 344

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

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

eštaP klempířství

 Prodej a montáž plastových 
    oken a dveří

 Pronájem systémového lešení 
    včetně montáže

 Zemní práce mechanizací JCB 
 Doprava, pronájem kontejnerů 

    s odvozem na skládku

 Výstavbu rodinných domů na klíč
 Průmyslová výstavba 
 Výstavba inženýrských sítí
 Rekonstrukce objektů
 Montáž sádrokartonových 

    konstrukcí
 Zateplování budov

Firma PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o. 
vám může nabídnout tyto služby

PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01  NÁCHOD 
tel. 608 351 606,  491 423 238, 

E- mail: ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

Firma zavedla systém řízení kvality dle ISO 9001: 2001

Brány koupališt  v 
Polici nad Metují

se otev ou v pond lí

16.6.2008
vstupné do výborn

vybaveného areálu 45,-K
dosp lí, d ti do 15 let 25,-K

pond lí - ned le 8-19 hodin
pátek 19 - 21 hodin

NUDIPLAVÁNÍ



090038             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD B LOVES
Nadstandardní byt o CP 87 m2 s p evodem do 
OV po kompl. rekonstrukci. V cen  je zakázková 
kuchy  a veškeré vybavení. Tel: 721 352 608

Prodej 1 995 000 K

088917             zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, OPO NO
Byt 1+1 po celkové rekonstrukci. Nová koupelna, 
kuchy ská linka, nová elektroinstalace, plastová 
okna, balkon a velký sklep. Tel: 721 352 608

Prodej 1 055 000 K

087943             zdarma: 800 100 446

BYT 4+1 V OV, JAROM
Luxusní a velmi prostorný mezonetový 
byt 4+1 o CP 142 m2. D m i byt po 
celkové rekonstrukci. Tel: 776 637 636

Prodej 2 680 000 K

089403             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Velmi p kný družstevní byt 3+1 v první pat e
panelového domu o CP 77 m2. Byt je po 
celkové rekonstrukci.Tel: 776 630 019

Prodej 1 190 000 K

090163            zdarma: 800 100 446

BYTOVÝ D M, ESKÁ METUJE
Bytový d m nedaleko Police nad Metují.V dom
jsou  4 bytové jednotky a skladovací prostory. 
St echa po rekonstrukci. Tel: 721 352 608

Prodej 1 595 000 K

086206             zdarma: 800 100 446

CHATA, ERVENÝ KOSTELEC
Kompletn  zrekonstruovaná chata na krásném 
slunném míst  vhodná k rekreaci i trvalému 
bydlení. CP 1200 m2. Tel: 776 637 636

Prodej 1 140 000 K

085204             zdarma: 800 100 446

RD, POLICE NAD METUJÍ
Nadstandardní m stský RD se 3 samostatnými 
byt. jednotkami. Vhodné jak pro bydlení, tak pro 
komer ní využití. Tel: 737 261 570

Prodej Info v RK

89474               zdarma: 800 100 446

RD, LACHOV
Rodinný d m po rekonstrukci nedaleko Teplic nad 
Metují. Nová st echa a plastová okna. Sou ástí je 
garáž a udržovaná zahrada. Tel: 737 261 570

Prodej 2 150 000 K

084367             zdarma: 800 100 446

RD, SUCHÝ D L
Dvoupodlažní, podsklepený RD v dobrém stavu u 
Police n/M. U domu je p kná udržovaná zahrada. 
CP 946 m2.  Tel: 775 418 173

Prodej 1 960 000 K

069313             zdarma: 800 100 446

ZEM. USEDLOST, K IŽANOV U HO I EK
RD vhodný k trvalému bydlení i k rekreaci. áste n
zrekonstruováno, sou ástí prodeje jsou rozlehlé 
zem d lské pozemky. CP 57 060 m2. Tel: 775 418 173

Prodej 2 850 000 K

089148             zdarma: 800 100 446

RESTAURACE, LHOTA POD HO I KAMI
Restaurace, bar s kapacitou 60 lidí, velký sál, kuchy
a skladové prostory. Vše po rekonstrukci. Prodej v .
vybavení. Tel: 776 637 636

Prodej 3 380 000 K

086611             zdarma: 800 100 446

Stavební pozemek, Borová
Pozemek vhodný pro stavbu RD na klidném a 
slunném míst .  Sít  na hranici pozemku. CP 
1 877 m2. Tel: 776 637 636

Prodej 250 K /m2

087152             zdarma: 800 100 446 

STAVEBNÍ POZEMEK, HORNÍ RADECHOVÁ
Stavební pozemek o CP 4 836 m2.
Inženýrské sít  jsou na hranici pozem-
ku. Tel: 776 630 019

Prodej 125 K /m2

089314            zdarma: 800 100 446

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

Prodej 900 000 K

085929             zdarma: 800 100 446

LOUKA, ERVENÝ KOSTELEC
Louka v blízkosti lesa vhodná pro rekrea ní
zástavbu. CP 2762 m2. Tel: 602 478 009

