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WWW.NOVINYECHO.CZ

25 000 
výtisk�

AKCE!AKCE!
Vchodové dve�e
Vchodové dve�e

od 6600 K�
od 6600 K�

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

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).

  

p�ijme �íšníka – servírku 
(p�edchozí zkušenost nutná)
tel. 604 89 39 39

Restaurace 
pod Montací v Náchod�

Kam Kam 
v horkých dnech?v horkých dnech?

PO�ASÍ A PNEUMATIKYPO�ASÍ A PNEUMATIKY
ZRADILY SVC MOTORSPORTZRADILY SVC MOTORSPORT

�t�te na str. 3

Hledáme spolehlivého 
a zodpov�dného 

distributora novin ECHO 
pro Hronov - oblast ul. Palackého, 

Ji�ího z Pod�brad a lokalita P�í�nice. 
Více info 

na e-mail: echo@novinyecho.cz 

nebo tel. 602 103 775

TEPLOTY STOUPAJÍ
CENY KLESAJÍ

ÚKLID SKLADU
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

v klubu UFO 
v Náchod� B�lovsi 

17. 6. ve 20.00 hodin. 
Více na www.hudbajinak.info.

Lístky v p�edprodeji 
v ICC Kamenice Náchod, IC �.

Kostelec, nebo na míst�

Koncert 
Radima Hladíka 

a Blue Effect

V sobotu 11. �ervna 2011 byl o� ciáln� zahájen provoz na Jiráskov� koupališti v Náchod�. 
Návšt�vníci mají možnost, mimo jiné, užít si jízdy na �ty�proudové skluzavce. 

Ur�it� Vás namlsáme ilustrativní fotogra� í Josefa PEPY Voltra….

 Již po šestat�icáté vás zve TJ Sokol Starko� na dálkový po-
chod „Po stopách boj� z války roku 1866“.  V sobotu 25. �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.  V cíli 
pochodu na koupališti ve Starko�i,obdrží každý ú�astník krásný 
diplom a ope�enou klobásu. Novinkou bude možnost zakoupení 
turistické vizitky pochodu. Využijte 25.�ervna velmi výhodného 
vlakového spojení do Starko�e a zp�t.

Po stopách boj�….



Poutat by se m�l každý

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 22. 6. 2011 uplyne již sedm let od chvíle,
kdy nás navždy opustil milovaný syn, bratr,
p�ítel, kamarád, osobitý a nezapomenutelný 
Milan Hrubý  –  Milouš  z Náchoda.
Dne 24. 7. 2011 vzpomeneme jeho nedožitých 

26. narozenin.

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

 Pom�rn� velkým pr�myslovým objektem od roku 1882 byla Strojír-
na Jana Matušky v ulici �eských Brat�í. Zabývala se výrobou textilních 
stroj� a opravami strojních za�ízení. Vyzna�ovala se také vysokým komí-
nem, protože pomocí páry byly p�vodn� pohán�ny p�es transmise výrobní 
stroje. Pozd�ji strojírnu vedl syn Otto. Po znárodn�ní objekt p�evzala n.p. 
Rubena a pozd�ji zbourala ve prosp�ch výstavby závodní jídelny. Pon�kud 
dál ke Starému M�stu prosperovala Stárova soustružnická dílna. P�ejala 
ji op�t Rubena a umístila zde vývojovou dílnu gumotextilních výrobk�. 
I ta byla zbourána p�i rozší�ení tovární strojírny. Od roku 1905 provozoval 
také v Náchod�, �p. 320 � rmu Soustružnictví Josef Paš	álka a Strojírnu 
Jaroslav D�dek Komenského 483.
 Na louce mezi �ekou a dnešní B�loveskou ulicí vedle Hrudíkovy textilky 
vyrostla roku 1919 strojní dílna s názvem Vávra Josef, první náchodská 

specielní výroba ohnivzdorných pokladen, osinkových sk�íní a ocelo-
vého nábytku. Výrobky m�ly uplatn�ní p�edevším v kancelá�ích pro ucho-
vání cenných i tajných dokument�. Vyráb�ly se zde i stojany pro telefonní 
úst�edny. Po znárodn�ní zde pokra�ovala strojní výroba pod vedením n�-
kolika organizací, až nakonec objekt p�ejal Kovopodnik Broumov. Po roce 
1990 ve výrobních prostorách � rma Jopeco protektorovala pneumatiky. 
Nyní je zde umíst�n velkoobchod ná�adím. V oborové �ad� nutno uvést 
Náchodskou strojírnu s.r.o., sídlící v zadní �ásti bývalé Tepny s pr��elím 
do Plhovského nám�stí. Tu po odtržení z rubenské strojírny v roce 1999 
vede Petr Gala. Na díln� se provádí výroba nových stroj� pro zákazníky, 
generálky i formy pro lisování. Svoje strojírny m�ly nebo mají Tepna, Ru-
bena i MEZ.
 P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, do-
klady a fotogra� e o uvád�ných objektech k zap�j�ení atd., sd�lte je prosím 
na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (44)
S T R O J Í R N Y

�   Matuškova strojírna

�   Stárova soustružnická dílna
 

Mýty o...

Králi�í maso je lehce stravitelné, zdravé, libové, jemné, má nízký obsah cho-
lesterolu a v neposlední rad� je velmi chutné.  Hodí se hlavn� k va�ení pod 
pokli�kou nebo v tlakovém hrnci, k pe�ení v troub�, smažení (nap�íklad p�i 
p�íprav� �íny), ale i ke grilování. Dá se konzumovat jak teplé, tak studené 
v r�zných lehkých salátech. Vynikající je nap�íklad i králi�í paštika. Rozhod-
n� tedy není pravda, že králi�í maso je bez chuti a v kuchyni málo využitelné. 

Nejznám�jšími kreacemi na p�ípravu králi�ího masa jsou králi�í � lety, kot-
letky, prsa nebo pln�né kousky. Králík p�ipravený vcelku dnes už pat�í spíše 
do babi��iny kuchyn�. Ale když jednou za �as bytem zavoní králi�í na sme-
tan� �i na �esneku, sbíhají se v�tšinou všem �len�m domácnosti sliny už 
dlouho p�ed ob�dem…

Králi�í maso je velmi libové 
Obsah tuku v králi�ím mase se pohybuje od 4,7 do 12,5% . Zadní maso (steh-
na) obsahuje mén� tuku, p�ední �ást je o n�co tu�n�jší. V pr�m�ru obsahuje 
celý králík 8,8% tuku, který je v�tšinou viditelný, takže pro absolutn� dietní 
jídla se dá bez problém� p�ed p�ípravou odstranit. Maso z králíka vyniká 

lehkou stravitelností. Maso mladých zví�at je velmi jemné a neobsahuje té-
m�� žádný kolagen. Zadní maso je všeobecn� považováno za nejkvalitn�jší.

Králík na �esneku- nejoblíben�jší recept našich 
maminek a babi�ek

Králíka o�istíme, omyjeme, maso na�ízneme a proložíme proužky anglic-
ké slaniny. Osolíme, pot�eme prolisovaným nebo ut�eným �esnekem, po-
sypeme zázvorem a ope�eme na tuku z obou stran. Poté dáme do peká�e 
a podlijeme vývarem, p�ikryjeme a vložíme do trouby. B�hem pe�ení maso 
podléváme vývarem. Když je m�kké, zahustíme š	ávu moukou, pova�íme 
a dochutíme nasekanou petrželovou natí. Králíka pe�eného na �esneku 
podáváme s bramborem,  bramborovými knedlíky nebo se zeleninovým 
salátem. Dobrou chu	 :)

Michal Kubiš 1.H, Mgr. Vlasta Drobná, 
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, 

www.souteplicenm.cz

Králi�í maso

ZA TAJEMSTVÍM 
KONGA

Vyhlášený GAY CLUB Vyhlášený GAY CLUB 
v centru Berlínav centru Berlína

p�ijme:

 tane�níky a spole�níky 

(v�k 18 - 25 let)
ubytování zajišt�no

5000,- EUR / m�sí�n�
foto s nabídkou zasílejte

 na e-mail: 
v.i.p.party@seznam.cz

 Záchraná�i, kte�í zasahují u doprav-
ních nehod, se shodují, že p�i t�žké auto-
nehod� má n�kolikanásobn� vyšší šanci 
na p�ežití jen pasažér p�ipoutaný. 
Bohužel v�tšina �idi�� nev�nuje dosta-
te�nou pozornost správnému nastavení 
bezpe�nostních pás�. Ba co víc, mnozí 
ani netuší, že pásy lze u v�tšiny vozi-
del snadno se�ídit. Pás by m�l sm�rovat 
p�es rameno a hru�. Pokud sm�ruje p�es 
krk, hrozí p�i nehod� smrtelné nebez-
pe�í. Spodní �ást pásu by pak m�la se-
d�t pevn� p�es boky. Pás nesmí být ani 
p�íliš volný. M�l by sice na t�le sed�l 
pevn�, ale nesmí p�i tom �idi�e omezo-
val p�i �ízení. Vždy dbejte na to, abyste 
pod pásem nem�li tvrdé a ostré p�edm�-
ty, nap�íklad propisovací tužku, ná�adí 
apod. aby p�i p�itažení pásu nedošlo 
ke zran�ní. Dbejte i na p�ipoutání osob 
na zadních sedadlech a to v�etn� d�tí. 
Rozhodn� nespoléhejte na to, že dít� p�i 
nárazu udržíte. P�i rychlosti 50 km/hod. 
a p�i hmotnosti dít�te 10 kg byste pot�e-
bovali dokázat ve svých rukou udržet 
více než 300 kg a navíc byste museli být 
v každém zlomku vte�iny pln� soust�e-

d�ni! Dít� v náru�í p�i nárazu tedy ur�it� 
neudržíte, ale spíš ho rozma�káte váhou 
svého t�la. Nejv�tším nešvarem pak je 
dít� stojící mezi sedadly. Náraz p�i rych-
losti 50 km/hod. bez d�tské autoseda�ky 
lze p�irovnat k pádu z výšky 10 m. P�i 
nárazu se dít� zm�ní v ne�ízený projektil 
vážící až 1,5 tuny.
 Dít� do 150 cm je však možné p�i-
poutat bezpe�nostním pásem jen p�i 
použití odpovídající autoseda�ky. 
Osoby menší než 150 cm p�ipoutané 
bez použití se-
da�ky by pás 
mohl uškrtit. 

