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JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

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

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

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

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem

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

e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 
podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

DOMÁCÍ SIFON
SODASTREAM OD 1 690,-

PLUS DÁREK

VÝPRODEJ ZÁSOB

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

Život je hra... 

...bu� hrá�em

DOBRÁ HUDBA KORUNUJE 
DOBRÝ FILM

Filmový festival Novom�stský hrnec smíchu 2010 navštívila i zp�va�ka Irena Kousalo-
vá, která zde koncertovala též pro festivalové diváky na terase Kina 70.Krátký rozhovor 
s ní p�ipravil Mirek Brát.

* Jste zp�va�ka. Do jaké míry Vás ovliv�uje zvuková, hudební stránka � lm�?
- Musím úvodem �íci, že mám komedie, televizní i � lmové, moc ráda. Myslím si, že sv�t, 

který nás obklopuje, je v sou�asnosti ob�as depresivní a plný r�zných starostí. Ráda se cho-
dím do kina odreagovat. V�nuji se hudb�, takže samoz�ejm� má na m� hudební složka � lmu 
ur�itý vliv. Není to ovšem vliv rozhodující, pouze díl�í. M�že být skv�lá hudba, ale � lm 
má jinak slabý d�j �i špatné herecké obsazení atd. Dobrá hudba ale korunuje dobrý � lm.

* Vzpome�te tedy na � lm, který se vám líbil po hudební, d�jové i herecké stránce.
- Naposledy jsem byla na komedii Ženy v pokušení a moc se mi líbila. Po všech strán-

kách. Byla jsem nadšená. Název m� možná zmátl a myslela jsem si, že je to � lm pouze pro 
ženy. Vzala jsem ale do kina i svého p�ítele a ten se také velice dob�e bavil. 

foto Michal Fanta

Prodejna 
stroj� a ná�adí
B�loveská 168, 

Náchod

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

VAŠI POMOCNÍCI
NA ZAHRADU

Velký výběr 
zahradní techniky 
za nejnižší ceny



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH
I nejlepší p�ítel �lov�ka m�že zaúto�it

Nej�ast�jší p�í�inou úraz� zp�sobených �lov�ku zví�etem, je psí kousnutí. 
Poran�ní zp�sobená psem mohou vést k vážným infek�ním onemocn�ním, 
k deformacím pohybového aparátu, k závažným kosmetickým následk�m, 
k poškození vnit�ních orgán� �i dokonce ke smrti.

Každé zví�e jedná na základ� instinkt�. U psa je v genech zakódováno, že má lovit 
ko�ist, st�ežit své teritorium, ochra�ovat svá mlá�ata a bránit se, pokud je zahnán 
do úzkých, �i ohrožení. Pokud se pes dostane do tísnivé situace, m�že pud p�ekonat 
návyky, všt�pované mu �lov�kem a zaúto�it. Pes p�ed útokem v�tšinou vysílá varovné 
signály, nap�íklad vr�í nebo agresivn� št�ká. P�ed útokem by nás m�la varovat 
i zježená srst, vzty�ené uši a napjaté t�lo. Nebezpe�í nás však m�že �ekat i od ps� 
vystrašených, kte�í vypadají jako by p�iškrceni, mají nízko hlavu, pokr�ené nohy 
a ocas stažený mezi zadními nohami. Kousnout m�že i jinak velmi klidný pes trpící 
bolestí.

Abychom minimalizovali p�ípady psího kousnutí, je lepší se nezdržovat v okolí 
psa, který jí, žvýká nebo se stará o mladé. Také od ps�, kte�í jsou v aut�, na �et�zu, 
nebo kte�í jsou zahnáni do úzkých, je lepší si držet odstup. Psi se v t�chto situacích 
cítí zranitelní a cht�jí ochránit své teritorium. Není ani dobré okolo ps� utíkat, d�lat 
náhlé pohyby a vyzývav� jim koukat z o�í od o�í, protože tím je možné u nich 
vyprovokovat jejich úto�ný instinkt. Také je pot�eba zachovat opatrnost p�i styku se 
starými psy. Ti totiž mohou být slepí, citliví na dotek nebo mohou mít poškozený sluch 
a každé vyrušení je m�že podráždit. Asi je zbyte�né p�ipomínat, že k útoku m�že psa 
vyprovokovat i drážd�ní.

Když už pes zaúto�í, je nejlepší snažit se z�stat stát bez pohybu a to sice tvá�í ke psu, 
ale s hlavou odvrácenou stranou. Pokud vás pes napadne, nesnažte se v�tšího psa 
p�emoci. Lepší je zvednout ruce a chránit si jimi tvá�. Jste-li povaleni na zem ned�lejte 
rychlé pohyby a nek�i�te. Sto�te se do klubka tvá�í k zemi a p�ikryjte si rukama hlavu. 
Z�sta�te v této pozici, dokud nep�ijde záchrana, nebo dokud vás pes neopustí.

Kousnutí psem by m�lo být ošet�eno stejn� jako každé jiné krvavé poran�ní, tedy 
desinfikováno a pokud došlo ke zhmožd�ní tkání, tak i chirurgicky vy�išt�no a steriln� 
kryto. Každý pes musí být jednou ro�n� proti vzteklin� o�kován a majitel to musí 
být schopen doložit o�kovacím pr�kazem psa. V p�ípad� nejistoty je nutno vyhledat 
léka�e, který zváží vakcinaci proti vzteklin�, která je smrtelná.           Old�ich P�ibyl

DALŠÍ KON�Í
Trend osobní mobilní telefonie vytla�uje z 
našeho okolí ve�ejné automaty. To, co bylo 
kdysi nezbytné, je nyní zbyte�né. Ukon�ení 
provozu dalšího ve�ejného automatu ohlási-
la spole�nost Telefonica 02 z lokality Zbe�-
níka na Hronovsku.                                     (r) 

Veteráni 
na zámku

Státní zámek Náchod ve spolupráci s klu-
bem KHV Metuje Velké Petrovice po�ádá 
Výstavu historických vozidel a motocykl� v 
sobotu 26.�ervna 2010 v zámeckém areálu. 
K vid�ní zde budou motocykly, motokola, 
automobily a mnoho dalších skvost�. K této 
výstav� bude na nádvo�í probíhat stánkový 
prodej a hudební program. 

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Nealkoholickým míchaným nápoj�m �íká odborná ve�ejnost „ MOCTAILS“. Termín vznikl nahraze-
ním prvního písmene „C „ písmenem „M“ ve slov� coctails ( podle MONIN). MONIN je francouzská 
� rma, která již od roku 1912 vyrábí sirupy, jež lze nazvat nealkoholické likéry. Používají se na míst� 
alkoholických p�íbuzných. Myšlenka velmi p�itažlivá pro ty, kte�í v danou chvíli dávají p�ednost „suché 
alternativ�“. Výraz „suchý“ chápe odborník jako „bez cukru“. V p�ípad� sirup� by to byl nesmysl. Berme 
tedy výraz „suchý“ jako „bez alkoholu“.

Jediným limitem použití Monin sirup� je barmanova fantazie. Jakýkoliv alkoholický drink na bázi rumu a 
ginu lze namíchat z Monin sirupu jako nealkoholický. Nap�íklad CUBA LIBRE (5 cl kubánského rumu, 10 
cl Coca-coly, 2 cl citronové š	ávy) - pokud místo rumu použijeme CARIBBEAN MONIN. Drink bude na-
prosto suchý, stoprocentn� SOFT. Chu	 z�stane stejná. Sirupem lze ochutit také kávu a granitu (ledová t�íš	).

BABY LOVE
Na tento drink budeme pot�ebovat 2 cl COCO MONIN, 6 cl ananasového džusu, 1 cl banánového MONIN 

sirupu a 2 cl smetany. Vše promícháme v šejkru. Vzniklý nápoj poté servírujeme ve sklence na stopce.
Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So�a Šr�tková a Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola 

hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

MOCTAILS - nealkoholické koktejly

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (10)

�ezivo. Roku 1960 budovy p�evzal OSP (Okresní stavební podnik) 
Náchod, �ást objektu zboural a zbytek byl p�estav�n na kancelá�e. 
Nyní v míst�, kde byla uskladn�na prkna stojí � rma Eko Šimko a 
po �ásti pozemku nyní vede nová silnice do Polska.

Po zrušení OSP dv�r zar�stal kop�ivami a budovy chátraly. 
Teprve v roce 2007 zde zahájily �innost 2 malé � rmy Tiskárna 
látek a prodejna prost�edk� na ochranu d�eva.

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

Kousek od náchodského nádraží, t�sn� u trati sm�rem na Hronov založil v roku 
1896 Antonín Sko�epa elektrickou pilu. V roce 1917 ji pak p�evzal syn Karel. 
Provoz byl postupn� za�izován novými stroji na zpracování jehli�natých i listna-
tých strom� až do 100 cm pr�m�ru klád. M�l zde vlastní pa�írnu na ohýbané d�e-
vo pro nábytek, sušárnu d�eva pro rychlé použití i vlastní povozy a auta, kterými 
rozvážel veškeré stavební d�íví, truhlá�ské �ezivo a také palivové d�evo.