Prodej 60 K /m2

   Spole nost PROMA REHA,s.r.o., jež se zam uje na výro-
bu polohovacích l žek a dalšího zdravotnického sortimentu, 
dlouhodob  spolupracuje s Rehabilita ním ústavem v Kladru-
bech. Jedná se o odborný lé ebný ústav, který poskytuje celo-
denní  komplexní rehabilita ní lé bu pacient m po úrazech a 
operacích pohybového a nervového systému. Od roku 2002 
zde funguje i Spinální jednotka.
   Lé ba je zde uskute ována v bezbariérovém prost edí, v  
komplexu budov vzájemn  propojených. Cílem rehabilita -
ního procesu je návrat pacienta k plnohodnotnému zp sobu 
života. K tomu jim pomáhají také výrobky spole nosti PRO-
MA REHA, s.r.o. „Polohovací l žka, lehátka, no ní stolky a 
další pom cky spole nosti PROMA REHA personálu i paci-
ent m vyhovují a jsou s nimi spokojeni. Naše vzájemná spolu-
práce je na velmi dobré úrovni,“ uvedl editel Ing. Josef Hen-
drych. Ústavu jsme také zap j ili kuchy skou linku s výškov
stavitelnou pracovní deskou a sk í kami. Ta slouží klient m
p i nacvi ování úkon  vedoucích k vlastní sob sta nosti.
   Nedávno se zde konal 91. ro ník KLADRUBSKÝCH HER. 
Ty jsou vyvrcholením sportovních inností a zp íjem ují 
pobyt všem klient m ústavu. Pacienti sanatoria byli rozd leni 
do 4 družstev po zhruba 45 lenech a absolvovali tak r zné 
sout že. Po ínaje stolním tenisem, p es lukost elbu, orienta ní 

SPOLE NOST PROMA REHA, s.r.o. PODPO ILA SPORTOVNÍ HRY 
PRO HANDICAPOVANÉ V KLADRUBECH

závod až po plavání, atletiku, fl orbal a nechyb ly ani týmové 
sout že. Po celou dobu sledovalo hry množství divák , kte í
tak m li možnost vid t skv lé výkony. Spole nost PROMA 
REHA, s.r.o. letošní akci podpo ila jak fi nan n , tak i svoji 
p ítomností. (VD)

„Když po así dovolí, 
sejdeme se v údolí“
Ob anské sdružení Babi ino údolí 
2006, M stský ú ad eská Skalice, 
Státní zámek Ratibo ice ve spolu-
práci s m stem Broumov v rámci 
projektu „M sta v údolí“ po ádají

HURÁ DO RATIBO IC

BROUMOVŠTÍ UM LCI MÍ Í
DO KRAJE 

SPISOVATELKY 
BOŽENY N MCOVÉ

Sobota 14. ervna
* ZUŠ Broumov

Ned le 15. ervna
* Skupina El Horiat

* Smíšený p vecký sbor ST NAVAN
  pod vedením pana Ladislava Šikuta
* KO KA NA KOLEJÍCH / J. Topol

  Hraje Divadlo Zahrada*
Akce se uskute ní v arealu u Panského 

hostince

Aneb

PEDANT
Celoživotní vzd lávání dosp lých

* PROFESNÍ KURZY
 možnost kvalifikace - ZK p i SOU Služeb Praha

 rekvalifikace - VIZÁŽISTIKA, STYLISTIKA, 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA

* DOŠKOLOVACÍ KURZY (ZÁJMOVÉ)
 nehtová modeláž  profi make up

 akvanails  3D efekt
 UV gely .....a další odborné techniky

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD LÁVÁNÍ
v . materiálu v daných oborech

Možnost uplatn ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M sto n.Metují      

TRADIČNÍ TRHY 2008 
JAROMĚŘ - NÁMĚSTÍ

* 25.červenec  
* 29.srpen

* 26.září  * 31.říjen
Trhy probíhají od 6 do 18 hodin

info: 603 562 118

SOLNÁ JESKYN  NÁCHOD

LETNÍ PROGRAM 
SOLNÉ JESKY CE
So 5.7. Cyril a Metod j každý zákaz-
ník  zaplatí o 57,-K mén !
Ne 6.7. Upálení mistra Jana Husa
každý zákazník zaplatí o 67,-K  mén !

T 10.7. Sedm brat í aneb „Jaká 
pov trnost na Sedm brat í, taková  po 
sedm týdn  pat í!“7x do jesky ky

 d ti a osoby nad 60let za 280,-K
 dosp lé osoby za 490,- K  (platnost 

t chto permanentek je do 28.8.08).
Ne 13.7. Markéta „Svatá Markéta, 
hodila srp do žita“ všechny Markétky 
vstup zdarma! lenové rodiny i p átelé 
za 99,-  (d ti 59,-)

t 17.7. pro velký zájem op t opaku-
jeme koncert na Tibetské Mísy a didge-
ridoo od18h a 19h,cena 189,K

t 24.7. Kristýna, všechny Kristýnky 
vsup zdarma! lenové rodiny i p átelé 
za 99,- (d ti 59,-)
So 26.7. Anna, všechny Ani ky, Andul-
ky, vstup zdarma! lenové rodiny i p á-
telé za 99,-(d ti 59,-)
V jesky ce probíhají každý m síc r zné 
akce, více na tel. 605 757 767 nebo na 
www.jeskynkasolna.cz

Letní otevírací doba: od 9 - 18h, po 
18h na objednání. Možnost objednání 

i mimo otevírací dobu!!!
V prostorách solné jesky ky také pro-
bíhají kurzy jógy a hry na fl étni ku.  