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 22. �ervna 2011 by oslavila 69. narozeniny 

naše milovaná maminka, babi�ka, teta, 
paní Jana Meisnerová z Náchoda, 

vedoucí prodejny elektrospot�ebi��.

Kdo jste ji znali, v�nujte ji tichou vzpomínku.
Syn Ji�í a setra Olga s rodinou

 

Byt 2+1 v osobním vlastnictví s balkonem Nové Město n/M – Malecí .................................... 1 049 000,-Kč
Venkovské obytné stavení Horní Radechová .........................................................................  1 500 000,-Kč
Rodinný dům s dvěmi garážemi a dílnou Jizbice .....................................................................  1 749 000,-Kč
Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice ...................................................................  3 350 000,-Kč
Rodinný dům se zahradou v klidném středu v Novém Městě n/M ........................................... 1 749 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve Vestci
Větší rodinný dům se zahradou 
v klidném prostředí ve Vestci 
u České Skalice vhodný pro byd-
lení i podnikání.
                        Cena : 1 295 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

SLEVA

Talíř plný chutí
a vůní

Hlíva – zázrak p�írodní medicíny
 Léka�ské výzkumy v r�zných zemích a kulturách shodn� potvrzují, že hlíva úst�i�ná se �adí mezi 
nesmírn� vzácné organismy. Tato d�evokazná houba byla donedávna považována jen za jakousi la-
h�dku, ale výzkumy ukázaly, že v ní je ješt� n�co mnohem cenn�jšího. Mezi její hlavní ú�inky pat�í 
pozitivní vliv na infekce, zán�ty, krevní tlak a cévní systém. Je využívána také pro zlepšení peri-
staltiky st�ev, p�i alergii, pro zlepšení metabolismu a regeneraci organismu. Bylo zjišt�no, že hlíva 
odstra�uje i bradavice virového p�vodu a lé�í ekzémy. Pokud poci	ujeme p�íznaky stárnutí, tak i zde 
má hlíva blahodárný vliv, protože pomáhá regenerovat bu�ky, a tím  zpomaluje stárnutí. Její p�íznivé 
p�sobení na lidské zdraví znali již p�ed staletími �í�ané. Ne náhodou se hlíva za�ala koncem minulého 
století objevovat i na našich prost�ených stolech. 

Hlíva si bere živiny ze strom� a �lov�k si je m�že vzít z hlívy. Její pozitivní ú�inky spo�ívají hlavn� 
v látkách, které mají schopnost aktivovat bu�ky zajiš	ující p�irozenou imunitu. Krom� toho hlíva 
obsahuje celou �adu vitamin� B, D, C, K, protein�, sterol�, n�které mastné kyseliny a stopové prv-
ky chromu, m�di, železa, jódu, sodíku, selenu a zinku. Obsahuje také množství d�ležitých protein�, 
enzymy, steroly, aminokyseliny a mastné kyseliny, dále bohatou škálu nejr�zn�jších cukr� od jed-
noduchých až po polysacharidy rozpustné i nerozpustné. Ve vod� nerozpustné polysacharidy chitin 
a chitosan snižují hladinu cholesterolu, tuku a kyseliny mo�ové krvi. Krom� t�chto cenných látek 
obsahuje hlíva také vlákninu, díky které se z t�la uvol�ují usazené škodliviny. Tak te� už víte, pro� je 
tato houba považována za malý zázrak? Prost�ednictvím nabízených recept� máte možnost se p�esv�d-
�it, že má i skv�lé kuliná�ské využití.

Raj�ata pln�ná hlívou
4 v�tší raj�ata, 250 g hlívy, 1 vejce, máslo, citronová š�áva, pep�, s�l, na ozdobu petrželka.
Nejd�íve si p�ipravíme raj�ata, která se�ízneme ostrým nožem, vršek raj�ete použijeme jako ví�ko. 
Vnit�ky opatrn� vydlabeme malou lži�kou. Pokrájenou hlívu a dužninu z raj�at osolíme, opep�íme 
a dusíme na másle. Hotovou sm�s zahustíme vají�kem a plníme do p�ipravených vydlabaných raj�at. 
Do vnit�k� raj�at p�ed pln�ním nakapeme citronovou š	ávu. P�iklopíme ví�kem z raj�ete a sypeme 
zelenou petrželkou. Podáváme s pe�ivem.

Další recepty na kuchy�skou úpravu hlívy úst�i�né najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

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

www.hshronov.cz

D�tský tábor u rybníka plný her 
a dobrodružství.

Koupání, logické a sportovní hry. 
Termín 13. 8. – 27. 8. 2011

Po�ádá d�tský oddíl LO3 Hronov. 

www.lo3.cz. 
Tel. 775 951 461



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:
SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 20% 

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

 - 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

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
NEJEN KLEMPÍ�SKÉ A MECHANICKÉ

OPRAVY OSOBNÍCH
 A DODÁVKOVÝCH VOZIDEL

 - antikorozní ochrany podvozk�
 - opravy moto nádrží, cínování

 - renovace autoveterán�
email: autodilnasevcik@seznam.cz

www.autodilnasevcik.cz

723 588 725                                 
776 227 724

St�echy
Zelená úsporám

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

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

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

tel.: +420 608 345 132

Jaroslav Pařízek

KOVOVÝROBA
a ZÁMEČNICTVÍ

Padolí 296,
Hronov Zbečník

Přijme

stavebního zámečníka, 

s platným

svářečským průkazem
 na jednosměnný provoz

Nástup možný ihned

Kontakt: 603 887 304

za starý nábytek a nepot�ebnou veteš nabízí:
P. Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21

Výhodné ceny p�i st�hování,
prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

608103810, 606270421

 

 
             

     

    
   

   P
OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

 Babiččin dvoreček plný zvířátek v Náchodě na Staré 
zámecké cestě (pod vojenským hřbitovem) může být 
cílem vašich procházek. V zookoutku se děti seznámí 
s malým koníkem, ovečkou, kozlem a dalšími zvířátky, 
která zde chová Lenka Hurníková.

Jízdárna DALENJízdárna DALEN    
Stará zámecká cesta,  Stará zámecká cesta,  

Náchod, Tel. 776 49 49 07Náchod, Tel. 776 49 49 07

     

v rodinném prost�edí 
s hodnými koníky, s výukou 

zam��enou na sed a vedení kon�.
Termíny: 

  

3. – 9. 7. 3. – 9. 7. 
a 17. – 23. 7. 2011a 17. – 23. 7. 2011

P�ihláška na 
www.dalen.mypage.cz

  prázdninový prázdninový 
jezdecký tábor jezdecký tábor 

pro d�tipro d�ti  

nabízí

     Poslední květnový víkend sbíral tým SVC Náchod Motorsport body do MMČR a FIA 
European Cupu Ústecké 21. Tým nastoupil ve složení Vladimír Vitver a Jan Čermák, 
a to s oběma vozy WR ve třídě E1-2000.
    V nedělním závodě Vláďa na nic nečekal a hned v první závodní jízdě ukázal po-
tenciál dvanáctky a zajel velmi kvalitní čas. V druhé závodní jízdě zajel čas ještě lepší 
a o pouhé 2 setiny vteřiny mu uteklo první místo. Honzova premiéra na suchu dopadla 
také velmi dobře. Postupně se zrychloval a bylo z toho k maximální spokojenosti 3. místo.
 Další víkend zamířil Vladimír Vitver pro body do FIA European Hillclimb 
Cupu do  italského  Chiazuntanu. Do  italského městečka se vydal  team po-
prvé, a  to s  cílem pobrat body do  celkového hodnocení šampionátu. Vědělo 
se, že to bude složité, protože konkurence v Itálii je v rámci  skupiny vysoká 
a Lancie, Alfy, disponující pohonem všech kol a v rukou jezdců jako je Guli-
ani, Pailer měly na  předpovídaném mokrém povrchu jistě značnou výhodu. 
      Nedělní závod se jel na součet dvou jízd. Bohužel, v první jízdě a v posledním měře-
ném úseku tratě Vláďa s WR-12 havaroval. Tuto havárii zavinilo počasí a tříkilometrová 
vzdálenost od depa ke startu před samotnou jízdou, kdy team na základě hustého deště 
zvolil novou speciální směs na vysokou vodu. Jenže po nájezdu do předstartovního pro-
storu byl závod na 55min zastaven a přestalo pršet. Team již neměl šanci přezout a v po-
slední části pneumatiky  neplnily svoji funkci a vozidlo přestalo poslouchat svého jezdce. 
  „Věděl jsem, že startujeme na nové směsi pneu a že ji neznám. Snažil jsem se 
k  nim v  rámci možností chovat slušně, pořád jsem je chladil průjezdy vodou 
v horní části se o ně již tak neopíral, ale přiznám se, že jsem netušil, že odejdou 
bez jakéhokoliv varování.  
 Na druhé straně nám radost,  jaký se od Ústecké 21 udělal pokrok na autě,  když si 
vezmu, že při druhém nasazení nového vozu do závodu jsem se držel v první jízdě do 
posledního měřeného úseku na 4. místě absolutně, dosáhl 3. nejrychlejšího měřeného 
času v E1, tak z toho mám radost,“ dodává k celé události Vláďa Vitver.                         (r)