Po II. sv�tové válce byla � rma brzy dána pod národní správu, krátký �as zde 
zpracovávaly d�evní hmotu D�eva�ské závody Trutnov a už v roce 1948 provoz 
zlikvidovaly a stroje odvezly. Objekt p�evzal n.p. D�evona, který zde skladoval 

P I L A  -  K A R E L   S K O � E P A

� D�lníci na pile

��Dv�r OSP po roce 1990

Z velké části zrekonstruovaný rodinný dům v obci Provodov – Šonov  ..................................................2 290 000,-Kč
Víkendové vesnické stavení se zahradou v Havlovicích  ...........................................................................990 000,-Kč
Světlý družstevní byt 4+1 s balkonem v Novém Městě nad Metují  .....................................................1 570 000,-Kč
Větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice – Vestec  ........................................................1 595 000,-Kč
Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí v Náchodě Bělovsi  .............................................................1 790 000,-Kč

Větší rodinný dům Velké Poříčí
K prodeji se nabízí větší rodinný dům – vila se třemi garážemi a 
udržovanou zahradou ve velmi klidné části Velkého Poříčí. Původně 
továrníkovo obydlí v dobrém technickém stavu se skládá z garáže, sklepů 
a přádelny, dále v 1.NP samostatná bytová jednotka 3+1 se vstupní veran-
dou. V 2.NP je větší byt 2+1 s lodžií. Na udržované zahradě bylo zbudováno 
menší kryté posezení s grilem. Posezení zpříjemní jezírko s lekníny. Objekt 
je napojen na všechny inženýrské sítě. � Cena: 2 449 000,-Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

Již 35.ro�ník
Již po p�tat�icáté vás zve TJ Sokol Starko� na dálkový pochod „Po stopách boj� z války roku 
1866“. V sobotu 26. �ervna se bude pr�b�žn� vyrážet mezi šestou a p�l jedenáctou hodinou na p�ší 
a cyklo trasy z vlakového nádraží ve Starko�i. Pro turisty budou p�ipraveny �ty�i p�ší trasy na 9, 
15, 25 a 50 km a �ty�i cyklo trasy pro horská a silni�ní kola na 33 a 66km. Trasy povedou atraktiv-
ními místy našeho okresu p�es Peklo, Ratibo�ice, Václavice, 
ervený Kostelec, Náchod, �i 
eskou 
Skalici a v okolí p�ehrady Rozkoš. V cíli obdrží každý ú�astník krásný diplom , ope�enou klobá-
su a k poslechu bude hrát od 14 hodin živá hudba. Dále budou vyhodnoceni nejmladší, nejstarší 
a nejvzdálen�jší ú�astníci a nejpo�etn�jší kolektiv. Využijte 26.�ervna velmi výhodného vlakového 
spojení do Starko�e a zp�t a zejména velkých skupinových slev.             

 Za TJ Sokol Starko� Jaroslav Rufer

 VZPOMÍNÁME
  Dne 22.6.2010 uplyne již šest let od chvíle,
kdy nás navždy opustil milovaný syn,bratr,
p�ítel,kamarád, osobitý a nezapomenutelný
Milan Hrubý - Milouš z Náchoda.
Dne 24.7.2010 vzpomeneme jeho nedožitých
25.narozenin.

Kdo jste ho znali,vzpome�te s námi.
zarmoucená rodina

TICHÁ VZPOMÍNKA
 Dne 20.�ervna 2010 by se dožil 100 let pan 
Old�ich Brát z Kramolny (bývalý opravá� 
kol).

S láskou vzpomínají všichni, 
kdo ho m�li rádi.

Rodina

 VZPOMÍNKA
  Dne 30.�ervna uplyne 10 let o náhlého 
úmrtí našeho drahého tatínka, manžela, d�-
de�ka, bratra a švagra pana Ivana Fu�íka z 
Náchoda.

V�nujte mu s námi tichou vzpomínku

rodina

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 20.�ervna 2010 uplynou 3 roky od úmrtí 
naší drahé manželky, maminky, babi�ky, paní 
Anny Jiráskové z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpome�te s námi

manžel, d�ti s rodinami, 
vnou�ata 

a pravnou�ata

VZPOMÍNÁME
 
Dne 15.6.2010 uplynulo bolestných 5 let, kdy 
nás po záke�né nemoci p�ed�asn� opustila ve 
v�ku 25 let milovaná maminka, dcera, sestra, 
teta a švagrová JANA MIKEŠOVÁ. Kdo jste 
ji znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.   

sestra  Monika Haklová s rodinou, 
dcera Marianka, 

rodi�e a rodina

 VZPOMÍNKA
 Dne 9. 6. 2010 by oslavila 100. narozeniny 
paní Vlasta �erná z 
eské Skalice.

Kdo jste ji znali a m�li rádi, vzpome�te 
s námi.

dcera Vlasta s rodinou

PARUKY pro ženu v každém věkuPARUKY pro ženu v každém věku
Naše paruky jsou lehké a vzdušné

�� výběr a nákup ze 100 modelů možný ihned

�� levné módní typy i luxusní modely

�� vyzkoušení v kabince, můžeme Vás 
navštívit i u Vás doma nebo v nemocnici

�� cena módních typů již od 2000,-Kč

�� při nákupu odečítáme příspěvek
od zdravotní pojišťovny ve výši

1000 - 3000 Kč a naše sleva 750 Kč

�� NOVĚ příčesy různých typů

v Náchodě,
Komenského ul. 266 (za gymnáziem)

Otevřeno:
Po-Pá 9-17,30 hod

a So 9-12 hod.

Telefon:
723 996 195

Těšíme se
na Vás!



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

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 10% 

NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

�������	
����������������	��	��	��

tel.: 491 474 150, 608 121 150

� �������	
	�����	��	
	����
� �������
	��������	���
����
� ������	����
�����	�������

KOUPÍM STEREOKOTOU�KY, 
MEOSKOPY, FO�ÁKY 

          a P�ÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Pro mladý tým přijmu

2 nové kolegy/kolegyně

do nové kanceláře v Náchodě.

Práce pouze v kanceláři.

Požadavky: komunikativní schopnosti,

   příjemný vzhled.

Info: PO-PÁ: 10.00-18.00

TEL.:737 001 200

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

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

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

Nabízíme k pronájmu kancelářské 

prostory pro podnikatelské využití 

v nově zrekonstruovaném objektu na 

Husově náměstí v České Skalici. 

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

Info o ceně a možnosti prohlídky 

na tel. 733 395 604

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775����

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

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

Cena již od 45,-K�.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
PRÁZDNINOVÁ LINKA PRO ŽÁKY

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

samoz�ejm� nepotkáte. Samoz�ejm�? Relativn� nedávno byla ulovena tato nebezpe�ná ryba 
v Orlici na Královéhradecku.Odborníci tehdy konstatovali, že tento p�es dvacet centimetr� 
dlouhý exemplá� mohl v p�ípad� podrážd�ní zaúto�it i na �lov�ka. Agentury p�inesly zprávu, 
že se tyto ryby vyskytují i v sousedním Polsku v �ekách Odra a Visla. Jde samoz�ejm� o 
lokální výskyt, za kterým stojí nap�íklad akvarista, který p�erostlým a nenasytným piraním 
daruje svobodu. Problém by nastal, pokud by teplomilné piran� dokázaly v našich vodách 
p�ezimovat a množit se. Potom b�da i vodák�m a rybá��m na b�ezích naší milé �eky Metuje... 