HUSOVO NÁM. 542, NÁCHOD





PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

 (bývalá Jednota)  Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře 
a zázemí

 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
 Vše nově zrekonstruováno   Dobrý příjezd vozidel

 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.: 777 152 750

Náchod, eskoskalická 252 (objekt Správy budov) 
Tel. : 491 543 089, 608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Výroba nát rových hmot ve Slavo ov  p ijme

ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNICI 

(nákup í, fakturantka)
Pracovní nápl :

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

výrobny nát rových hmot.
Požadujeme:

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

praxe na obdobné pozici velkou výhodou
Nabízíme: 

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

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

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

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

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

www.MARCONABYTEK.cz

Venclík J. 604 715 135, 737 672 191    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokarton  tepelných izolací  zateplení fasád 

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

Provádíme
 montáž sádrokarton

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

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
P ÍJEM CS LINK, 

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

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

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

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

Délka pojistného vztahu Platné do Od 1. 5. 2008
    30. 4. 2008
1. 8. 1993 – 31. 12. 1994 600 K           600 K  + 300 K
1. 1. 1995 – 31. 12. 1997 550 K            550K  + 300 K
1. 1. 1998 – 31. 12. 2000 500 K           500 K  + 300 K
1. 1. 2001 – 31. 12. 2005 450 K           450 K  + 300 K
1. 1. 2006 – 31. 12. 2007 400 K           400 K  + 300 K
od  1. 1. 2008   300 K           300 K  + 300 K

NAVÝŠENÍ P ÍSP VK  Z FONDU 
PREVENCE BONUS 300 K  PRO KAŽDÉHO 
POJIŠT NCE U P ÍLEŽITOSTI 15. VÝRO Í

ZALOŽENÍ ZP M-A

Akce klient p ivede klienta - poukázka 900 K
pro nového i stávajícího klienta

(platnost od 1. 5. 2008)

NOVINKY V ROCE 2008
 P ísp vek na o kování proti papilomaviru – až 4.000 K

 P ísp vek na vstup do solné jeskyn , sauny
 P ísp vek na o kování proti p íušnicím vakcínou Priorix

 P ísp vek na zakoupení helmy
 V platnosti i nadále p ísp vky na cvi ení,

   masáže, ozdravné pobyty, o kování, hodiny plavání 
   zdarma, program pro ženy a dívky - poukázky do lékárny

K 15. výro í rozši ujeme možnosti p ísp vk  z FP na:
 rovnátka (pevná i snímatelná)

 sportovní chráni e, autoseda ky
 o kování proti meningokoku (do 20let)

 o kování PREVENAR
 o kování proti klíš ovce (všechny dávky)

 nákup optických pom cek    
www.zpma.cz, info@zpma.cz

Broumov, Generála Svobody 10, tel.: 491 421 770, mobil: 602 228 522
pond lí a st eda 8 00 – 11 30 h, 12 00 – 16 30 h , pátek 7 30 – 12 30 h

Zem d lské družstvo Dolany
nabízí k výrobním i skladovacím 

ú el m

PRONÁJEM
 ST EDISKA

VOLOVKA
v k.ú. Doubravice u eské Skalice

- 4 haly o celkové 
podlahové ploše 5090 m2.

Možný i pronájem 
jednotlivých budov.

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

Výrobna nátěrových hmot ve Slavoňově hledá:

DĚLNÍKA
Laboranta pro 

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

Skladníka
Nabízíme   dobré platové podmínky 

 stravenky  pracovní příležitost v okrese Náchod 
 příjemné pracovní prostředí i kolektiv

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

nebo na email: polakova@mistral-paints.cz

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

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

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

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

www.rako-reality.cz

Borová - 12km od Náchoda - nový srub 4+kk k celoro nímu bydlení se zahradou ..............2.300 000,-K
ervený Kostelec - prodej RD nebo vým na za byt 1+1 v p ízemí, klidné místo ................1.000 000,-K