Po�así a pneumatiky Po�así a pneumatiky 
zradily SVC Motorsportzradily SVC Motorsport    

O NAŠICH INTERNÁTECH....
 Blíží se konec školního roku a s ním i zasloužený odpočinek. A tak na dlouhé 
dva měsíce osiří i dvě budovy internátu, které patří ke Střední škole a Základní 
škole v Novém Městě nad Metují. Jedna je na Králíčku, druhá pak v klidném pro-
středí na Hradčanech. V obou internátech pracujeme se žáky se specifi ckými vzdě-
lávacími potřebami. Žáci střední školy nejsou jedinými, kteří tu bydlí a kterým se 
věnuje osm denních vychovatelek. Našim specifi kem je, že zde máme ubytované 
také žáky základní školy s různými poruchami. Je-li dítěti pobyt na internátě nějak 
prospěšný, nerozhodují žádné překážky, které by mu v ubytování bránily.
 Proto vždy vytváříme mezi žáky atmosféru rodiny, a  to zejména formou 
individuálního přístupu, vedeme je k všestranné a účinné komunikaci, rozví-
jíme jejich schopnosti spolupracovat a respektovat práci i úspěchy ostatních. 
Snažíme se, aby si vážili nejen sebe sama, ale i druhých, aby v sobě probudili 
vnímavost k lidem, prostředí i k přírodě.

 Vedeme je k plnohodnotnému využívání volného času, a to nejen v zájmo-
vých kroužcích, ale také při sportu, na vycházkách po malebném okolí Nového 
Města nad Metují nebo při zábavných soutěžích, které pro žáky pravidelně po-
řádáme. Nejoblíbenější jsou výtvarné činnosti nebo kroužky vaření. Ve svém 
volnu mohou žáci trávit také čas na zahradě, v počítačových učebnách, her-
nách se stolním fotbalem a kulečníkem nebo v posilovně.
 Máme radost, když pak ve svých koníčcích pokračují a dosáhnou v nich i jisté 
úspěchy, jako se to například podařilo našemu žákovi Tomáši Petikovi, který se stal 
mistrem republiky v silovém trojboji. Těší nás, že se sportem začínal právě u nás.
I když je naše práce náročná a ne vždy se nám všechno podaří, snažíme se, aby 
byl internát místem plným pohody, klidu a porozumění, kam se žáci budou 
i po letech rádi vracet.

Irena Zakouřilová

M�sto Náchod
Masarykovo nám�stí 40, PS� 547 61

Starosta m�sta Náchoda
VYHLAŠUJE

výb�rové �ízení na obsazení funkce vedoucího ú�adu výb�rové �ízení na obsazení funkce vedoucího ú�adu 
(tajemník/tajemnice) M�stského ú�adu Náchod(tajemník/tajemnice) M�stského ú�adu Náchod

a) jako vedoucí zaměstnanec,
b) nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému

celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě 

                                                 uvolněnéného pro výkon této funkce. 

Druh práce:

 komplexní zajišťování chodu městského úřadu


 koncepční a metodická práce

 vedení zaměstnanců úřadu – organizace, řízení a kontrola jejich pracovních výsledků

Termín nástupu:  15. 7. 2011 nebo dle dohody
Platové zařazení: 12. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a č. 222/2010 Sb., v platném znění  

Místo výkonu práce: Náchod
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou

P�edpoklady  pro výkon funkce podle §§ 4 a 5 zákona �. 312/2002 Sb., o ú�ednících územních 
samosprávných celk� a o zm�n� n�kterých zákon�, v platném zn�ní

  

 fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem  a má v ČR trvalý pobyt


 dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka

 bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům


 splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, v platném znění (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady 

podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

 minimálně 3 roky praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:

Požadavky na uchaze�e:


 VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu, právnický nebo ekonomický směr výhodou

 vítána znalost zákonných norem pro veřejnou správu 

(zákon o obcích, zákon o úřednících územních samosprávných celků, správní řád a další . . .), ZOZ 

 řidičský průkaz skupiny B


 znalost práce s PC

 zkušenost s řízením prac. kolektivů, organizační a komunikativní schopnosti

Písemná p�ihláška musí obsahovat:


 jméno, příjmení

 datum a místo narození

 
 státní příslušnost

 místo trvalého pobytu (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)

 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu

 kontaktní spojení


 datum a podpis uchazeče
 

K p�ihlášce se p�ipojí tyto doklady:


 strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních,  praxi a odborných znalostech a dovednostech

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením


 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění 


 čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

P�ihlášku s uvedenými doklady doru�te nejpozd�ji do 24. 6. 2011 na adresu:  

M�stský ú�ad, k rukám starosty m�sta, Masarykovo nám. 40, 547 61,  Náchod.
Obálku ozna�te „ Výb�rové �ízení – tajemník - neotvírat“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu 
nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodů.

       Náchod, 9. 6. 2011    
                                                                                                                                                                            

Jan Birke
                                                                                                                                                                            starosta města



 Smažírna a loviště ryb Pstražná leží 7 km 
od centra lázní Kudowa Zdrój, směrem 
na Skansen lidové architektury – smažírna 
se nachází 100 metrů od skanzenu (na map-
ce modrá šipka). Pokud dostanete chuť 
na výbornou rybu a navíc vlastnoručně ulo-
venou, určitě čtěte dál...
 Sami si zde můžete vyzkoušet Vaše ry-
bářské umění. K dispozici máte hned dvě 
jezírka, kde zaručeně tu svou rybku ulovíte. 
Pstruha Vám na místě usmaží. Samozřejmě 
můžete jen zasednout ke stolu a rybku si 
koupit. Cena pečeného pstruha je 85,-Kč, 
v ceně je již započítán chléb a plátek citro-
nu. Navíc samozřejmě neplatíte ani zapůj-
čení udice a návnadu. Syrového pstruha si 
odnesete za pouhých 50 korun.
 V čase, kdy čekáte na „tu svoji pochout-
ku“, můžete posedět na venkovní terase 
se slunečníky nebo v selské jizbě v objektu 
smažírny. Využít můžete příjemného pro-
středí ke krátké procházce.

 V Pstražne je sezóna již v plném proudu, 
otevřeno tu mají denně od 10 do 22 hodin.
 Smažírna je s dosahu oblíbené Masary-
kovy cyklostezky Kladským pomezím. Proto 
šlápněte do pedálů, obujte pevné boty, na-
startujte Váš vůz nebo motorku a udělejte 
si pěkný výlet.

Kudy?
* Cyklotrasa z Hronova... šlápnete do pe-
dálů z Hronova na Žďárky – potom směr 
hraniční přechod Doly (na mapce červená 
šipka) a máte to už jen dva kiláky – cíl: 
Pstražna
* Autem do Kudowy Zdroj, první světelná 
křižovatka, je tam benzinová pumpa, dejte 
se na ní vlevo. Po levé ruce minete Policej-
ní stanici a na další větší křižovatce se dáte 
opět vlevo a neuhnete ze směru na Skan-
zen lidové architektury ... cíl: Pstražna

připravila Laďka Škodová

Za dobrým pstruhem nemusíte světa kraj...

�ERTOVSKY DOBRÉ ZASTAVENÍ...
 Přijměte pozvání do nově otevře-
né Čertovky. Restaurace – kavárna 
– klub Čertovka se nachází na úpatí 
nově vznikající cyklostezky z  Lipí 
do  Pekla u  Nového Města nad Me-
tují. Ta bude navazovat na další cyk-
lostezky vedoucí tímto údolím.
 V  Čertovce Vám je k  dispozici 
příjemné prostředí nekuřácké re-
staurace se zajímavě řešeným stup-
ňovitým interiérem pro cca 35 osob 
a  útulný nekuřácký salónek pro 15 
osob. Posedět můžete i na venkovní 
terase nebo v zahrádce.
 Otevřeno tu mají zatím od  čtvrt-
ka do neděle, vždy od 12 hodin.
 Do  budoucna samozřejmě bude 
provozní doba rozšířena. Místní 
kuchyně Vám připraví teplá jídla, 
ovocné poháry, hojně zásobený bar 
zase nabídne míchané nápoje, toče-
né pivo Primátor 11 nebo Weizen-

bier – pšeničné kvasnicové pivo pi-
vovaru Náchod.
 Prostředí Čertovky je ideálním 
místem, kde můžete uspořádat sva-
tební hostinu, firemní či rodinný 
večírek nebo soukromou akci.
 Pokud nebudete chtít za  nocle-
hem cestovat nikam daleko, k  dis-
pozici Vám je ubytování ve  3 šes-

timístných chatkách se sociálním 
zařízením, které se nacházejí pou-
hých 100 metrů od Čertovky.
 Tak neváhejte a přijměte pozvání 
manželů Ivy a  Petra Němečkových 
do  Restaurace – kavárny – klubu 
Čertovka v  osadě Peklo u  Nového 
Města nad Metují. Věřte, na  cestě 
do  Pekla je to čertovsky dobré za-
stavení...