(r) fotogra� e piraní v akváriu v Hradci Králové: Ivan Vávra

PIRAN	 V METUJI

 Na �erven je plánováno zahájení prací na 
rekonstrukci Šubertova nám�stí v Dobrušce. 
Oprav se do�kají nejen tamní kanaliza�ní 
a vodovodní sít�, ale celkovou prom�nou 
projde i povrch nám�stí. Namísto stávající-
ho asfaltového povrchu zde bude položena 
žulová a pískovcová dlažba. Pamatováno je 
i na vznik odpo�inkových zón.                    (r)

OPRAVA
NÁM	STÍ

Talíř ve znamení 
Raka

Lidé narození ve znamení Raka (22. 6. - 22. 7.) bývají v�tšinou domácky založení. Te-
levizi, papu�e �i zahradní gril nemohl vymyslet patrn� nikdo jiný než Rak. Žena narozená 
v tomto znamení bývá nejen vynikající hospody�ka, ale také nadaná a nápaditá kucha�ka. 
Avšak pozor - nerada slyší kritiku na své gastronomické výtvory. R�zné rodinné oslavy a 
svátky jsou pro Raky jako stvo�ené. Tehdy se totiž uplat�uje jejich cit pro rodinné zázemí a 
domácí kuchyni. St�l se prohýbá pod tíhou tradi�ních pokrm�, oni sami se však v�nují rad�ji 
p�íprav� jídla a pobízení. Bývají prý až neuv��iteln� citliví a nejcitliv�jší �ástí jejich orga-
nismu je žaludek. Každé duševní vzrušení, v pozd�jším v�ku i každá dietní chyba se projeví 
na jejich zažívacím ústrojí. Ve znamení Raka se narodilo mnoho slavných literát� a malí��, 
t�eba Sandová, Saint-Exupéry, Kafka nebo Van�ura. Do gastronomického názvosloví se pro-
mítla i další zvu�ná jména osobností zrozených v tomto znamení. Jsou to kup�íkladu Vejce 
� la Rubens - zast�ená vejce podávaná na ch�estovém salátu a p�elitá raj�atovým rosolem. 
Rembrandt�v vývar je p�ipravený z telecího a zahušt�ný hráškovou kašovinou s nakrájeným 
masem. V porovnání s t�mito lah�dkami p�sobí velice skromn� brambory p�ipravené na zp�-
sob Jana Nerudy. Jsou to plátky va�ených brambor, promíchané z dušenými h�íbky a p�elité 
�eskou cibulovou omá�kou. Jeho další recept, který podáváme v originálním zn�ní z Národ-
ních list� z roku 1883, dokazuje, že proslulý spisovatel miloval také pokrmy ze skopového 
masa. Muselo to být jídlo „jedna báse�“.

Nerudovo skopové s marjánkou
Vezmi maso skopcem dané, „vysoký ocásek“ zvané, �ili „šr�tka“, je to zkrátka od žebírek 

vzatá �ástka. Vem též brambory ze sklípku, �esneku vem stroužky dvoje, jíšku z hov�zího 
loje, vonné marjánky též ždibku. A te� kucha�ka nech	 hledí, a	 se masu v teple da�í, pak 
a	 polívku z n�j zcedí, brambory v ní pova�í, a pak - ale nepospíchej! - zapraž, znovu vše to 
smíchej s masem - v krásné snaze tejné, by vše bylo chuti stejné. Pochutnáš si: v mísy l�n� 
rozloží se oblak v�n�.

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

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

Pokrmy pro RAKY
„jedna báseň“

od � rmy KJ MAX spol. s r.o.od � rmy KJ MAX spol. s r.o.
Hostovského 247, HronovHostovského 247, Hronov

tel.:491 482 484, 777 273 503tel.:491 482 484, 777 273 503

�� Kuchy�ské
     pracovní desky
�� Renovace kuchy�ských 
          linek v�etn� pracovních 
      desek a d�ez�
�� Kompletní dodávky
          kuchyní na míru od návrhu
      až po realizaci

spol. s r.o.

MAX

Přijmu 2 brigádníky

pro vyplňování anket.

Výplata každý týden.

TEL.:737 001 200

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.



Motocrossová sezóna 2010 v plném proudu
Motocrossový team Racing RM na Kramoln� u Náchoda, který se v�nuje p�edevším 

výchov� a p�íprav� mladých závodník� od p�edškolního v�ku po st�edoškoláky úsp�šn� 
vstoupil do nové motocrossové sezóny v roce 2010.

Všichni �lenové vzorn� reprezentují nejen team, ale p�edevším svá rodná m�sta. Nejv�tší 
výkonnostní r�st zaznamenali David Novák, Tomáš Forman a Miroslav Drahota, kte�í le-
tos vstoupili do náro�né kategorie MX 2. Velmi poctiv� p�istupuje k treningu a reprezenta-
ci Kája Švorc. Zásluhu na jejich vývoji a výsledcích mají vedle trenéra, rodi�e a p�edevším 

D�ti oslavily sv�j 
svátek v sedle

Pohled na sv�t je prý z ko�ského h�betu nejkrásn�jší. A práv� možnost takového pohledu 
dostali na ran�i na Lipí žáci 1. t�íd ZŠ T. G. Masaryka v Náchod� jako dárek ke Dni d�tí.

Už samotné vyšplhání se do sedla p�edstavovalo dobrodružství, na které se jen tak ne-
zapomíná. Vlastní projíž�ka pak vyvolala hodn� radosti a na tvá�ích mnoha malých jezd-
c� a jezdky� se objevily spokojené úsm�vy. Nakonec si koníci za odm�nu pochutnali 
na pamlscích vytažených z d�tských kapsi�ek, nechali se podrbat za ušima a domluvili 
se s d�tmi na p�íští rok. A jak bylo na zpáte�ní cest� z d�tských rozhovor� znát, jezdectví 
získalo další nové p�íznivce.

Mgr. Ivana Maršíková, Mgr. Ivana Nováková

jejich d�dové. Nejmladší �len teamu Pé	a 
Škalda z Vrchovin, se postupn� vypraco-
val mezi nejlepší v kategorii d�tí, jezdících 
na motocyklu do 50 ccm. Rovn�ž další 
�lenové po�etného teamu Racing RM, 
p�edevším Jakub Navrátil, Martin Frencl, 
Michal Duchá� a jediná sle�na v teamu 
Markéta Éhlová, kte�í jsou p�íslibem dob-
rých výsledk� v dalším období.

Zp�t v koloto�i závod� je týmová jed-
ni�ka Radovan Míl, junior, kterého v mi-
nulém roce pronásledovala zran�ní a který 
prod�lal n�kolik náro�ných operací. Dnes 
již v prestižní t�íd� MX2 se propracovává 
mezi špi�ku v 
eské republice a za�íná být 
plnohodnotným soupe�em daleko zkuše-
n�jším a starším závodník�m.

V poslední dob� v tvrdé konkurenci 
v p�eboru SMS v Trutnov� po ob�tavém 
výkonu stál na stupni nejvyšším a minu-
lý víkend v Klášterci nad Orlicí ve velmi 
prašném prost�edí obsadil místo t�etí.

Team nezahanbil v Klášterci ani vedoucí 
teamu Radovan Míl starší, který skon�il 
rovn�ž na stupních vít�z� t�etí za mo-
tocrossovou legendou Zde�kem Špa�kem 
a Nesejtem.                        Text: Luboš Míl 

Foto: archiv Racing RM

Obnova 
nekropole

Ve Rtyni v Pokrkonoší byly zahájeny 
práce na obnov� obvodové zdi tamního 
h�bitova. Zajímavostí je, že na tuto in-
vesti�ní akci p�isp�l Státní zem�d�lský 
interven�ní fond �ástkou 360 000,-K�. 
Celková cena prací na nekropoli bude 
však vyšší - a to 476 000,-K�. Zbylé pe-
níze uvolní rty�ská m�stská pokladna.(r)

Rodáci se sejdou 
v Lib
atov� po 10 letech

DISTRIBUCE EUROKLÍ��

Skautská � lmová sobota v �eské Skalici
Skauti z celého náchodského okresu se sje-

li do 
eské Skalice na originální akci, která 
si kladla za cíl poutavým zp�sobem p�iblížit 
d�tem a mladým lidem kousek historie ná-
rodní i � lmové. Zahráli si ak�ní hru ve m�s-
t�, zhlédli jeden z klenot� �eskoslovenské 
kinematogra� e a setkali se skauty z jiných 
m�st. Pozvání na akci p�ijali �estní hosté: 
režisér Ji�í Krej�ík s manželkou a herci Jan 
Šmíd a Jan Miler.

Na 130 d�tí a mladých lidí od jedenácti let 
z náchodského okresu se 29. kv�tna 2010 
odpoledne sešlo v areálu kluboven �es-
koskalických skaut�. Po t�etí hodin� se pro 
n� m�sto p�i ak�ní h�e prom�nilo v území 
protektorátu, hlídaném tajnou policí, v n�mž 
operovaly skupiny zahrani�ního i domácího 
odboje. Jejich úkoly zn�ly jasn� - pomocí 
tajných schránek ve m�st� p�edávaly zprávy 
dalším sp�áteleným skupinám. Na každém 
kroku se musely mít pe�liv� na pozoru, 
jelikož, podobn� jako za t�žkých protekto-
rátních dob, si nemohl být nikdo nikým jist. 
Mimo této informa�ní �innosti, jiní �lenové 
odboje pokládali nálože do protileteckých 
kryt�, zatímco civilisté zachra�ovali ze zby-
lého materiálu, co se dalo.

Všechny tyto zážitky byly vyjád�ené her-
ními prost�edky, jaké mají skauti p�i organi-
zaci podobných her dob�e osvojené. Neza-
sv�cený �lov�k tak mohl v sobotu ve Skalici 
pozorovat útoky hadrovými mí�ky na bílé 
�tverce na zemi, potkat ve m�st� d�ti scho-
vávající se za rohy dom�, hlídky, které ned�-
v��iv� prohlížely každého kolemjdoucího, 
honi�ky jednotlivc� �i celých skupin, skau-
ty, kte�í šli s rukama nad hlavou �i s bednou 
v náru�í.