Poloroubená chaloupka se zahradou 1 397m2 na okraji obce v oblasti Tepl. Adršp.skal ..........810 000,-K
Udržovaná chalupa s velkou navazující stodolou a zahradou, Teplic. -Adršp. skal ................1.270 000,-K
Náchod - DB 3+1 v 2.NP s balkónem a výtahem, plocha je 74m2, nová plastová okna ..........998 000,-K
Horní Radechová - slunný pozemek s p kným výhledem o vým e 4675m2..........................325 000,-K
Dolní Radechová - RD - 4 místnosti+p da vhodná k vestavb , slunný pozemek 680m2 .....1.880 000,-K

eská Skalice - RD po ást. rekonstrukci na klidném míst  se zahrádkou, volné ..............1.100 000,-K
Police n/Met. - družstevní byt 2+1 s balkónem v 3.NP, celková plocha 72,36m2 .....................850 000,-K
Machov - roubená chalupa ve špatném staveb.-tech. stavu na dob e p ístupném míst  ...........320 000,-K
Janovi ky - zd ná chalupa 3+1 se zahradou v klidné lokalit  CHKO Broumovsko .............1.690 000,-K
Náchod - pronájem nebytového prostoru v p ízemí na okraji obce, podl. pl. 219m2 ....................25,-K /m2

Naho any u Nového M sta n/Met. - podnikatelský objekt, zast. plocha 303m2 ..................4.500 000,-K
Náchod - DB 1+1 u nemocnice, 2.NP_890tis.,Náchod - DB 1+1, ul. B loveská,2.NP ...........840 000,-K
Náchod - pronájem nových nebytových prostor v p ízemí, plocha 96m2 ........................... 10 000,-K /m s.
Pronajmeme 89m2 - 3 místnosti (50m2) - lze jako byt nebo kancelá e v Náchod  ............. 5 000,-K /m s.
Náchod - DB 1+1 v 1.NP s balkónem, výtahem, sklep. kójí, podl. pl. je 30m2 ........................700 000,-K
Nové M sto n/Met. - družstevní byt 1+1 ve 4. pat e, nová koupelna a kuchyn , volné ......... .840 000,-K
Náchod - DB 3+1 po vnit ní moderní rekonstr. v r. 2007, 2.NP s  výtahem a lodžií .............1.390 000,-K



Hasi i v eské Skalici slavili
   V sobotu 31.5.2008 se v areálu míst-
ní hasi ské zbrojnice uskute nila oslava 
130. výro í založení sboru dobrovolných 
hasi .
   V restauraci „ U Slunce „ se konalo 
slavnostní zasedání, kde byli ocen -
ni zasloužilí lenové místního sboru. S 
historií eskoskalických dobrovolník
zde velmi podrobn  p ítomné leny, ale 
i ostatní ú astníky setkání, seznámil kro-

niká  m sta Ji í Samek.
   Sou ástí oslavy byla i ukázka nové 
hasi ské techniky. Nechyb la ani histo-
rická vozová st íka ka ( na snímku .1),
vyrobená pro SDH Zvole u Jarom e v 
roce 1891, fi rmou R.A. Smekal v echách
u Olomouce. Tehdy byla tažená ko mi, s 
osmiru ní obsluhou. Jednotka hasi ského
záchranného sboru Velké Po í í zde p ed-
vedla za pomoci hydraulického za ízení

a rozbrušovacího agregátu, vyprošt ní 
dvou zran ných fi gurant  z havarované-
ho osobního auta ( snímek .2 ), v etn
ukázky
p edléka ské první pomoci. Zajímavá 
byla ukázka automobilového
hasi ského žeb íku, s dosahem 30 metr .
    Odpoledne pak pro d ti byl p ipraven
program se sout žemi.

Text a foto  Ivan Vávra

D tský zp v zn l novom stským kinem
   Ve dnech 28. a 29. kv tna 2008 se konala p ehlídka d tských p veckých sbor  v Novém 
M st  nad Metují s  názvem Novom stská písni ka, která se koná jednou za dva roky.
   Ve st edu 28. kv tna 2008 se v  novom stském kin  rozezn ly písni ky v podání nejmen-
ších zp vák  z mate ských a základních škol. P ehlídky p veckých sbor  se zú astnily ty i

sbory - Líste ek z MŠ Na Františku pod vedením paní u itelky Ivany Schumové, Kopretiny 
z MŠ Rašínova pod vedením paní u itelky Ivy Uždilové, Noti ky ze ZŠ v Kr ín  pod 
vedením paní u itelky Jany Vitverové a Poupata ze ZŠ Malecí pod vedením paní u itelky
Ivy Šnoplové.Poslucha i vytvo ili malým zp vák m úžasnou atmosféru. Nejv tším zážit-

kem bylo slyšet osmdesát d tských hlásk
ve spole né záv re né písni ce Jaroslava 
Uhlí e a Zde ka Sv ráka Dáme klukovi 
školy. Druhý den pat ilo kino p veckému
sboru Terénní berušky ze ZŠ Kr ín pod 
vedením pana u itele Libora Drašnara a 
p veckým sbor m Malí ek, Prost ední ek
a Pale ek ze ZUŠ pod vedením Magda-
leny Kožnarové. Skute nou um leckou
te kou byla záv re ná spole ná píse  sbo-
r  Terénní berušky, Pale ek a P veckého
sboru ZŠ Komenského s  názvem Kapky. 
Píse  od polského skladatele Janusze Sto-
klasy napsaná pro pana Nicholase Wintona 
a nastudovaná Novom stským orchestrem 
byla velkolepou ukázkou skv lé úrovn
novom stských muzikant  a zp vák .
Celým programem poslucha e mile pro-
vázeli
žáci devátých ro ník  ze ZŠ Komenského 
pod vedením paní u itelky Jany Flecht-
nerové. Všem ú inkujícím i sbormistr m
pat í velké pod kování. Sbormistr m pak 
obdiv za p stování kladného vztahu d tí ke 
zp vu, který je pro lov ka tak p irozenou
inností a v dnešním p etechnizovaném