Tel.: 491 435 084, 777 131 368, 
www.peklo-nemecek.cz

Připravila Laďka Škodová

V Restauraci–kavárně–klubu
Čertovka naleznete

příjemné prostředí a soukromí

Restaurace–kavárna–klub
Čertovka leží na úpatí

nově vznikající cyklostezky
 vedoucí z Lipí do Pekla

tel.: +48748174242
mob. +48666549096

dachter@dachter.pl

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra,plastová okna,zahrada       890.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p.           830.000,-K� 
- byt 3+1 v OV Nové M�sto n.M. (57m2),2006 rekonstrukce,zd�né j.  1,670.000,-K�
- byt 3+1 v OV v Dobrušce (80m2) zd�ný, rekonstrukce, 2x sklep         990.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Novém M�st� n.M. (30m2),pl. okna, zatepleno, komora   729.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (74m2)zd�né jádro,kompl. revitalizace,lodžie 1,150.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný,plast.okna     ,120.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1, 568m2, po �ást. rekonstrukci   1,790.000,-K�
- �ad.rodinný d�m Hronov 3+1, 170m2, po rekonstrukci, po slev�!!!    1,690.000,-K�
- rodinný d�m Nové M�sto n.M.,2950m2, ke kompl. rekonstrukci        1,320.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M.,1128m2, výborné místo          990.000,-K�
- roub.chalupa Velichovky-Hustí�äny,4+1,1390 m2,lux.styl,novostavba   4,995.000,-K� 
- rod.d�m-chalupa Slavo	ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola       1,290.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola    1,399.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Litobo�, 1402m2, 3x apartmán,  po rekonstrukci    3,120.000,-K�
- podnik. objekt-výrobna,kancelá�e,byt v Novém M�st� n.M.,977m2   2,850.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít� na hran.      530,-K�/m2  
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo,sít� na hran.      530,-K�/m2 
- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled     950,-K�/m2

- st. pozemky v �erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra          270,-K�/m2

- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá�, plot       280.000,-K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá�, klidné krásné místo      249.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo       630.000,-K�

POZVÁNKA NAPOZVÁNKA NA
AUTOKROSAUTOKROS

   Blíží se další termín závodu ze série po-
řádaných Autoklubem Radeč. Na  trati 
v Radči se střetnou 25. června jezdci za vo-
lanty autokrosových „závoďáků“ a  diváci 
se mají na co těšit. Start závodu je pláno-
ván na 12.00 hod. Trať najdete v bývalém 
areálu JZD v  Radči. Je připravena i  řada 
doprovodných akcí, mezi kterými nechy-
bí exhibice vozů Trabant či soutěž o porce 
pečeného prasátka. Mediálním partnerem 
akce jsou noviny ECHO.                          -r-

Zahradnické práce 
sekání trávy
Tel. 724 173 560



Vítejte v lázních v Kudowě Zdroji - zastavení šesté
 Jen pár kilometrů od česko-polské hranice v Náchodě se na-
cházejí lázně s tradicí dlouhou dvě století. Najdete je v Kudowě 
Zdroji a nyní jsou součástí společnosti Zespól Uzdrowisk Klod-
zkich S.A. Šíře nabídky těchto polských lázní spolu s příznivým 
mikroklimatem a prameny léčivých vod způsobují, že jsou lázeň-
ské domy a sanatoria v Kudowě Zdroji stále častěji cílem i čes-
kých klientů. A mohou se stát i  cílem vaší cesty za obnovením 
a posílením vlastního zdraví...

LÉČBA NADVÁHY A OBEZITY
 Představení polských lázní v  Kudowě Zdroji v  dnešním 

Sanatorium Jagusia

V sanatoriu Jagusia se nachází i tělocvična.

KUPON - S NOVINAMI ECHO O 10 % LEVNĚJI

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

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

vydání novin ECHO uzavřeme prezentací dětského sanatoria 
Jagusia, které je rovněž součástí společnosti Zespól Uzdrowisk 
Klodzkich S.A. Zdejší terapeutické procedury jsou určeny dě-
tem ve věku 6-18 let, které mají problémy s  nadváhou nebo 
obezitou. Léčebné postupy jsou dále určeny pro malé pacienty 
s nemocemi pohybového ústrojí, poruchami trávení a látkové 
výměny a endokrinologickými potížemi.

PÉČE O DĚTSKÉHO PACIENTA
 Je samozřejmé, že objekty sanatoria Jagusia jsou maximálně 
přizpůsobeny dětským klientům včetně možnosti ubytování 

pro rodiče, kteří chtějí být dětem nablízku během jejich léčby. Sanatorium Jagusia se 
nachází v těsném sousedství lázeňského parku. Malí pacienti mají k dispozici i spor-
tovní hřiště. V brzké době budou moci využívat i moderní rehabilitačně-rekreační 
bazén. „Pochopitelně nezapomínáme ani na zvláštní stravovací požadavky dětských 
klientů. Samozřejmostí je například speciální pečivo pro děti s bezlepkovou dietou“, 
říká o léčebné výživě v sanatoriu Jagusia předseda představenstva akciové společnosti 
Zespól Uzdrowisk Klodzkich S.A. Jerzy Szymanczyk.                                    (echo - pi)

AUTOMAT AUTOMAT 
NA MLÉKONA MLÉKO

ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer     

školní jídelny
– Přístup 24 hodin denně
– Cena za 1 litr 15 Kč 

– Možnost stáčení 
do vlastních nádob

Více na www.levnehypo.cz nebo tel.: 733 774 788 

Pro naše klienty  zajišťujeme tyto služby:

Máte zájem o nejvhodnější hypotéku a vyřízení její administrativy?
Máte překlenovací úvěry ze stavebního spoření a chcete ušetřit na splátkách?
Blíží se termín, kdy Vám končí fi xace již uzavřené hypotéky a nechcete platit více?
Potřebujete zkonzultovat výhodnost vašich smluv o stavebním spoření?
Chcete zkontrolovat výhodnost Vašich pojistných smluv k bydlení?

Zavolejte nám na naši infolinku: 731 170 025
a naši odborníci Vám ušetří výdaje za Vaše bydlení 

Jsme největší nezávislý konzultant v oblasti hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spo-
ření ve východních Čechách. Za rok 2010 jsme pomohli s přípravou hypoték a úvěrů ze 
stavebního spoření za více než 6 mld. Kč. Naši specialisté jsou Vám schopni ušetřit nejen 
čas, ale až několik tisíc korun měsíčně. Všechny naše služby jsou zdarma. 

CENTRUM FINANCÍ PRO VAŠE BYDLENÍ

CESTOVNÍ AGENTURA
zážitky ve vašem stylu

Ceny levn�jší než na internetu

NEVÍTE KAM NA DOVOLENOU ZA SLUNÍ�KEM?
 P�IJ�TE K NÁM, RÁDI VÁM POM�ŽEME S VÝB�REM.

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

VELKÉ INDIVIDUÁLNÍ
I SKUPINOVÉ SLEVY

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

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

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

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

www.rako-reality.cz

-byt 3+1(pl. 74m2) moderní  v OV Náchod – Plhov 1.200.000,-K�
-byt 3+1 v OV v Náchod�  pl. (68m2) sul. B�loveská 1.250.000,-K�
-byt 2+1 v OV v Náchod� na Plhov� (pl. 47,3m2) 840.000,-K�
-byt 3+1 zd�ný (pl. 80m2) v Náchod� na Brance 1.250.000,-K� 
-dr. garsonka (30m2) v Náchod� s balkónem, 5.patro 499.000,-K� 
-chalupa udržovaná 3km od RK v Panské Habrové 1.150.000,-K�
-chalupa poloroub. v Machov� nedaleko Police n/Met. 1.590.000,-K�
-rod. d�m v Horní Radechové, ihned k bydlení  1.700.000,-K�
-rod. d�m v Náchod� – Bražci s garáží a další staveb.poz. 1.950.000,-K�
-rod. d�m – novostavba ve Slav�tín� n/Met., okraj obce 2.500.000,-K�
-rod. d�m (3+1, plocha 100m2) po rekonstr. na Pavlišov� 2.099.000,-K�
-rod. d�m na Ho�i�kách, k bydlení i rekreaci, turist.lokalita 870.000,-K� 
-rod. d�m v Náchod� na Babí, 1–2 byt. jednotky, garáž 1.490.000,-K� 
-rod.d�m–novostavba p�ed dokon�ením na Kramoln� 2.295.000,-K�
-rod. d�m v Náchod�–B�lovsi (2+1 v 1.NP, 3+1 v 2.NP) 2.300.000,-K�
-rod. d�m v Hronov�–dvoug. (4+1,1+1) udržovaný 3.500.000,-K� 
-rod. d�m 3+1 v Hronov� se zahrádkou po celk. rekonstr. 1.860.000,-K�
-st. pozemek v Náchod� 1080m2, krásným výhledem 1.480.000,-K�
-st. pozemek v Náchod� 700m2, lukrativní místo, inž. sít� 800,-K�/m2