Zlatým h�ebem celé akce se stalo ve�erní 
promítání v letním kin�. Klenot �eskoslo-

venského � lmu „Vyšší princip“ svým d�jem voln� navazoval na legendu celé odpolední m�st-
ské hry. Režisér Ji�í Krej�ík promluvil p�ed skauty o událostech doprovázejících natá�ení 
i o dob� Heydrichiády, o které � lm vypráví a které dvaadevadesátiletý scénárista, herec, pro-
ducent a režisér osobn� pamatuje. P�ítomní herci pan Jan Šmíd a Jan Miler sd�lili skaut�m 
zážitky z jedné ze svých prvních hereckých zkušeností práv� v tomto � lmu.

Pronájem letního kina získalo po�ádající skautské st�edisko zdarma jako sponzorský dar 
od ATC Rozkoš. Akce byla ukon�ena po p�espání u klubovny v ned�li 30. kv�tna dopoledne. 
Prob�hla bez jakýchkoli problém� za krásného po�así a splnila všechna o�ekávání organizáto-
r� i ú�astník�. Nemén� d�ležitým cílem t�chto v�tších skautských akcí je utužení a navázání 
kontakt� mezi mladými lidmi p�i nevšedních zážitcích.

Celý projekt „Skautská � lmová sobota“ zapo�al v lednu v Polici nad Metují, druhý díl se 
odehrál v Náchod�. Po �eskoskalických skautech p�evezme pomyslnou štafetu v �íjnu Ja-
rom�� a v prosinci bude projekt zakon�en u skaut� v Novém M�st� nad Metují. Ve všech 
m�stech má akce podobný pr�b�h avšak � lmy a historická období se samoz�ejm� obm��ují.

Old�ich Rejl

EUROKLÍ
 je speciáln� upravený klí�, který je spolu se zámkovým systémem využíván 
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace p�i zajišt�ní jednotného p�ístupu na so-
ciální (WC) a technická kompenza�ní za�ízení (výtahy, svislé a schodiš	ové plošiny apod.). 
V rámci náchodské oblasti je pov��ena distribucí EUROklí�� Okresní organizace Svazu t�les-
n� postižených v 
R, o.s. Zámecká 239, Náchod. Prodej Euroklí�� pouze fyzickým osobám 
(ne organizacím) za nákupní cenu 357 K�/kus. Platba je pouze v hotovosti. Zdravotn� postiže-
ný, který si Euroklí� od organizace kupuje, musí dodat kopii pr�kazky TP, ZTP, ZTP/P a musí 
vyplnit a podepsat Eviden�ní kartu Euroklí�e. Klient�m, kte�í mají zájem o koupi speciální-
ho klí�e, doporu�ujeme domluvit si osobní telefonicky u p. K. Kábrta na tel.: 724 113 329, 
(pracovní dny) a nebo osobní návšt�vou každou st�edu od 12.00 do 15.30 hod. v p�j�ovn� 
kompenza�ních pom�cek 1. patro, (rehabilita�ní st�edisko FAUST). Klí� je obzvláš	 vhodný 
p�i cestování do zahrani�í. Osazení EUROzámk� p�evážn� na �erpacích stanicích a ve�ejných 
místech, nap�.nádraží, hotely, autokempy apod..

V �ervenci 2010 uplyne p�esn� 10 let od posledního velkého srazu rodák� obce Li-
b�atov. Na 3. �ervence je p�ipravena velká slavnost. Po�adatelé cht�jí oslovit rodáky 
a bývalé i sou�asné spoluob�any prost�ednictvím osobních pozvánek, plakátk� a výzev 
v médiích. „Musíme doladit p�esný seznam našich žijících rodák�. Nechceme na nikoho 
zapomenout. Pokud n�kdo bude �íst tuto zprávu a má ko�eny u nás v Lib�atov�, tak 
ho rádi p�ivítáme na �ervencových slavnostech,“ zve Lib�atováky na Den rodák� obce 
Lib�atov starosta Jaroslav Tomeš.

Na ráno je p�ipraveno p�ekvapení v podob� budí�ku. B�hem dopoledne se v Kulturním 
dom� p�edstaví svými expozicemi místní spolky a na obecním ú�ad� a ve školce bude 
„den otev�ených dve�í“. Na 12. hodinu je p�ipraveno na h�išti u školky ob�erstvení, stá-
nek s propaga�ními materiály o Lib�atov� a informacemi o d�ní v obci.

Odpoledním programem návšt�vníky provede M�stská hudba Úpice a vystoupení, 
která prezentují sou�asné aktivity místních ob�an�. Obecní slavnosti vyvrcholí ve�erní 
zábavou.

Zájemci o okružní jízdu po obci mohou b�hem dopoledního programu využít ko�ský 
povoz. V p�ípad� zájmu o ubytování, p�íp. bližší informace o akci, se obra	te na Obecní 
ú�ad Lib�atov, �.p. 148, 542 36 Lib�atov, 499 781 585, obec.libnatov@worldonline.cz, 
www.libnatov.cz .

Na p�íjemné setkání se t�ší po�adatelé.
Jan Balcar, zastupitel obce

Sbor dobrovolných hasičů v Přibyslavi
Vás srdečně zve na 

OSLAVY 120 LET 
OD ZALOŽENÍ SBORU
Oslavy se budou konat v sobotu dne 10. 7. 2010

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

je bezplatná a nezávazná *

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

www.renovnabytek.cz

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

� Radovan Míl, junior na p�eboru Moravy 2010 v P�erov�.

Firma Triumf professional tools s.r.o.,

velkoobchod s nářadím, 
se sídlem v České Skalici,

hledá do svého týmu 

obchodního zástupce
Požadavky: komunikativní schopnosti

řidičský průkaz třídy B, 
znalost práce na PC, znalost nářadí

Svoje životopisy můžete zasílat 
na adresu: info@triumfcz.eu,

Tel. kontakt: 491 420 520, 
nebo 604 604 005  volejte PO-PÁ  

od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Program:
9.30 hod. - svěcení praporu a slavnostní schůze

13.00 hod. - vítání sborů u hasičské zbrojnice a průvod obcí
14.00 hod. - slavnostní zahájení

� ukázky historické i současné hasičské techniky � vystoupení předškolních 
malých hasičů � vystoupení mažoretek, atd. � výstava o historii hasičů i obce

HASIČI naší obce zvou srdečně všechny rodáky a příznivce naší obce

PROJÍŽĎKA KOČÁREM S KOŇMI PO CELÝ DEN

K tanci a poslechu bude hrát hudba Dechová harmonie pod vedením 
kapelníka pana Vlčka. Občerstvení zajištěno.

K�



Ob�anské sdružení Babi��ino údolí 2006 ve spolupráci s M�stským ú�adem v �eské Skalici 
a Správou státního zámku v Ratibo�icích Vás srde�n� zvou na akci

Zámecké trhy 
Sobota 3.7. 2010 od 10 do 17 hod.

„A� je zima nebo hic, p�ij�te do Ratibo�ic!“

 Dne 5.6. 2010 prob�hlo okresního kolo 
požárního sportu, které se konalo na stadi-
onu Hamra v Náchod�. Sout�že probíhaly v 
kategoriích muži, ženy, dorostenci a doros-
tenky. V disciplínách 100 m, štafeta 4x 100 
a královské disciplíny požární útok. Z tohoto 
klání vít�zové postupují do krajského kola.
 Krajského kola dorostu v Nové Pace se o 
minulém víkendu zú�astnily vít�zky okresu 
z Velichovek a dorostenci z Horní Rade-
chové. Dívky skon�ily na 2. a chlapci na 3. 
míst�. Do krajského kola dosp�lých, které se 
bude konat o tomto víkendu v Hradci Králo-
vé se probojovali muži i ženy z Mezim�stí.
S snímcích Josefa „Pepy“ Voltra jsou zachy-
cena ob� vít�zná družstva z Mezim�stí

Požární sport
na Hamrech

 V rámci projektu „ Harmonie kulturní 
krajiny na území národní p�írodní památky 
(NPP) a národní kulturní památky (NKP) Ba-
bi��ina údolí „ byl na záv�re�né tiskové kon-
ferenci vyhodnocen tzv. Blokový grant. Ten 
prost�ednictvím Nadace rozvoje ob�anské 
spole�nosti je podpo�en grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska, Norska v rámci � nan�ních 
mechanism� EHP. V �ervnu 2008 získalo 
Centrum rozvoje 
eské Skalice grant p�evy-
šující 2,5 mil. K�. Díky této � nan�ní �ástce 
podporovalo po dobu dvou let zlepšení sou-
ladu kulturních a p�írodních hodnot v lokalit� 
NPP a NKP Babi��ino údolí. Široká ve�ejnost 
byla informována o ochran� p�írody prost�ed-
nictvím ekologické poradny, která je sou�ástí 
�eskoskalického Regionálního
informa�ního centra. Informace byly posky-
továny i turist�m p�ímo p�ed zámkem v Rati-
bo�icích ve stánku s propaga�ním materiálem, 
v�. prospekt� a brožury s tématy ochrany p�í-
rody. Samotné Babi��ino údolí bylo d�jišt�m 
osv�tových akcí, nap�. „ Slavnosti strom� „ 
(podzim ) a „ Den Zem� „, konaný v jarních 
m�sících. Další zajímavé aktivity �eskoska-
lického Centra rozvoje p�ilákaly do Ratibo�ic 
až 3 tisíce návšt�vník�.
 Významnou �ástí projektu byla i spolupráce 
na komponovaných výhledech do místní kraji-
ny, tzv. Pr�hledech, s významnými odbornými 
organizacemi, p�sobícími v Babi��in� údolí.
 Sou�asný plán pé�e o NPP v Ratibo�icích 
pro roky 2006 - 15 poukazuje na ohrožení p�-
vodních rostlinných spole�enstev zavle�ením 
invazních rostlin.