sv t  mnohdy opomíjenou. T šíme se za 
dva roky na další spole né hudební setká-
ní!

Jana Vitverová, u itelka ZŠ Kr ín

GYMNASTKY V NOVÉ SEZON
   Sportovní gymnastky se poprvé utkaly 4.dubna ve Vrchlabí na Krakono-
šov  poháru. Sout žilo se ve dvojboji ve ty ech v kových a výkonnostních 
kategoriích. Za Sokol Náchod startovalo družstvo gymnastek ve složení - 
mladší žákyn : Susan Simonová, cvi ila svoje sestavy na bradlech a cvi ení 
akrobacie, poprvé na hudební doprovod. Starší žákyn  - Lucie Havlí ková, 
cvi ila také na bradlech a akrobacii na hudbu, juniorky - Michaela Adamu, 
cvi ila p eskok p es p eskokový st l a sestavu na kladin . Obzvláš  na 
kladin  si vedla velmi dob e, když dostala nejvyšší známku.
   Družstvo TJ Sokol Náchod obsadilo celkov  3.místo za družstvy Sokola 
Hradec Králové a Bohemians Praha.
   V jednotlivcích pak byla Susan Simonová na 5.míst , Lucie Havlí ková 
skon ila na 7.míst  a Michaela Adamu byla celkov  druhá. V kategorii žen 
sout žila Zuzana Šilhánová se Sokola Police n.M., kde obsadila 6.místo. 
Všechna ty i d v ata postoupila do fi nále na jednitlivých ná adích. Nejlé-
pe si vedla Michaela Adamu, která se umístila na 2.míst  v p eskoku, kde 
se doslova vklínila mezi dv  juniorské reprezentantky R z Bohemky. V 
Kategorii žen si velmi dob e vedla ve fi nále na kladin  Zuzka Šilhánová, 
která skon ila rovn ž druhá za závodnicí z TJ Doksy. Lucie Havlí ková 
cvi ila fi nále na bradlech, kde skon ila pátá a Simonová v prostných byla 
rovn ž na velmi p kném pátém míst .
   Na první závod sezony to byl celkový úsp ch a d v ata zasluhují pochvalu. 
V dnešní dob  je gymnastika jedním z nejnáro n jších sport , když sout ží 
i nižší kategorie podle mezinárodních pravidel. Gymnastika bohužel nemá 
leh í kategorie, ve kterých se uplat ují d ti s leh ími sestavami, jako je to 
v jiných sportech, ale je rozd lena alespo  do v kových kategorií. Proto 
d v at m držme palce, a  vydrží! M.V.

Spole nost Nový Elton, a.s. se sídlem v Novém 
M st  nad Metují slaví v t chto dnech 

10. výro í od svého založení.

Tímto bychom rádi pod kovali našim 150 
zam stnanc m za skv lou spolupráci.

Firma je p edním výrobcem jemnomechanických díl  v etn
jejich povrchových úprav.

Pro rozší ení výroby stále 
hledáme nové pracovníky do výrobních st edisek 
- obráb ní, galvanika, nástrojárna, lisovna kov  a plast .

Informace vám poskytneme na ísle 774 000 524
 sl. Gregorová nebo www.elton.cz

+ VK LOŽISKA s.r.o. 
Soukenická 162, 549 54 Police nad Metují
Tel./Fax: (+420) 491 541 600
e-mail: vkloziska@vkloziska.cz
www.vkloziska.cz

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI PRODEJE
Přijmeme

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Požadavky pro přijetí:

 Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického, ekonomického nebo obchodního směru
 Znalost obchodní problematiky (praxe vítána)   Práce na PC (WORD, MS OFFICE, INTERNET)

 Znalost anglického/německého jazyka vítána   Řidičský průkaz skupiny B
 Komunikace s lidmi, pečlivost, důslednost, mimořádné pracovní nasazení   Ochota přizpůsobit 

pracovní dobu potřebám firmy   Profesní životopis a trestní bezúhonnost
Nabízíme:

 Zapracování   Stabilitu pracovního poměru    Příjemné pracovní prostředí
   Odměňování dle výsledků

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu: vkloziska@vkloziska.cz
Bližší informace:  Jana Ticháčková – 736 480 084, 491 541 600