-st. pozemek o vým��e 1391m2 na Borové u Náchoda 350.000,-K�
-st. pozemek o vým��e 8 585m2 na Kramoln�-Trub�jov� 200,-K�/m2        
-zahrada 400m2 na slunném míst� u rybníka Brodský 140.000,-K� 
-zahrada 1318m2 u p�ehrady Rozkoš vhodná pro rybá�e 130.000,-K�

HTC Sensation
a Galaxy S II

u Nás SKLADEM!
Iphone 4 16GB 

15 999,-

Lepení
 ochraných

 fólii
 149,-

Mobil Náchod 
Pražská 971

547 01 Náchod
www.mobil-nachod.cz

491 422 367
608 777 727

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����



* Prodám stavební pozemek se stodolou o vý-
m��e 641 m2 v klidné �ásti obce Sv�tlá u Ho�i-
�ek. Cena: 249 000,- K�. Tel.: 777 311 404
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu 
v cen� do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 
608 245 634
* Prodám RD v Náchod� Komenského ulici, 
obyt.plocha 100 m2, po rekonstrukci, mož-
ná p�dní vestavba, cena 2,3 mil.K� k jednání. 
TEL.:774 844 265

* Prodám chalupu na Broumovsku, zast. plo-
cha 400 m2, pozemek 900 m2, v�tší �ást zkolau-
dovaná k podnikání, sou�ástí garáž, studna. Tel. 
777 121 717 RK nevolat.
* P�enechám pronájem zahrady s chatkou za 
odstupné na Babí. TEL.: 605 456 984
* Pronajmu garáž na Kladské ul., v Bražci a 
Na Cihelnách. Cena dohodou. TEL.:606 213 229
* Pronajmu chalupu v Orl.horách, krásné klid-
né místo, houba�ení, turistika, koupání- pro nená-
ro�né. Cena dohodou (levn�). TEL.:736 667 052
* Prodám dvougenera�ní, 1.p starší rodinný 
d�m v �eské Metuji, zast.pl.170m, pozemek 
150m2. Cena 1,5 mil.K�. Mob.728 778 503
* Prodám d�m - Otovice u Broumova. 1 650 
000K� email: jk140@seznam.cz
* Prodám menší rodinný d�m 3+1 se zahrád-
kou v centru Hronova, po celkové rekonstrukci 
ukon�ené v roce 2010, vhodný ihned k bydlení 
bez pot�eby oprav. Cena p�vodní 1 800 000 K�, 
nyní 1 690 000 K�. Tel: 608 163 824, e-mail: 
adaada1@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. 
D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena 
2.050.000K� Tel.: 732 799 528, e-mail: z.faifr@
seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici-Zájezd. Jed-
ná se o cihlový RD který byl vystaven v roce 
1991 - 1993. RD je celý podsklepený s garáží 
pro 3 auta. Cena: 1.500.000K�,- Tel: 732 799 
528, e- mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, který se 
nachází v blízkosti plusu a centra m�sta Hronov. 
Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt o velikos-
ti 2+1, zbylé dva byty jsou o velikosti 2+1 a 
1+KK. Cena: 1.850.000K�,- e-mail: z.faifr@
seznam.cz Tel:732 799 528
* Prodám RD v Náchod� - B�lovsi. Po �áste�-
né rekonstrukci. Ihned k bydlení. Cena doho-
dou. Tel. 604 900 681
* Prodám rod. d�m v Teplicích n. M., krajní 
patrová �adovka se zahradou asi 350m2 v klidné 
�ásti. Cena 1.550.000,- K�. Tel. 722 472 177.

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

* Koupím RD k trvalému bydlení do 25km od 
Náchoda, do 1.5mil. Tel: 739486403

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.do 
zelen� poblíž centra, + WC,v nov� zrek. dom� 
v NA. Nutno vid�t. Náj.1.500,-K�+el.+vody+ 
topení+kauce. Tel. 608 903 070
* PRONAJMU OBCHOD VE STÁRKOV	 
NA NÁM	STÍ. 40m2 , možnost provozu od 
10.2011. Info tel.602 133 173 nebo
renestarkov@seznam.cz
* DLOUHODOB	 PRONAJMU PRODEJ-
NU V HRONOV	, 60m2, 200m OD NÁ-
M�STÍ, CENA 5.000K�/m�s. Info na telefonu 
777302 483
* DLOUHODOB	 PRONAJMU NEBYTO-
VÉ PROSTORY V HRONOV	, VHODNÉ 
NA ORDINACI APOD.,110+ 50m2, 200m OD 
NÁM�STÍ. Info na telefonu 777302 483
* Pronajmu nebytové prostory 16 m2 (ob�erst-
vení, tra� ka nebo kancelá�) na autobusovém ná-
draží v Novém M�st� nad Metují vedle prodejny 
železá�ství. Telefon 721 977 393

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

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

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

* Koupím �ervený tla�ítkový telefon TELE-
COM. Tel. 602 103 775
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. 
ITES, KDN, IGRA, SM	R aj., hra�ky na 
bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, MÄR-
KLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoapa-
ráty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, knihy od K. 
Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené p�edm�ty. 
Tel. 608 811 683

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. 
Kupuji též bankovky a vyznamenání. Tel. 
602 735 593

*  S O U K R O M 	  *  Š I KOV N 	  *  R O Z U M N 	  *  RYC H L E  *
* Hledám pronájem bytu 2+1 v RD v Nácho-
d� a okolí se zahradou. Tel.�. 775 720 123
* Prodám LEVN	 DB 3+1 (s možností p�evo-
du do OV) v Náchod�, po rekonstrukci, zd�né 
jádro, plov. podlahy, zateplen 5/2011, další info 
tel. 737 317 019

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

* Prodám byt v OV 1+1, 45 má, v Hronov� 
v klidné �ásti obce, 2. patro, cihlová výstav-
ba, p�da, kolna, internet, plastová okna, nové 
úst�ední vytáp�ní (elektrokotel). Ihned k dispo-
zici. Cena dohodou. Tel.: 603 983 600
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov�. Tel. 608 11 00 41, 
776 869 908
* Prodám byt v Broumov� 3+1 v os.vlast.
cena:750 000 K�, tel:773 251 155
* Prodám byt v Broumov� 2+1 v os.vlast. cena 
490 000K� tel:608 763 316 odpol.
* Prodám DB 2+1 56m2 ve Velkém Po�í�í na 
Škvárovn�, balkon, zd�né jádro, nová kuchyn�. 
D�m je po celkové rekonstrukci, nová okna, to-
pení, rozvody, zateplení. Cena 805 tis. Kontakt: 
777 229 176
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 656, 777 29 29 40
* Pronajmeme garzonieru v Náchod� na sídliš-
ti u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmeme dlouhodob� byt 2+1 v Broumov�, 
U V�trolamu 271, 1. poschodí. Tel.: 733 131 189
* Pronajmeme velmi p�kné byty vedle ná-
m�stí v Náchod�. Velikost 1+1 32 m2 cena 
4000,-+ inkaso a byt 2+1 50 m2 cena 5400,-+ 
inkaso. K dispozici p�da na prádlo, kolárna a 
dv�r pro parkování vozidla. Kauce 10 tis.K�. 
Preferujeme dlouhodob�jší pronájem pro bez-
problémové zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 
3+kk o velikosti 67 m2 na Kamenici v Nácho-
d�. Nové soc. za�ízení, okna, dve�e, kuch. linka, 
podlahy. Pouze dlouhodob�jší pronájem pro 
bezproblémové zájemce. Cena pronájmu 7500,- 
+ inkaso. Kauce 10 tis.K�. TEL.:777 152 750
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONOV�, 
PÍZEMÍ, 200M OD NÁM�STÍ, PO CELKOVÉ 
REKONSTRUKCI. VOLNÝ IHNED, NÁJEM-
NÉ 4.500K� + ZÁLOHY, INFO 777 302 483
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Ná-
chod� poblíž centra, po nákladné rekonstrukci. 
Vratná kauce 25 000,-K�. Jen pro solidní zá-
jemce. Luxusní byt pro náro�né. Volné ihned. 
Tel.602 790 044
* PRONAJMU sv�tlý byt 2+1 v Náchod� na 
atraktivním míst�, poblíž centra. Byt je po re-
konstrukci: nová plastová okna, nová koupelna 
a WC, nová kuchy�ská linka atd. Velká kuchy� 
s jídelnou +2 velké pokoje. P�da, sklep, kabel.
TV, internet a telefon. Parkování u domu. Vol-
ný od 1.5.2011 Požadujeme kauci 25000,-. Tel: 
602790044.
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko nám�stí v 
Jarom��i o podlahové ploše 44,4m2 v dom� �.p. 
382 v ulici Na Vrších. Cena:730000K�. Tel: 732 
799 528, e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarom��e. Jedná se o 
menší byt o vým��e 16m2 v centru m�sta Ja-
rom��e vedle gymnázia a sportovního areálu s 
vlastní koupelnou, plynovým topením a s vlast-
ním oplocenýn pozemkem. Cena: 299000K�. 
Tel: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám nebo dlouhodob� pronajmu byt 
3+1 na sídlišti U NEMOCNICE. V os. vlast., 
zateplený, plast. okna. Tel. 739 075 392
* Prodám byt 4+1 i jako 3+1 (56 m2) v OV v 
Náchod�, ul.Pražská (dál od hl.silnice, sm�r k 
nemocnici) po estetických úpravách, p�v.jádro, 
plast. okna, zateplen, centrum 5 min. ch�ze. 
Cena 890 tis.K�. TEL.:776 637 636 RK NE-
VOLAT!
* Prodám zd�ný družst.byt 3+1 (80 m2), 4. 
podlaží, v Náchod� na sídl. Branka. Byt má 
nová plast. okna, lodžii a sklep. Volný ihned. 
RK NEVOLAT. TEL.:733 183 038

* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Nabídn�te rodinný d�m ve velmi dobrém sta-
vu nebo lukrativní stavební pozemek v Nácho-
d� a blízkém okolí, cena nerozhoduje, ale stav RD 
nebo umíst�ní pozemku .Tel.: 608 883 012
* Sháníme zahradu m�že být i s chatou na 
polosamot�, dostupnost vody,vzrostlé stromy. 
Tel.: 608 667 734
* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 3+kk, 
lze rozšíit o d�tský pokoj, ÚT na plyn i TP, na 
pozemku 1200m2 je zd�ná dvougaráž a kolna. 
Cena dohodou. Tel.: 608 245 634
* Hledáme rodinný d�m nebo chalupu k ce-
loro�nímu bydlení nej. v okolí Náchoda (Nové 
M�sto n/Met., Dolní nebo Horní Radechová, 
Hronov, �eská Skalice, do 10km do 2,5mil. 
Tel.: 721 146 244
* Prodám pozemky v Novém M�st� n.M. Kr�ín, 
12 ha, cena 20 K�/m2, i po�ástech. Tel. 777 690 390

* Prodám sedací soupravu troj sedák + 2 
k�esla, sv�tle zelená, není rozkládací. Zachova-
lá, cena 3500,-K�. TEL.:776 106 982
* Prodám vep�ové p�lky menší 55,-K�/kg, 
v�tší 50,-K�/kg + droby zdarma. Krmeno beze 
sm�si. TEL.:773 914 858

* Statice barevná-limonium. statici barev-
nou svazkovanou o pr�m�ru asi 20cm. v 
osmi barvách. možno na dobírku. cena 10k�/
svazek. odb�r již od �ervence.tel.607857022 
e-mail: pestovani.statice@seznam.cz

* Prodám pánské horské kolo zn Biria, �er-
vená barva, vybavení Shimano, po�ítadlo km, 
blatníky. Cena 2.500 K�. Tel. 776 789 805
* Prodám mikrovlnné trouby zn. LG a 
DAEWOO A450 a dále vanu litinovou retrostyl, 
nutný nový nát�r, cena 1000 K�. Tel. 776 789 805
* Prodám pianino PETROF. Tel. 728 547 610
* Prodám p�ebalovací pult lamino olše. Cena 
2000 K�. tel. 605 475 830
* Prodám vep�ové p�lky menší za 55 K�/kg a 
v�tší za 50 K�/kg + droby zdarma, krmeno bez 
sm�sí. Tel. 607 950 500, 773 914 858
* Prodám Tatru pískovce r�zných velikos-
tí, vhodné na skalku �i zpevn�ní b�eh�, cena 
5500,-K� a další pískovec ložený na paletách. 
TEL.:777 87 98 80
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové 
a st�ešní, 100x200 cm,100x250 cm,tl 8 cm 275 
K�/m2,tl 10 cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, 
p�í�ky, strop, st�echu, 90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - 
travní substrát, ideální k obnov� a zakládání 
nových trávník�, do skleník� a výsatb�. Cena 
400,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962

* Výuka AJ. Zkušená lektorka angli�tiny 
nabízí dou�ování o prázdninách. Tel. 736 
400 558 po 20. hod.

* Rozvoz mul� k�ry.  TEL.:603 704 430

* Výuka AJ - konverzace - p�íprava na 
zkoušky. U�itelka AJ (VŠ, CAE, 6let pra-
xe) nabízí výuku v NA p�ípadn� okolí a po 
SKYPE. TEL.: 777 053 557

* Nabízím ZDARMA deponování zeminy v 
Horním Adršpachu. P�ístup z asfaltové silnice. 
Zn. vyrovnání pozemku. Tel.602 439 107
* Odvoz stavební suti, p�istavení kontejneru, 
možnost naložení a složení hydraulickou rukou. 
TEL.:606 213 229
* Hledáme � rmu na zhotovení plotu u chalu-
py cca 100 m. TEL.: 777 253 560

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

* Provádím úklid po rekonstrukci nebo ma-
lování domku �i bytu, provádím jednorázový 
úklid, mytí oken nebo pravidelný úklid do-
mácnosti, za�ídím nákupy, také pohlídám d�ti, 
zdravotní pr�kaz mám, zkušenosti a doporu�ení 
také, volejte 737 564 496, cena dohodou
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i plo-
ty, pokácím i vysadím nový stromek, uklidím 
listí. Tel. 737 564 496
* Nabízím opravy a úpravy od�v�, šití záclon 
a dekora�ního textilu, šití kalhot, sukní, hale-
nek. Vým�na zip�, zkrácení kalhot, halenek, 
bund, atd. LEVN�. Náchod. Tel.604349703
* Hlídání d�tí (u�. MŠ), úklidy, �išt�ní oken, 
sedacích souprav a koberc�. Tel. 605 145 004

* Muž, 67 let bez závazk� hledá ženu, která 
má vy�ešenou minulost a t�ší se na budoucnost 
a není závislá na výchov� vnou�at. ZN.:E18/1

* Pronájem bytu 4+1 v Hronov� - od srpna. 
Telefon 725 745 059 (pracovní dny 7-14 hod)
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 
775 777 073
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 27m2, 1.NP, 
plast.okna, v nov� zrek.dom� v Náchod� poblíž 
centra. Náj.+zál. 5.240K�+kauce 16.000K�. 
Tel.: 608 903 070
* Prodám nebo dlouhodob� pronajmu byt 
2+1 v OV, Plhov, zateplený, plastová okna. 
tel.�. 776014071
* Pronajmeme v N.M�st� n/M. zrekonstruo-
vaný, vybavený byt 3+kk (107 m2) v RD poblíž 
centra (9.000,-K�/m�síc) a velmi p�knou garzon-
ku na Malecí (3.800,-K�/m�s). Tel. 602 204 002, 
www.idealnet.cz.
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Tel: 774 777 073
* Hledám p�kný byt v os. vl. 2+1,3+1 v Nácho-
d�, nejl. na Plhov� do 1,4mil.. Tel.: 773 559 014
* Pronajmu dlouhod.byt 2+1 v os.vlast., 53 m2, 
2 NP, v nov� zrek.dom�, v NA-B�lovsi, pl.ok-
na, zateplení, sklep, park u domu, náj. 4.000K� 
+voda +el. +plyn +kauce. Tel.608 903 070
* Pronájem bytu velikost 2+1 s p�íslušenstvím 
Hronov, Hostovského 161, volný od 1.7.2011. 
TEL.:736 687 284
* Pronajmu byt 1+kk v Novém M�st� nad Me-
tují. Tel. 775 05 12 41
* Prodám slunný zd�ný byt v Náchod� - v 
blízkosti centra o velikosti 2+1, 48 m2, v OV, 
po celkové rekonstrukci, cena 780 000,-K� (p�i 
rychlém jednání možná sleva). RK nevolat! Tel. 
777 538 998
* Prodám v Náchod� p�kný byt po kompletní 
rekonstrukci 2+kk v I. poschodí zd�ného domu 
nedaleko centra, v OV, možnost parkování ve 
dvo�e. Tel. 608 245 634
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví Ná-
chod - Plhov, Havlí�kova ul. Celý d�m je po 
revitalizaci v�etn� zateplení a fasády. Cena: 1 
100 000,- K�. Tel. 774 311 404
* K pronájmu se nabízí byt 3+1 s lodžií, 
Pražská ulice 1535, Náchod, za sjednaný m�-
sí�ní nájem ve výši 7000,- K� + služby 1500,- 
K� (el.+plyn). Vratná kauce 21 000,- K�. Tel.: 
777 602 884
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Náchod� B�-
lovsi s výhledem na les a �eku. Cena 630 t.K�. 
Tel.:602 575 252
* Pronajmu byt 2 + kk v Náchod� - v klidné 
lokalit�, novostavba, p�kné vybavení, nejvýše 
dv� osoby, cena v�etn� inkasa 6500,-K�. Tel. 
737 318 827
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk na Karlov� 
kopci v Náchod� B�lovsi. Cena 2500,-K� a po-
platky za služby. Tel. 602 696 213
* Pronajmu byt 3+1 Náchod Staré M�sto. 
TEL.:602 959 862
* Hledám podnájem v �eské Skalici, 1+1 
nebo 2+1. Bez kauce - prosím. Pravidelné m�-
sí�ní splátky. Sp�chá! D�kuji za nabídky. Tel. 
775 020 999
* Pronajmu dlouhodob� slunný byt s balko-
nem 2+1 v cihlovém dom� v klidé �ásti Hrono-
va, blízko centra v 1.pat�e, v�. za�ízení, plast. 
okna - satelit, p�kné klidné bydlení + parková-
ní. Cena 6500,-K� v� záloh + 10 tis.K� kauce. 
TEL.:608 373 056
* Pronajmu garzonku s velkým balkonem v 
Náchod�, B�loveská ul., nájem 5500 K� v�etn� 
inkasa. Tel. 733 16 14 12
* Prodám v Broumov� byt 3+1 v OV, zd�ný, 
parkování u domu, zahrada. Tel. 728 547 610
* Pronajmu byt 1+1 v Polici n.Met., velikost 40 
m2, od �ervence. Kauce 9.000 K�. Tel. 777 121 717
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, �áste�n� 
za�ízený. Cena 4.000 K� + inkaso. Volný od 
1.7.2011. Tel. 777 141 226
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk 30m2 v zateple-
ném dom�. D�m je v klidné �ásti Nového M�sta 
n/M. Plastová okna, výtah, internet. Nájemné 
4600,-K� + elekt�ina. Kauce 15000,-K�. Volný 
ihned. Tel. 608 323 373
* Dlouhodob� pronajmu 1+1 v Náchod�. Byt 
je po rekonstrukci, d�m je zateplen, plastová 
okna, balkon, možnost p�ipojení k internetu. 
Volný ihned. Tel: 776 581 363, 608 631 550
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1(40 metr�) 
s balkónem na sídlišti u nemocnice. Byt je situ-
ován sm�rem na Staré M�sto. Nájemné 3500k� 
+ inkaso. Tel.608 380 686
* Pronajmu 2+1 v Novém M�st� n. Met. Volné 
ihned. Tel. 737 971 044
* Pronájem menšího bytu 2+kk v cerveném 
kostelci. Tel. 606 64 36 35
* Prodej bytu 2+kk v Jarom��i cena 650.000 
K�. Tel. 606 64 36 35
* Prodáme byt 2+1 68 m2, v centru Náchoda. 
Osobní vlastnictví, zd�ný. tel.:602 437 148