 K obnovení studánek v Ratibo�icích byla 
vypracována projektová dokumentace. Z nich 
by bylo napájeno vodou zámecké jezírko, zá-
rove� by se vy�ešilo zalévání rostlin v parku.
 Byla vytvo�ena Studie rozvoje šetrného 
cestovního ruchu v Babi��in� údolí, která 
je zam��ena na vhodné služby pro turistiku, 
cyklotrasy a nau�né stezky. Sou�ástí projektu 
byly i nau�né exkurze do míst s p�íkladnou, 
tzv. dobrou praxí ( nap�. Šumava ).
 Zakon�ení celého projektu prob�hlo v po-
lovin� dubna 2010 na Žernov�. Na konferenci 
s tématem Život a podnikání v chrán�ných 
územích, bylo cca 100 ú�astník� z �ad odbor-
né ve�ejnosti. Více na webových stránkách: 
www.centrumrozvoje.eu
 Na záv�re�né tiskové konferenci bylo i 
slavnostn� ocen�no p�t významných partner� 
projektu. Jmenovit� se jednalo o M�sto 
es-
ká Skalice, Správa zámku Ratibo�ice, NPÚ 
ú.o.p. Josefov, SCHKO Broumovsko a MAS 
Mezi Úpou a Metují.     

Ivan Vávra

Projekt 
pro Babi��ino údolí

Společnost MATRIX a.s., se sídlem Třebešov 1, 
516 01  Rychnov nad Kněžnou 

nabízí zaměstnání na pozice: 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
divize Wood

POŽADUJEME:
❭❭ SŠ vzdělání
❭❭ schopnost iniciativně vyhledávat nové klienty 
   a budovat s nimi dlouhodobé vztahy
❭❭ znalost práce na PC
❭❭ řidičský průkaz sk. B
❭❭ dobré vystupování, komunikativnost
❭❭ zkušenosti v oboru výhodou

Nástup: ihned, možnost dohody

NABÍZÍME:
❭❭ dobré platové ohodnocení
❭❭ práci v mladém kolektivu dynamicky 
   rozvíjející se společnosti se zastoupením 
   v tuzemsku i v zahraničí 
❭❭ vzdělávání, možnosti odborného růstu
❭❭ další zaměstnanecké výhody

Písemné nabídky se strukturovaným 
životopisem zasílejte do 20.6.2010 na adresu:

MATRIX a.s., Ing. Martin Machů
Třebešov 1, 516 01  Rychnov nad Kněžnou

Kontakt: 494 384 593,
martin.machu@matrix-as.cz

chemické výrobní družstvo

významná společnost v oblasti výroby a distribuce dekorativní
a léčebné kosmetiky  se sídlem v Novém Městě nad Metují

 hledá pracovníka na pozici :

samostatný technolog
Požadujeme: vzdělání VŠ, SŠ chemické, farmaceutické, přírodovědné
 znalost práce v laboratoři a technologie výroby
 znalost systému řízení jakosti dle norem ISO 
 znalost práce na PC
 dobré organizační schopnosti
 komunikativní typ, zvyklý pracovat v kolektivu
 samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, fl exibilita

Požadovaná praxe: min.. 2 roky v technologii nebo vývoji nejlépe   
     v kosmetické nebo farmaceutické  výrobě 

 Nabízíme: práci  ve společnosti, která je etablovaná na našem trhu 50 let
 plat odpovídající výsledkům 
                       další fi remní výhody
                       pracovní poměr na dobu určitou za MD a RD

Nástup:  dle dohody
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte 

nejpozději do 9.7.2010  na adresu: lambertova@detecha.cz
Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133 

Ukázky výrobních postup� a prodej 
hotových výrobk� �emeslník� i trhovc� 
z celé republiky.
Doprovodný program - podium u 
Kavalierhausu :
11.00 - 16.00 - koncert folkové skupi-
ny DUO KMEN

Podium p�ed zámkem:   17.00 - 
18.00 - koncert folklorní skupiny 
VIKTORKY
Vstupné: 130,- K� - pro návšt�vníky 
Zámeckých trh� a p�edložení platné 
vstupenky 100,- K�
P�íchod jen hlavním vchodem do 
zámeckého parku!

Akce se uskute�ní u zámku v Rati-
bo�icích
Vstupné pro jednu osobu a den 30 K�, 
d�ti 10K�.

Návšt�vníci, kte�í se prokáží platnou 
vstupenkou na prohlídku ratibo�ického 
zámku mají vstup na akci volný!

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

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

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



SEZNÁMENÍ

* 50 letý muž se rád seznámí s dívkou 
�i ženou, nic není p�ekážkou. Odkudko-
liv. TEL.:604 16 44 85
* NAJDU HODNOU SLE�NU, 
ŽENU 19-35 LET Z NÁCHODSKA? 
JÁ SPORTOVNÍ POSTAVY, 31 LET, 
NEKU�ÁK. ZÁJMY: TENIS, KOLO, 
PLAVÁNÍ, AUTA, MOTORKY, P�Í-
RODA,... TEL:722 240 694

BYTY

* Koupím byt nebo rod. domek Ná-
chod a okolí. Zn:rozvádím se.
Tel: 774 777 073
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� za cenu 
4.500 K� + služby, el. a kauce. Byt je vol-
ný ihned. Tel. 606 654 338
* Prodám v Náchod� p�kné byty 2+1 
a 1+1 v OV cihla nedaleko centra, zatep-
lený, plast. okna. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� novou gar-
sonku s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Ná-
chod� na Lipím naproti hospod�, ná-
jemné 2.900,-K� + 1.900,-K� inkaso + 
kauce, tel.:608 90 30 50
* Pronajmu byt 1+1 v centru �ervené-
ho Kostelce, cca 65 m2, po rekonstrukci, 
nájem 4000,- + vratná kauce. TEL.:604 
774 115
* Prodám p�ípadn� pronajmu byt 
3+1 v OV 55,8m. tel.�.: 606294250, 
732717843
* Pronajmu 1 plus 1 v Náchod�, v prv-
ním poschodí na B�loveské ulici. Info: 
739541451
* Prodám byt 3+1 po rekonstrukci, 
�áste�n� vybaven v Novém M�st� nad 
Metují. Cena dohodou. RK nevolat. 
777041668
* Pronajmu byt 2+1 na Plhov� pod 
zámkem: 2.patro, 45 m2, plastová okna, 
zateplení, sat.TV. Nájem 3000,- + ener-
gie. Volný od 07/2010. Tel. 775 195 187
* Prodám byt 3+1 ul. Bílá Náchod, vý-
hled na Staré M�sto, nutná rekonstrukce, 
cena 880 tis.K�. TEL.:733 709 212
* Hledáme byt 2+1 v Náchod� v os. 
vl. po rekonstrukci., hotovost. Tel.: 
608 667 734
* Pronajmu dlouhodob� družstevní 
byt 3+1 v Novém M�st� nad Metují, 
tel. 728 869 058
* Dlouhodob� pronajmu p�kný vyba-
vený byt 1+1 (kuchy�, lednice, sporák, 
vestav�ná sk�í�) s balkónem v Náchod� 
na Karlov� kopci. Nov� opravený bal-
kón, plastová okna, nová plovoucí pod-
laha v celém byt�, internet. Celý objekt 
bude letos zateplený. Velmi p�kné a klid-
né bydlení. Volná od 1.7.2010. Tel.+420 
604 188 559
* Prodám 3+1 v Náchod� na Brance, 
po celkové rekonstrukci 78m2 NP. Lu-
xusní kuch. linka. Volný ihned. Razantní 
sleva. 1240000 K�. Tel.739657435
* Prodám zd�ný družstevní byt v �er-
veném Kostelci v centru m�sta, po upra-
vách. Cena k jednání 17 000 000,-K�. 
Tel.774 876 396 RK nevolat
* Pronajmu byt 1+1 ve Velkém D�eví-
�i, �áste�n� za�ízený. VOLNÝ IHNED. 
TEL.:608 21 31 54
* Pronajmu p�kný slunný byt 3+1 
v cihlovém dom� v Náchod� na Brance. 
Tel. 777 073 131
* Pronajmu p�kný slunný byt 2+1 
s balkonem v centru Náchoda. Byt i d�m 
po celk. rekonstrukci, nutno vid�t, volný 
od 1.7., nájem + platby 8000,-K�, kauce 
dohodou. TEL.:774 242 821
* Pronajmu garsonku s balkonem 
v Náchod�, volná od 25.6.. TEL.:608 
66 77 32
* Pronajmu nový byt 2+kk 42m2 
ve Stárkov�. Byt se nachází v p�íze-
mí bytoveho domu na nám�stí. Tel. 
602 133 173
* Pronajmu 2+1 v NA. 5000K� + INK 
+ kauce. IHNED. T:739138851