Životopisy posílejte nejpozději do 25. 6. 2008

HRANI NÍ KAMENY
  bývalého panství Broumovského kláštera 
jsou obsahem projektu polických skaut . Na 
jejich zmapování si úsp šn  podali žádost 
o grant v programu „Máme rádi Broumov-
sko“ u Agentury pro rozvoj Broumovska. 
O výsledky jejich práce mají již nyní zájem 
památká i i muzejní pracovníci. (r)

„STRACH V 
RUPRECHTICÍCH“

   Režisér Ji í Strach natá el v Ruprechticích 
u Mezim stí jednu ze scén do své televizní 
trilogie áblova lest. V ohnisku zájmu fi l-
ma  byl tamní zvon August z roku 1663 a 
celá scéna by se dala popsat jako „zvonící 
mnich“. (r)

Výstava malby - kresby
   Pan Josef Barto  - Dobenín s chotí a 
Správa zámku Nové M sto nad Metují Vás 
srde n  zvou na výstavu grafi k novom st-
ských výtvarník  pán  Jana Krzyžánka a 
Karla Vl ka. Retrospektivní výstava se bude 
konat od 2. ervna do 30. ervna 2008 v 
Galerii Pod Žebrovkou na novom stském
zámku. Otev eno denn , krom  pond lí, od 
9 do 16 hodin.

Škola pro 
udržitelný život

   ZŠ T.G.Masaryka v Náchod  nena-
bízí jen moderní prostory pro výuku 
ale také množství odborných pracoven. 
Škola se dlouhodob  orientuje i na 
ekologickou výchovu a pracuje u nás 
p írodov dný kroužek. Environmentál-
ní výchovu za azujeme i do školního 
vzd lávacího plánu. V letošním roce 
pokra ujeme v zám ru paní dr. Šárové 
vybudovat miniarboretum v okolí ško-
ly realizací projektu „ P ij te pobejt!“ 
v rámci programu Škola pro udržitelný 
život, z kterého byl projekt podpo en 
ástkou 59 309 korun. Od.

Ohlédnutí za prome-
nádním koncertem

   V ned li 1. ervna 2008 se na nádvo í
novom stského zámku konal promenád-
ní koncert, na kterém s velký úsp chem 
vystoupil Novom stský orchestr a smí-
šený p vecký sbor Kácov pod um lec-
kým vedením Mgr. Jaroslava Rybá ka. 
Tento koncert se uskute nil pod záštitou 
pana Josefa Barton  - Dobenín s chotí u 
p íležitosti oslav 100. výro í zakoupe-
ní novom stského zámku rodinou Bar-
to  - Dobenín. P epln né nádvo í bylo 
sv dkem vynikajícího koncertu, který 
byl více než d stojným p ipomenutím 
tohoto významného výro í. Správa 
zámku by touto cestou ráda pod kova-
la panu Josefu Barto  - Dobenín s chotí 
a všem len m obou hudebních t les v 
ele se sbormistrem Mgr. Jaroslavem 

Rybá kem za uskute n ní a provedení 
krásného koncertu. 

Správa zámku
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NUTRICIA DEVA a.s., nadnárodní společnost zabývající se 
výrobou kojenecké a dětské výživy hledá pro závod v Novém 
Městě nad Metují do nepřetržitého provozu vhodné kandidáty 
na následující pozice:

SKLADOVÝ DĚLNÍK

SKLADOVÝ DĚLNÍK-BRIGÁDA
Oddělení: logistika

Náplň práce:  Obsluha vysokozdvižného vozíku   Příprava vstupních surovin do výroby  
 Manipulace s hotovými výrobky

Požadavky:
Vzdělání:   Min. výuční list   Průkaz řidiče motorového vozíku

Schopnosti:   Dobrý zdravotní stav   Týmová spolupráce
Nabízíme:   Zázemí stabilní  nadnárodní společnosti    Motivující finanční ohodnocení   Týden dovolené navíc  

 Závodní stravování   Další zaměstnanecké výhody   Dobrý kolektiv

Nástup: možný ihned
V případě zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis na adresu: NUTRICIA DEVA a.s., Kateřina Smolíková, Generála 

Klapálka 519, 549 01 Nové Město nad Metují či na mailovou adresu: katerina.smolikova@danone.com 
popř. volejte 491 439 111

 Zleva vp edu - Susan Simonová, Pavlínka Vejrková, Lucka Havlí ko-
vá, vzadu - Zuzka Šilhánová, Míša Adamu  a uprost ed Krakonoš

VÝPRODEJ GARÁŽOVÝCH VRAT
* sek ní, zateplené s kazetami (rozm r 2500 s 2150) bílé

P vodní cena 28.000,- nyní 12.900,-
* výklopná vrata bílá (rozm r 2500 x 2100)

P vodní cena 11.500,- nyní 7.500,-

Volejte prosím pouze v pracovní dny
na tel. 723 067 596.

Výrazná sleva venkovních rolet na menší okna



NEJLEPŠÍ CENY PNEU V REGIONU
  AKCE     B ŽNÁ CENA

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

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

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

NEBANKOVNÍ 
P J KY

Pro podnikatele, zam stnance a 
d chodce úv ry již od 6.000,-K

* žádné poplatky p edem!!
* peníze do 24 h.

Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00
www.proficredit.cz

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

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

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

tel.:724823687   
www.ZABEZPECENISUDEK.cz

Provádíme montáž a servis 
zabezpečovacích a kamerových 

systémů,videotelefonů a dveřních 
komunikátorů

Zabezpečovací systémy 
Sudek

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.:
602 145 222 

ST ECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132

PRODEJNA
SANITÁRNÍ  
TECHNIKY

Dolní Radechová p.160, Bývalá hospoda
Tel: 491 420 067, 608 183 313, 724 966 300

 sanitární keramika Jika, Ecco, 
    Panda

  sprchové kouty, vany a vani ky 
    Ravak, Roltechnik

  vodovodní baterie Armal, Oras, 
    Sagittsrius

  rekonstrukce bytových jader 
     v etn  garfických návrh

 výstavba RD a kompletní stavební 
    práce

 Wavin - systém pro tlakové 
    rozvody pitné vody, úst edního 
    topení 
    a podlah vytap ní

 Tytan - montáž, lepidla, tmely, 
    polyuret, p ny

PLASTOVÁ OKNA a DVEŘE
 Montáže a stavební začištění 

     omítek
 V nabídce panelákové sestavy 

     oken za zajímavé ceny

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

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

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

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

tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

 KOBERCE 
- NOVÉ VZORY -

 LINA
  PLOVOUCÍ PODLAHY
Kvalita není výsada, kvalita je právo.

2000 K  pro vás
uzav ete si nyní stavební spo ení a získejte až 2000 K  za uzav ení
smlouvy a státní podporu až 3000 K  ro n . Kontaktujte nás. Náš 
obchodní zástupce s vámi vše ochotn  vy ídí.
Tel : 777 845 540                                         Email : sporeni@email.cz
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

****

SVĚTOVÁ PREMIÉRA AMERICKÉHO MUZIKÁLU – CARMEN – HDK A DIVADLO TA FANTASTIKA – SOBOTA 
1.11. 2008 OD 19H

S Carmen přichází do Prahy velkolepá divadelní podívaná v broadwayském stylu. Čeká na Vás hvězdné obsazení a nádherná hudba 

slibující úžasný divadelní zážitek, jaký Praha ještě nepoznala. V hlavní roli Carmen se představí Lucie Bílá.

Cena vstupenky dle kategorie a včetně dopravy 1.040,-Kč/ 1.140,-Kč.

****

VYBERTE SI SVÉ DIVADLO – DIVADLO BROADWAY, DIVADLO HYBERNIA – SOBOTA 8. 11.2008 OD 18H
Divadlo Broadway: Adéla ještě nevečeřela – Příběh je nejen parodií na rodokapsové  detektivky a brakovou literaturu, ale také ukázkou 

velkého kontrastu mezi americkou a českou kulturou. Hrají: A.Háma, O.Brzobohatý, L.Potměšil, M.Suchánek, J.Švandová….

Cena včetně dopravy 1.100,-Kč

DIVADLO HYBERNIA: ŠVEJK – Toto dílo na motivy románu Jaroslava Haška upravil a bude režirovat Václav Postránecký. 

V hlavní roli všeobecně známé postavy Švejka se budou alternovat Dalibor Gondík, Martin Sobotka, Roman Štabrňák. Představení 

bude provázet i řada staročeských písniček v podání kapely Patrola/Šlapeto.

Cena včetně dopravy 1.050,-Kč

****

VELEÚSPĚŠNÝ MUZIKÁL V KONCERTNÍ VERZI – JESUS CHRIST SUPERSTAR – HDK -  NEDĚLE 23.11. 2008 
OD 20H

Unikátní a netradiční novou koncertní verzi světově proslulého muzikálu připravil a nastudoval Ota Balage. V koncertní verzi tohoto 

muzikálu vystoupí: Kamil Střihavka, Dan Bárta, Bára Basiková, Aleš Brichta, Jiří Korn a 4TET a další

Cena včetně dopravy 1.350,-Kč

****

ZAJIŠŤUJEME VSTUPENKY NA KULTURNÍ,SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE, PŘES PORTÁLY – TICKET 
ART, TICKET PRO, TICKETSTREAM, TICKETPORTÁL. NOVĚ JSME PRODEJCI VSTUPENEK DO SAZKA 

ARENY.
****

NAVŠTIVTE NÁS V NAŠI NOVÉ PROVOZNĚ V PASÁŽI MAGNUM NA KAMENICI A RÁDI VÁM POMŮŽEME 
S VÝBĚREM VAŠÍ DOVOLENÉ.

Nejv tší a nejúsp šn jší prodejce voz
Ford v R má pro Vás p ipravenou

vždy tu nejvýhodn jší nabídku!