BYTY

R�ZNÉ

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

AUTO - MOTO

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

VÝKUP BYTŮ a POZEMKŮ
Pomoc při zadlužení

- hrozba exekuce nemovitosti.

Více na 776 637 636
www.eureality.cz

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

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Jestřábí-Krkonoše-Exkluzivní stavební pozemek (2.900m2) s výhledem na Benecko,včetně inž.sítí a chalupy k rekonstrukci ................. dohodou
N.Město n/M.-Malecí-Byt 3+1 (75 m2) v 1.patře zatepl.domu,možnost převodu do OV,balkon,plast.okna,pěkná kuch.linka ..... 1.440.000,-Kč
Hronov-Starší dům o 3 pokojích,k bydlení i rekreaci,na pozemku (1221 m2) veškeré sítě,poblíž centra,ale klidná část ......................880.000,-Kč
N.Hrádek-Řadový RD na náměstí,s 2 byty 1+1,po částečné rekonstrukci (nové soc.zařízení,rozvody..),půda k vestavbě ...................980.000,-Kč 
N.Město n/M.-Větší řadový RD (5+1) v klidné lokalitě „Na Františku“,s balkony, půdou k vestavbě a s pěknou zahradou ..................... dohodou 
Teplice n/Met.-Pěkný,větší RD-2 byty s balkony po 90 m2-možnost ubytování,klid.lokalita,garáž,dílny,sklepy,zděná kolna ......... 2.900.000,-Kč
N.Město n/M.-Zděný byt 1+1 (42 m2) v OV,poblíž centra,1.patro,po celk.rekonstr.-plast.okna,nová koupelna,rozvody,podlahy ......745.000,-Kč 
V.Třebešov u Č.Skalice-Komplex 4 budov (zast.pl.550 m2),obyt.budova 3+1,stodoly,stáje,velké pozemky,vše nutno vidět ................. 2,9 mil.Kč
Náchod-centrum-Komerč.objekt o zast.pl. 620 m2 (velké výrob. a sklad.prostory..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2 ................. dohodou
Borová u Náchoda-Rekreační,dřevěná chata s krbem a šesti lůžky,v klidné,slunné části (u lesa),poz. 897 m2................400.000,-Kč k jednání! 
Náchod-Byt 3+1 v OV (67 m2),1 NP,po částečné rekonstrukci (nové obklady,rozvody..),poblíž centra,přesto klidná část ................. 1.070.000,-Kč 
Slavoňov u N.Měst n/M.-Hospodář. RD (5+1),na pěkném a klidném místě,s velkou stodolou a půdou k vestavbě .....990.000,-Kč k jednání! 

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

* Provádím se�ení slune�ních (fotovoltaic-
kých) elektráren. 0,50-0,70 K�/m2, dále se�ení 
zahrad a sad� 1-1,50 K�/m2. Volat po 19. hod na 
tel. 605 319 638
* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na vršku a bokách s ornou p�dou. 
TEL.:739 814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, 
odpadu, v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 
777 222 232

* Práce v kancelá�i, více oblastí.TEL.:724 392 249

* SEKÁNÍ ZAHRAD A TRÁVNÍK�, 
TEL.: 777575723

* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felícia nap�.sv�tla, nárazníky, díly motoru, ple-
chové díly - podlahy, blatníky, �ela, dve�e, ka-
poty a jiné. TEL.:777 590 755
* Prodám skútr CAGIVA CUCCIOLO typ 
EHM 050. Cena 13000,-K�. TEL.:776 327 208
* Koupím prastarý automobil v jakémkoli 
stavu. Tel 603 173 075 

Vzrostlé dřeviny na zakázku.

Prodej
                      • skalniček, trvalek,

• sortiment sezónních rostlin,
• konifery, listnaté dřeviny,

• sortiment pnoucích rostlin, traviny,
 růže, tůje a dřeviny na živé ploty.

www.zahradni-rostlinky.cz

Zahradní rostlinky

info@zahradni-rostlinky.cz
tel.: 603 704 430, 604 846 640

 Po – Stř. – Pá:     9 – 18 hod          

TRVALKOVÉ DNY v Nahořanech
Široký sortiment trvalek záhonových, 

stínomilných a skalniček 

Zahradní prodej: Nahořany

 Út  –   Čt:     9 – 16 hod

AKCE!

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

PRÁCE – HENYŠ
TEL.: 776 327 208

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky

* nerezové zábradlí * branky *
* pojezdové brány * ploty *

* schody* konstrukce schodišť *
TEL.: 777 590 755

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

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

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

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

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

ARMYSHOPU A ZVERIMEXU

RYBÁ�SKÉ RYBÁ�SKÉ 
A MYSLIVECKÉA MYSLIVECKÉ

CENTRUMCENTRUM

Zavedená jazyková škola
 hledá lektory jazyků
 info: 739 596 803

Petra Rozínková, Tel.: 775 416 977

Kosmetický salon
Hurdálkova 206 (naproti Kinu Vesmír, 2.p.) Náchod

Trápí Vás jarní únava nebo přebytečné centimetry po zimě? Léto za dveřmi, 
tak se na něj přijďte nachystat. Vyzkoušejte jedinečný tělový zábal Universal 
contour wrap, při kterém detoxikujete a zeštíhlíte. Za pouhé 2 hodiny garance 
ztráty 15 cm, jinak neplatíte!
Dále kosmetické ošetření, depilace, trvalá na řasy, barvení obočí a řas.

! V červnu sleva 10% na všechny poskytované služby !

Provident - půjčky 24 hod. denně!
Tel. 725 725 816

Salon u Bílé Vrány
Do tanečních v pohodě a klidu
��kadeřnice, manikérka,
��stylistka, vizážistka
��vlasová, nehtová, dekorativní
��kosmetika, společenské šaty

19. července 2011, od 9 do 19 hod.
Nové Město n. M., tel.: 491 472 267



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

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

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

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

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

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

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�EM

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

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

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

MASIV BOROVICE

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

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

IZOMAT
s.r.o.

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

VOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

JUDr. Blanka Štěpánová
advokátka

si dovoluje oznámit, že zahájila činnost 
na novém pracovišti na adrese:

NÁCHOD, KOMENSKÉHO čp. 511
poskytování právních služeb v oblastech:

- občanské právo
- obchodní právo
- veřejná správa

tel.č.: 491 423 481, mobil: 776 255 609
email: stepanova.blanka@tiscali.cz

Obec Horní Radechová
zve rodáky 

a p�íznivce obce na 

SETKÁNÍ RODÁK� 
A P�ÁTEL OBCE
v sobotu 9. �ervence 2011 

od 13 hod. na h�išti 
za obecním ú�adem.

Ob�erstvení zajišt�no. 
OÚ Horní Radechová

Ú�ad pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových 

vyhlašuje dnem 17. 6. 2011 
výb�rové �ízení na zjišt�ní zájemce o koupi majetku: 

budova �. p. 63 postavená na pozemku st. p. �. 243, 
pozemek stavební parcela �. 243 a pozemek

 pozemková parcela �. 534/2 se všemi sou�ástmi a p�íslušenstvím, 
vše v k.ú. Starý Ples a obci Jarom��. 