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

* Prodám DR byt 1+1 s balk. ve 3.
NP situovaný na J v Náchod� na sídliš-
ti SUN. Byt po nedávné kompl. rekon-
strukci, v�. nové kuchyn� a sporáku. 

V celém byt� plovoucí podlahy. Cena 
870tis, p�i rychlém jednání možná sleva. 
777 657 995
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 s bal-
konem v Náchod� u nem.. Cena doho-
dou. TEL.:732 167 291
* Prodám byt 1+1 v Jarom��i, cena 800 
tis.K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 2+1 
v Náchod� poblíž centra, po nákladné re-
konstrukci. Nájemné + služby 7900,-K�. 
Vratná kauce 25 000,-K�. Jen pro solidní 
zájemce. Volné ihned. Tel.602 790 044
* Pronajmeme byt 1+1 v Nácho-
d� na sídl u nem. TEL.:608 976 956, 
777 29 29 40
* Prodám DB 2+1 55 m2, Náchod ul.M-
lýnská po celk. rekonstrukci. Cena 820 
tis.K�. TEL.:608 481 804 RK NEVO-
LAT
* Dlouhodob� pronajmu garsonku 
po rekonstrukci 30m2 v Novém M�st� 
n/M. D�m je zateplen, plastová okna, vý-
tah. Volná ihned. Kauce 15000,-K�. Tel 
608323373
* Pronajmu zrekonstruovaný slunný 
byt 2+1, s balkonem, v centru Náchoda, 
nájem 4000,-K� + platby, kauce dle do-
hody, nutno vid�t, volný od 1.6.2010, tel. 
774 242 821
* Pronájem podkrovního bytu 2+kk 
na Komenského ulici v Náchod�. Nová 
kuchy�ská linka, st�ešní okna, klidné 
místo blízko centra. Nájem 4500,-.Služ-
by 1500,- .Kauce 10.000,-.Volné ihned. 
Kontakt 602 247 247
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, síd-
lišt� SUN. Bližší informace na tel.: 
733 131 189
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlo-
vého domu v Polici nad Metují. V cen� 
je byt. jednotka, spoluvl. podíl na spole�-
ných �ástech domu, na pozemcích a také 
na nebyt. jednotce - prodejna v p�íze-
mí. Cena 770.000 K�, dohoda možná. 
TEL.:606 951 546
* Pronajmu vybavený byt 1+1 v cent-
ru Náchoda, nájem 4000,- + 2500,- in-
kaso, vratná kauce 20 tis.K�. TEL.:723 
518 856
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Hu-
sova (bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, 
parkování zajišt�no v areálu. Byt 4+kk, 
75 m2, 5900,-K� + inkaso, byt 1+kk, 34 
m2, 4600,-K� + inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 
5100,-K� + inkaso. Kauce 10 000,-K�. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Pala-
chova ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1800,-
K� služby. TEL.:775 061 233
* Nabízím k delšímu pronájmu byt.
jednotku v Hronov� 3+1. Nájem 8000,-
K� v�etn� polatk�. Kontakt 608 656 652, 
607 503 024
* Koupím byt na Náchodsku nebo 
Broumovsku. Tel. 739486403
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13

NEMOVITOSTI

* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalu-
pu. Sp�chá. Tel: 775 777 073
* Prodáme RD v Náchod�, B�loves. 
Tel. 777 581 452

PRODÁM D	M NEDALEKO 
NÁCHODA S KOMPLETNÍ 
DISKOTEKOU A BYTEM 2+1 
plus 2 GARÁŽE, 325 m2, NEBO 
VYMNÍM ZA NEBYTOVÉ 
PROSTORY V PRAZE BLÍZKO 
TRAMVAJE. TEL.:732 135 805, 
E-MAIL: milansan@seznam.cz

* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpi-
ci, �. Kostelci a okolí. Zn:hotovost. 
Tel:774 777 072
* Prodám pozemek o vým��e 1273m2 
ve Velké Jesenici, inž.sít� na hranici 
pozemku. Klidné slunné místo s vý-
hledem na Rozkoš. Cena 510,-/m2. Tel: 
774224662
* Prodám ve Vrchovinách RD 3+1 
na samot� s chlévem a stodolou, po-
zemek 2300 m2, nutné investice. Tel. 
608 245 634
* Prodám v �erveném Kostelci starší 
RD 3+1, UT na plyn, p�kná oplocená za-
hrada o vým��e 700 m2. Tel. 608 245 634
* Sháníme chatu 40km od Náchoda 

do 500tis., polosamota, vl. pozemek, 
el., voda. Bez v�tší rekonstrukce. Tel.: 
773 55 90 14
* Prodám RD v Ruprechticích, cena 
dohodou. TEL.:77 66 95 018
* Nabídn�te RD pro 1 osobu do 1,2mil. 
Odlehlejší místo, ale dostupné autem, 
okr.NA. Tel.: 607 939 657
* Pronajmu RD 3+1 v klidné �ásti Ná-
choda, nedaleko centra, volný ihned. 
TEL.:608 249 845
* Sháním RD nebo chalupu v cen� 
do 1,5 mil. K� do 30 km od Náchoda, 
menší opravy nevadí. Tel. 608 245 634
* Hledáme ke koupi rodinný d�m, sta-
vební pozemek v okolí Náchoda sm�r 

eská Skalice, 
ervený Kostelec. Cena 
dle nabídky a stavu.Tel.: 608 883 012

Prodám RD v obci Babí u Nácho-
da, vým�ra poz.440 m2, zastav. plo-
cha 160 m2, bez ÚT, p�ípojka plynu 
u domu, 7+1 míst., nutná rekonstruk-
ce. Cena 1,200 mil.K�. TEL.:777 
599 200

* Prodám rod.d�m v Náchod� ve Sta-
rém M�st�, nutná celková rekonstrukce. 
TEL.:608 53 48 52

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

* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 
4 byty, Havlí�kova ul.240. Velký p�dní 
prostor pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-
K�. TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, 
Albánská ul.198. Cena 2.560.000,-K�. 
TEL.:775 061 233
* Prodám 2 zasí
ované stavební par-
cely v obci Slavo�ov. Nejsem RK. Bližší 
info na tel. 731 572 044
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u No-
vého M�sta n.M. - d�m je po rekon-
strukci topení, v objektu p�da, sklep, 
zahrada 280 m2, garáž, k�lna, k nast�ho-
vání od poloviny �ervence, cena 1 950 
tis. K�, tel. 724 307 964 RK nevolat!
* Koupím RD nebo chalupu na klid-
ném míst� do 30km od Náchoda. Tel. 
605212203
* Prodám starší rod.d�m v Božanov� 
u Broumova. P�ízemí 2 místn + p�íslu-
šenství, I.p. 4 místnosti. Pozemek 5000 
m2, cena dohodou. TEL.:733 286 938

* Prodám novinový stánek. Cena doho-
dou. TEL.:737 413 303

* Prodám RD v N.M�st� po lux re-
konstrukci, 900m2. Info 724 235 639. 
Cena k jednání 5,25 mil K�

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Hledám pronájem podnikatel-
ským prostor v Novém M�st�. Tel: 
774 777 073
* Prodáme nebytové prostory 400 m2, 
soc.za�., p�ízemí, vhodné jako prodejna, 
kancelá�e apod.Cena 4 mil.K� v Nácho-
d� Pražská 1759. TEL.:776 564 708
* Pronájem výrobního skladového ob-
jektu v Novém M�st� nad Metují a Ná-
chod�, v�tší vým�ry. Cena: od 300,-K�/
m2/rok Tel. 777 602 884
* Prodám garáž Hronov Bosna, cena 
dohodou. TEL.:724 086 007
* Pronajmeme kancelá�ské prostory 
v budov� Itálie na Kamenici v Nácho-
d�. Celkem 4 kancelá�e o celk. vým��e 
91 m2. Možno dohromady nebo jednot-
liv�. K dispozici kuchy�ka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750