PRODAVAČKU/ČE 
do PRODEJNY ŘEZNICTVÍ v Novém Městě nad Metují naproti Základní škole

* na plný nebo částečný úvazek  * požadujeme komunikativnost, pracovitost
* nabízíme možnost finančního růstu, nástupní plat 65,-Kč/hod. + odměny

TEL.:777 203 204, e-mail: josefjirman@seznam.cz

Přijmeme 



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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   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky kotelen 
v etn  zajišt ní revizí elektroinstalací a tlakových 
nádob. Zajistíme i školení obsluh t chto tlakových 
nádob. Obrátit se na nás m žete i se zajišt ním 
prohlídek komínových t les. Taktéž zajistíme revize 
domovních plynovod  v etn  odstran ní zjišt ných 
závad. Sou ástí naší nabídky jsou i revize a servis 
výtah . 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

Místo pro Vaše podnikání

Parkány 347, Náchod

 Nabízíme

prostory 39 m2, 

atraktivní místo 
v centru 

Náchoda, d m je 
v perfektním 

stavu, 
tel: 736 481 756 

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

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

   Na rozpálené pánvi orestujeme Asijskou 
zeleninovou sm s, pokud ji náš mražák 
neobsahuje, vyrobíme si ji. Sta í nakrá-
jet bílé zelí, mrkev, ervenou papriku, 
pórek, cibuli a žampiony. P iklopenou 
zeleninu dusíme. Ku ecí maso nakrájíme 
na nudli ky a vmícháme sm s ko ení na 
Kebab. Pokud ji nemáme, namícháme si 
ji sami. Sta í smíchat mletou papriku, 
pep , mate ídoušku, drcený kmín a cukr. 
Maso p idáme k zelenin , orestujeme 
a za ob asného míchání dusíme asi 20 
minut. Poté do sm si vmícháme kelí-
mek 12% smetany a p iklopené necháme 
chvíli prova it. Vhodnou p ílohou jsou 
va ené brambory nebo hranolky. 

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

ASIJSKÉ
SMETANOVÉ KU E

   Dne 15. kv tna uplynulo 140 
let, kdy byl do Prahy z Náchoda 
p ivezen dar od m š an  náchod-
ských - kámen pro Národní diva-
dlo. e eno stavební termino-
logií, jednalo se o pískovcovou 
desku o rozm rech 30 x 25 x 10 
cm. Náchodský kámen je stále k 
vid ní v suterénu „Zlaté kapli -
ky“. (r)       

KÁMEN PRO 
NÁRODNÍ

   Originální nápad Ing.J.K íže, vlastníka muzea (mimochodem, 
muzeum nyní slaví dva roky své existence) stavebnice Merkur i 
výrobních kapacit, které tuto legendární hra ku produkují, se p íliš 
nelíbil polické stavební komisi. Obsahem tohoto nápadu byla totiž 
p es dva metry vysoká figura Merkurmana, který by byl reklamou na 
muzeum. Komise neschválila p vodní zamýšlené umíst ní skulptury, 
otazníky opat ila její um leckou hodnotu a doporu ila Merkurmana 
osadit na jiném vhodném míst  „na zkoušku“. P ejeme Ing. K ížovi 
tolik trp livosti, kolik m l jeden francouzský stavitel, když se rozho-
dl vzty it nad Pa íží železnou v ž. Ostatn , ta byla taky jen na zkouš-
ku... (r)  

MERKURMAN

Sdružení zdravotn  postižených 
Náchod srde n  zve své leny a p íz-
nivce na p edprázdninovou besedu v 
ODASU dne 26. 6. 2008 od 14.30 hod. 
P ipravíme n co z historie našeho m sta,
p edstavíme editele domova d chodc  v 
Náchod  pana  Václava  Voltra. Program  
bude dopln n dle Vašich p ání. Na odpo-
lední ob erstvení vybíráme  od len
30 K , od ne len  40 K . Na zájezdy i 
na toto odpoledne je možno se p ihlásit
každou st edu od 13. - 15. hod. v naší 
klubovn  (suterén budovy Okr. Soudu 
Náchod) nebo paní V ra Máslová . t.: 
491 465 350,  775 671 344.

Za výbor: Olga Frühaufová

Řekl bych, že na radnici „pečou“ prodej pivovaru.

   Po roce jsme se op t sešli díky 
manžel m Vackovým na Pavláto-
v  louce na D tském dnu. Krásné 
ned lní odpoledne zahájil kou-
zelník pan Kašpar, který svým 
vystoupením navodil veselou a 
p íjemnou atmosféru. Poté se 
d ti rozb hly na sout že za krás-
né ceny a nechyb la ani boha-
tá tombola, která ud lala všem 
d tem velkou radost. Na záv r
jsme opékali vu ty. D kujeme 
všem, kte í nám pomohli vytvo it 
pro naše d ti krásný den.

 Asociace rodi  a p átel 
zdravotn  postižených d tí 

KlubVánek  

ECHO V 
KUCHYNI

Otázka prodeje náchodského pivovaru bude na programu 
jednání zastupitelstva dne 23.6. od 15 hodin v Beránku