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

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

MÁTE I�O ?
M�žete mít:

Neomezené volání 
do všech sítí!!

od 1079,- od 1079,- 
bez DPHbez DPH

Volejte: 
775 593 288
www.mobil - nachod.cz
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Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV	
ENÁ �ASEM“
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   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby 
a revizí rozvod� pro tato média. VY budete by-
dlet, 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

TURISTICKÉ
NOVINY

 Na pultech všech Informa�ních center 
Kladského  pomezí je nyní k dostání nový 
výtisk turistických novin. Najdete zde 
mnoho zajímavého a užite�ného pro vaše 
toulky po regionu. Nechybí zde nap�íklad 
jízdní �ád cyklobus�, pozvánky na turistic-
ké akce, �lánek v�novaný fenoménu Nordic 
Walking atd.                                           –r–

SETKÁNÍ
 VELKOPO�Í�AN�
   Ve Velkém Po�í�í se uskute�ní již druhé 
setkání rodák� a p�íznivc� této obce.

Celá akce má již 
i p�esné datum 

25. �ervna.                                                 
–r–

Nebu� líný a sportuj!
 Kdo letos �ekal na tradi�ní Zahradní radovánky, kterými se v kr�ínské škole slaví Den d�tí, 
nebyl zklamán. Pod heslem „Nebu� líný a sportuj!“ vše vypuklo na školní zahrad� v pátek 3. 
�ervna odpoledne. První hodinu byla pozornost p�ítomných up�ena na pódium, kde se p�ed-
stavili nejen žáci s tane�ním, dramatickým a hudebním vystoupením, ale také d�ti z mate�ské 
školy. Pak už �ekalo na p�ítomné mnoho lákadel, jak si užít odpoledne. Na zahrad� byly 
p�ipraveny sout�že ve sportovním duchu p�izp�sobené starším i t�m nejmenším. V knihovn� 
byla p�ipravena velice zajímavá výstava, která zachycovala pohled na sport v minulosti i dnes. 
Žáci páté t�ídy, kte�í výstavu p�ipravili, se také ujali návšt�vník� a výstavou je provedli a p�i-
dali zasv�cený  výklad. Ve stáncích bylo možné zakoupit výrobky žák�. A jestli vás p�epadl 
hlad, žíze�, nebo jen chu	 mlsat? Žáci St�ední školy hotelnictví a podnikání v Hronov� vám 
byli p�ipraveni namíchat nápoj podle vašich p�edstav. Limonáda tekla proudem, p�i opékání 
bu�t� vám tu správnou náladu dotvá�eli žáci kytarového kroužku se svými písn�mi. Ve stánku, 
kde maminky z Rady rodi�� nabízely úžasné  dobroty nape�ené maminkami, nebylo možné 
odolat! Nev��íte? P�ij�te se p�íšt� p�esv�d�it! Kdo letos u nás byl, prý nelitoval!
      Romana Mina�íková ZŠ Kr�ín 

P�ebor republiky zvládli s p�ehledemPPPPPPPPPPP�����������eeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbooooooooooorrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrreeeeeeeeeeepppppppppppuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbllllllllllliiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkyyyyyyyyyyy zzzzzzzzzzvvvvvvvvvvlllllllllllááááááááááádddddddddddllllllllllliiiiiiiiiii sssssssssss ppppppppppp�����������eeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhllllllllllleeeeeeeeeeedddddddddddeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmm
 Poslední kv�tnový víkend se v Brn� 
konalo republikové � nále sout�ží so-
kolské všestrannosti. Sout�že za�aly 
v sobotu ráno sportovní gymnastikou 
pro dívky a atletikou pro chlapce.
 Do Brna odjeli ze Sokola Náchod Pav-
lína Vejrková a Nikola Ji�íová a David 
Bega a Št�pán Kolert z Police nad Met.
 Nikola Ji�íová v kategorii mladší žá-
kyn� I zvít�zila ve cvi�ení na kladin�, 
na hrazd� i v akrobacii. Druhá skon�i-
la na p�eskoku. Skv�lým výkonem tak 
zvít�zila ve sportovní gymnastice a sta-
la se p�eborníkem republiky v tomto 
odv�tví. Výborn� vyšplhala i po ty�i 
a za druhé místo má st�íbrnou medaili.
 Po žákyních I za�aly svoji sout�ž 
i mladší žákyn� II, kde byl Náchod 
zastoupený Pavlínou Vejrkovou, která 
zacvi�ila též výborn�, vyhrála p�eskok, 
hrazdu a hlavn� kladinu, kde získala 
nejvyšší známku celé sout�že. Celko-
v� pak vyhrála st�íbrnou medaili pouze 
o 0,05 b. I ve šplhu na ty�i si vytvo�ila 
osobní rekord. Ve v�ku 9 let vyšplhala 
4,5 m za 4,15 vt.
 Chlapc�m se v t�locvi�n� také da�i-
lo, hlavn� Davidu Begovi, který zvít�zil 

na všech �ty�ech ná�adích, tak i celkov� ve sportovní gymnastice a ve šplhu. Výborn� 
závodil v atletice i ve sportovní gymnastice benjamínek družstva polický Št�pán Ko-
lert, který obsadil 10 místo.
 Nejv�tším úsp�chem však jsou výsledky obou družstev, kde vždy reprezentují svoji 
župu dv� d�v�ata a dva chlapci. Župa Podkrkonošská Jiráskova poslala do sout�že druž-
stva v obou kategoriích a ob�, jak kategorii mladší žactvo I, tak mladší žactvo II, sout�ž 
s velkou p�evahou vyhrály, získaly zlaté medaile a všichni závodníci odjedou o prázdni-
nách za odm�nu na desetidenní mezinárodní soust�ed�ní v rakouských Alpách.      (red) 

St�edov�ký den na Jiráskov� gymnáziu
 1.�ervna sv�j svátek d�tí prožili sekundáni našeho gymnázia netradi�n�. Prost�ed-
nictvím vlastního programu se p�enesli o staletí zp�t, do období vrcholného st�edo-
v�ku. Do auly gymnázia dorazili kejklí�i sekundy W se svojí písní a komedianti 
kvarty V z daleké Lombardie, aby ve stínovém divadle divák�m sehráli krvavý p�í-
b�h „O strašlivém mordu tom.“ Studenty navštívil král Václav II. v doprovodu Elišky 
P�emyslovny a Elišky Rej�ky spolu s jejich dvorní dámou. Na st�edov�kém tržišti své 
výrobky nabízeli mist�i a tovaryši rozli�ných cech�, p�icházeli venkované a venkovan-
ky, cukrá�ky a peka�ky.
 Ti všichni vychvalovali své zboží, nakonec obdarovávali diváky sladkými plackami, 
rohlíky, chlebem a kolá�i. K�ížový rytí� se navrátil ze Svaté zem� a vypráv�l lidem 
hr�zné zážitky z tažení do Palestiny ke Kristovu hrobu. Svatá Anežka �eská promlou-
vala o svém mládí a k�es	anské ví�e. Mistr poprav�í kat spolu s pomocným pacholkem 

p�edvád�l na žebrajících tulácích právo 
útrpné. Ve st�edov�ké kr�n� došlo k hád-
ce a neplati�i na p�íkaz šenký�ky byli vy-
hozeni na ulici.
 V odborných historických prezentacích 
(nap�. o Karlu IV., o rytí�i Hronovi, o Janu 
Žižkovi, o st�edov�kých zbraních, st�edo-
v�ké mód� aj.) prokázali studenti sekund 
nejen d�jepisné v�domosti, ale i své schop-
nosti pracovat s po�íta�ovou technikou.
 Nechyb�ly ani zdramatizované obra-
zy z d�jin Náchoda. Vzd�laný loupeži-
vý rytí� Jan Kolda ze Žampachu táhl se 
svojí bandou loupežník� do sousedního 
Slezska a �elil spravedlnosti krále Ji�ího 
z Pod�brad.
 Spole�né hodiny strávené ve st�edo-
v�ku ukon�ila op�t píse� kejklí��, do-

provázená kejklí�skými 
muzikanty Martinem Bla-
hotou, Kate�inou �ápovou 
a Kristinou Pavlasovou 

spolu s jejich t�ídním pro-
fesorem Alešem Chmelíkem. 

Tentokrát se kejklí�ská skupina 
rozrostla o dalších t�icet �len� 

sekundy V. Vždy	 být alespo� 
na chvíli potulným st�edov�kým 

kejklí�em stálo za to!

PeadDr. Blanka Dvo�á�ková,
 Jiráskovo gymnázium Náchod
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JEDNI�KÁ�I ZADARA
 Koupališt� v Polici nad Metují by m�lo 
být v provozu od poloviny �ervna. Hlavní 
sezóna za�íná samoz�ejm� od 1. �ervence.
Pozor, na 30. �ervna je zde p�ipravena zají-
mavá akce: Všichni školáci, kte�í 
budou mít na vysv�d�ení samé 
jedni�ky, mají v tento den vstup 
zdarma!                                 –r–

j

DEN S HASI�I
 Pod záštitou hejtmana Královéhradec-
kého kraje Bc. Lubomíra France a starosty 
m�sta Náchoda Jan Birke se 18. �ervna 
od 14.00 hod. uskute�ní na Masarykov� 
nám�stí v Náchod� „DEN S HASI�I“. 
Sou�ástí akce bude, mimo jiné, prezenta-
ce historické hasi�ské techniky, ukázky 
práce mladých hasi��, p�edstavení � rem 
zabývajících se výrobou a prodejem vy-
bavení pro hasi�e atd. P�edstaví se zde 

celkem 13 sbor� dobrovolných 
hasi�� okrsku Náchod. Na akci 

jsou zváni nejen 
hasi�i, ale i široká 
laická ve�ejnost.                
                          -r- 