PRODEJ

* Prodám vep�ové p�lky 45 K�/kg + 
droby zdarma, krmeno beze sm�sí. Tel. 
607 950 500
* Prodám kompletní vybavení klem-
pí�ské dílny. lukas.milan@seznam.cz
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 

st�nové, složení panelu plech minerál. 
vata a plech, 100x200 cm, TL 8 cm 275 
K�/m2, TL 10 cm a 12 cm 300 K�/m2, po-
užití na stavbu montované garáže, dílny, 
chatky, st�n, oplášt�ní, stropního podhle-
du, p�í�ky, mám 150 ks, tel. 728 527 366
* Prodám vep�ové p�lky. 45 K�/1 kg, + 
droby zdarma! Krmeno beze sm�si. Tel. 
607 950 500
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou ze-
minu, sypkou a zbavenou ne�istot, ide-
ální k obnov� a zakládání nových trávní-
k� a pro kone�nou úpravu zahrad, cena 
400,- K�/1 m3. Dovezu. Tel: 777 222 232

KOUP�

* KOUPÍM ZLATO, zaplatím 
365,-K�/1g/14k p�ijedu kamkoliv. 
Ihned a na hotovosti vyplatím jakékoliv 
množství. TEL.:774 334 012
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou poz�stalost. 
Peníze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled�, p�ípadn� vy-
koupím. Kupuji též bankovky a vy-
znamenání. Tel. 602 735 593

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. 
na bovden, autodráhy, modelové železni-
ce, vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, ho-
dinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vyzna-
menání a �ády LM aj. staré nepot�ebné 
i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

R	ZNÉ

* Stálé zam�stnání nabízíme osa-
mocené paní 40-55 let jako pokoj-
ská a hospodin� v penzionu.Za�í-
zený byt k dispozici. P�ist�hování 
podmínkou. TEL.:737 245 321

* Pianino RAEHSE dám za odvoz. 
TEL.:776 581 201
* Hledám spolehlivou pe�livou paní 
na úklid rodinného domu v Náchod� 
na Kašparáku. Cca 4 hodiny týdn�, 1 
hod. á 80 K�. Tel. 604806370
* Zednické práce. TEL.:776 146 173
* Pot�ebuji upravit zahradu malo-
traktorem nebo frézou (zorat a uvlá�et). 

ervený Kostelec tel.606 420 047
* Zedník a záme�ník hledá práci. Mož-
nost využití vozidla AVIE kontejner + 
ruka a bagru. Okres Náchod. TEL.:777 
213 229
* ZDRAVÉ HUBNUTÍ.www.hubnete.
cz/lenap

* Erotický privát -Náchodsko. 
www.sladke-touhy.cz TEL.: 
607 408 523

* Provádím údržbu zahrad, pose�u 
trávu, ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný 
nábytek i ploty, pokácím i vysadím nový 
stromek. Tel. 737 564 496
* Hlídání d�tí (kvali� k.u�it.MŠ, 30 let 
praxe), hlídání pejsk�, �išt�ní oken, ko-
berc� a úklidy, sekání trávník�. TEL.:605 
145 004
* Provádím úklid po rekonstrukci 
nebo malování domku �i bytu, prová-
dím jednorázový úklid, mytí oken nebo 
pravidelný úklid domácnosti, za�ídím ná-
kupy, také pohlídám d�ti, zdravotní pr�-
kaz mám, zkušenosti a doporu�ení také, 
volejte 737 564 496, cena dohodou
* Daruji neomezené množství hlíny. 
TEL.:739 814 111
* Na práci v kancelá�i, pop�. z domo-

*  S O U K R O M 	  *  Š I KOV N 	  *  R O Z U M N 	 *  RYC H L E  **  S O U K R O M 	  *  Š I KOV N 	  *  R O Z U M N 	 *  RYC H L E  *

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 724 869 259

*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104

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

N.Město n/Met.a okolí-Pozemky pro výstavbu RD v atraktivních lokalitách,včetně inženýrských sítí a příjezd.komunikace......informace v RK
Náchod-Dům s 3 byty poblíž centra a nákupních středisek,2 byty s balkony,na menší zahradě s okras.dřevinami je dřev.kolna...............3,2 mil.Kč
Hronov-Na Příčnici-Třípodlažní řadový RD (4+1) z r.1988 s elektrokotlem+na TP,garáž,sklepy,technické místnosti......................2.190.000,-Kč 
N.Město n/Met.-Zděný byt 2+1 (56 m2) v pěkné lokalitě,v zatepleném domě s plast.okny,v 1NP,možnost užívání zahrádky.........900.000,-Kč             
N.Město n/M.“Na Františku“-Velký RD s novou přístavbou,kompl.nadst.rekonstr.,luxus.vybavení,poz.863 m2-vše nutno vidět!.........5,25 mil.Kč
N.Město n/Met.-Krčín-Dům se 3 byty a 2 prodejnami,zast.plocha 330 m2,obch.plocha 220 m2,poz.661 m2,2 byty volné..................2,96 mil.Kč
N.Město n/M.-Řadový dům (5+1),2 balkony,klidná,okrajová část,půda k vestavbě,s garáží,sklepy...okras.zahrada......3,395.000,-Kč SLEVA!
Č.Skalice-Řadový RD (5+1),velmi klidné místo,poblíž náměstí,pěkný sklípek,sauna,3 balkony,krb.kamna,zahrada......1,99 mil.Kč VÝR.SLEVA!
Náchod-Byt 1+1 v OV (47 m2),1.patro,v centru města (u polikliniky),s plast.okny a vlastním plyn.vytápěním...................850.000,-Kč k jednání

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Získejte až 5000 Kč 
měsíčně bez práce. 

Máte auto, dům, plot či
pozemek? 

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

Prodej elektrokol 
a elektroskútrů

www.automotodum.cz

Přestavby aut na LPG
www.autonaplyn.cz

Jaroměř   Tel:777962205

NEZBÝVAJÍ VÁM PŘED 
VÝPLATOU FINANCE ?

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

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

491 420 391,731 463 005

SOUKROMÁ A FIREMNÍ 
VÝUKA RUŠTINY A NĚMČINY 

- VČETNĚ PŘÍPRAVY 
NA ZKOUŠKY 

(i během prázdnin) TEL: 606 847 418, 
vyhana@email.cz

va p�ijímáme nové, ambiciozní a ši-
kovné kolegy. Možnost nástupu ihned. 
TEL.:725 310 637
* Sháním práci dom�, pop�. p�ijedu 
nebo zavezu. Poskytnu i prostory pro 
n�jaký stroj. Zru�nost a a pe�livost. 
Tel.. 604890005.
* HLÍNA.  Poptávka na hlínu z výko-
p�. Nabízím možnost uložení v�tšího 
množství hlíny v Hronov�. Tel. 777 200 
452

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Odvezu su
 stavební. Možnost p�i-
stavení kontejneru. Náchod - 
. Skalice. 
TEL.:777 213 229

AUTO - MOTO

* Prodám ŠKODA Felicia Hatchback 
1.3, r.v.96, záv�s, motorov� v dobrém 
stavu, cena 17 tis.K�. TEL.:605 715 294

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

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

Kombinace na první pohled neuv��itel-
ná, o to lepší výsledek. Na tuku zp�ní-
me 2 nakrájené cibule, p�idáme ku�ecí 
játra, posypeme chilli ko�ením a chvíli 
dusíme. P�idáme polokonzervu malých 
sépií a dochutíme jemným ke�upem, solí 
a pep�em. Skv�lou p�ílohou jsou va�ené 
brambory nebo pe�ivo. Rozhodnutí je na 
Vás. 

Tak, a
 Vám chutná...
p�eje Laka Škodová

����	
	������
Neuvěřitelná 
kombinace



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

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

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2 820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY
Realitní kancelá� RAKO reality 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 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

Hronov - RD 4+kk nedaleko centra se zahradou 
406m2, zd�nou dílnou a prostornou garáží 1.850mil.
Solnice – zd�ný domek (2+kk+možnost p�dní 
vestavby) vhodný k bydlení i rekreaci........... 890tis.
Náchod - byt 3+1 v os. vl, ul. B�loveská v 2.NP 
s výtahem, výhled do zelen�, volné ...........1.250mil.
Horní Adršpach - zahrada s chatkou, kolnou a 
pozemkem 514m2 vhodná k rekreaci ............. 399tis.
Náchod - zahrádka  v os. vl. o vým��e 851m2 s 
možností stavby rekrea�ního domku ............. 330tis.
B�lý – uzav�ená zem. usedlost 2km od Machova 
v malebné vesni�ce, 15ha p�dy a 5ha lesa 2.990mil. 
Nový Hrádek – d�ev�ná chata s podezdívkou .........
299tis., �eské Mezi�í�í – BV 3+1 v OV ..1.290mil.
Božanov – RD Broumovského stylu s pozemkem 
5 263m2 s využitím dalšího staveb. poz ....1.290mil.
Hronov – dvou.RD(1+1 a 4+1)ve výborném stavu 
s garáží,lukrativní místo,udržovaný poz ....3.700mil. 
Náchod – Branka  - zd�ný DB 3+1, pl. 77,81m2, cena 
nyní 500tis. +doplatek do 1.250mil.  ...............dohodou 
M�stec u Naho�an - RD 4+1 s prostornou stodolou 
cca 2km od vodní nádrže Rozkoš .................. 790tis.
Náchod – B�loveská – prodej (740tis.) nebo pronájem 
(3 500,-K�/m�s.) bytu 1+1 v os. vl., pl. 36,5m2 
okr.Jarom�� –menší zem.usedlost 3+1 s garáží, díl-
nou a zahradou 861m2, ihned obyvatelné .... 1.600mil.
�ern�ice u N.M�sta n/Met. – chalupa k trv. by-
dlení…1.690mil. a dvougener. RD 2 x 3+1...2.100mil. 

Žernov u �eské Skalice – udržovaný p�ízemní RD 
4+kk se stodolou, velmi dobrý stav ...........1.390mil.
Police n/Met. – RD 2+1, 3+1 s garáží na p�kném 
klidném míst�, možno využít i na penzion..2.995mil.
Bohuslavice n/Met. - �áste�n� podsklepený RD 
5+1, altán, stání pro dv� auta, bazén .........2.245mil. 
�eská Skalice – RD  4+1 na klidném míst� …2.390mil., 
Náchod -zd�ná chata 2+kk na Babí ............... 230tis.
Nový Hrádek – rodinný d�m 3+kk k bydlení i rek-
reaci, 200m od lyža�ského vleku…………...870mil.
Javor u Teplic n/Met. - zd�ná chalupa s pozemkem 
o vým��e 3 058 m2, p�kná lokalita ............1.090mil.
Nové M�sto nad Metují - d�ev�ná chata na klidném 
míst� s vl. pozemkem o vým��e 386m2 ........ 620tis.
Nové M�sto n/Met. – rodinný d�m  4(3)+1 po re-
konstr. ve Vrchovinách,ihned obyvatelný…2.290mil.
Ho�i�ky – zd�ný domek vhodný k bydlení i rekrea-
ci, koupelna, WC, pozemek 586m2………1.260mil.
Náchod – pronájem obchodu s výlohami dále výrob-
ních, sklad., kancelá�ských prostor .................. Info v RK
�ervený Kostelec – RD v klidné �ásti obce 4(3)+1 
s garáží a pozemkem o vým��e 935m2 ......1.990mil.
�eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou..160tis., 
Police n/Met.-novostavba RD 5+1 .................2.660mil.
Náchod, Hronov, Police n/Met., Nové M�sto n/
Met., Dobruška, Opo�no – prodej nebo pronájem 
na 70 byt� v okr. NA,RK r�zných typ�, velikostí, 
cenových možností.

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

• kontrola klimatizace
• přezutí a vyvážení kol
• výměna náplní

Jarní servisní prohlídka
vašeho vozu:

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s p�evodem SAT/analog 

s rozvodem

doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 
sjednané

pro�  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej

technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:

eských Brat�í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

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

p�íjem zakázek: Po - 
t  9-13,30 h

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

�ervený Kostelec, Chovatelská pot�eby

Prodej 24. �ervna 2010
Nutno objednat

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

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc	

MARCO
       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

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

MD, podnikatele

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

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,

rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

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

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel.: 602 413 513

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

V cen� montáže provádíme diagnostické nakódování �ídících jednotek 
vozidel s elektroinstalací tažného za�ízení, které je velice d�ležité pro 
bezporuchový provoz vozidla s tažným za�ízením. Jsme také výrobci a 
p�ímý dovozci originálních elektroinstalací k tažným za�ízením.  

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
odborné poradenství, montáž, servis u výrobce, prověřené kvali-
tou výroby ISO, prodeje a montáží se 17 letou tradicí na trhu. 

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:

Nabízíme produkty od � rmy  LIQUI MOLY.
MOTOROVÉ OLEJE

ADITIVA
AUTOKOSMETIKA

Možnost zap�j�ení automobilu do 25 km ZDARMA!!

Kolo Trek 
6500e 

27.990,-

Radical Sport, Komenského 1203, Náchod, 
Tel. 491 422 585, mobil: 733 189 433, www.radicalsport.cz

Prodejní doba: Po-Pá 9-18, So 9-12

Brusle Tempish 
Speed Racer 

Kryptonic 

7.210,-

Prodej kol TREK 
a GARY FISHER
Prodej IN-LINE 
bruslí Tempish

Jarní servisní 

Jarní servisní 

prohlídky 
prohlídky 

s dárkem 
s dárkem 

pro každého! 

pro každého! 

NOVĚ 
SERVIS 

JÍZDNÍCH KOL
MINI: Základní seřízení kola před začátkem sezony

STANDARD: Celková kontrola kola, 
jeho očištění, seřízení a promazání

EXTRA: Komplexní kontrola stavu kola 
zahrnující rozebrání, vyčištění, seřízení, 
promazání a výměnu poškozených dílů
Ceny servisních balíčků již od 290,- Kč
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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Státní zámek Náchod ve spolupráci se �leny 
Magické lože M.S. Patr�ky a Junákem Ná-
chod po�ádají MAGICKOU NOC v sobotu 
19.�ervna 2010 od 19 do 22 hodin. Srde�n� 
Vás zveme na no�ní prohlídky zámeckých 
komnat II.okruhu mezi kouzly a záhadami. 
Jaromír Ježek Vám p�edvede probodává-
ní ruky 8 noži a prostoupení ruky velkým 
h�ebíkem. Miloš Malý ukáže indický prova-
zový trik, Martin Langr roztrhání a zcelení 
novin, Miloš 
erný pobaví mluvící lebkou 
a Karel Kašpar se p�edstaví jako pohádkový 
kouzelník.

Magická 
noc

Na tra
 dlouhou 7.800 m s minimální ší�-
kou 7 m a výškovým rozdílem 307 m p�ijeli 
oba reprezentanti GMS MADOS Racing 
teamu - Miloš Beneš s F3000 a Milan Stejs-
kal Fiatem 128 SC.
Nádherné po�así, velké množství divák� a p�í-
tomnost celostátních médií p�ivítaly komplet-
ní evropskou špi�ku v boji o titul v absolutním 
po�adí a závod historických automobil�.
V závod� soudobých vozidel v boji o absolut-
ní po�adí byla na startu kompletní evropská 
špi�ka. Faggiloli, Bormolini, Napione, Nev��il, 
Kraj�í, Krámský, Svoboda, Zerla, Stankovi�, 
Szász, Janík, Vítek, Kostruh a samoz�ejm� také 
za GMS MADOS Racing team Miloš Beneš.
Miloš Beneš už od tréninkový jízd ukazoval 
svými �asy, že bude atakovat p�ední p�í�ky. V 
první ned�lní závodní jízd� zajel Miloš Beneš 
�as 2.59,923 a byl na druhé pozici za Faggi-
lolim. V sou�tu �as� obou závodních jízd Be-
neš své 2. místo v absolutním po�adí obhájil a 
ukázal, že je jedním z nejlepších evropských 
pilot� sou�asnosti.

Výsledky:
1. Faggioli, 2.Beneš, 3.Krámský, 4.Svoboda, 5. Nev��il, 6.Kraj�í, 7.Napione, 8.Stankovi�, 9.Szász, 
10.Kostruh, 11.Janík                                                                                                  text: rs foto: choli

ECCE HOMO 2010

tel.: 603 422 845       

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHOD�

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

VÍKEND 25 - 27. 6. 2010 STEAKYVÍKEND 25 - 27. 6. 2010 STEAKY

každou sobotu 
v případě příznivého počasí venkovní grilování

pondělí-neděle 
od 11 hodin obědy

V naší správ� je nyní 5827 byt� ve 272 bytových 
domech. Dob�e tak víme, že každý d�m musí být 
samostatn� hospoda�ícím subjektem, má-li mít spoko-
jené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše kom-
plexní nabídka sm��uje ke spole�enství vlastník� by-
tových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy, 
ú�etnictví, provozní �innosti, právních úkon�, tech-
nické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho 
stabilního technického a ekonomického zázemí. 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
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AKCE AKCE 
svítidelsvítidel

Prodejna 
svítidel

�emeslnické centrum, 
Na Hamrech 874, Náchod 

TEL.: 776 777 608


