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Blíží se letní slunovrat (21.6.)

  LIKVIDACE ZÁSOB TV
PRAČKY-MYČKY-CHLAZENÍ

MÓDA ITALSKÝCH ZNAČEK 
v Náchodě Palackého 20 (u KB)

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

OTEVÍRÁME 15.6.

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

Kontakt: tel. 601 371 844
butique.infl agranti@seznam.cz

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
tel.: 603 34 39 24, 604 55 13 54

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

VÝKUP ZLATA
Zastavárna – fi nanční půjčky

Tyršova 63, Náchod
(naproti řeznictví Mareš)
Nejvyšší ceny v Náchodě

14 k – 500,-Kč/1g
18k – 641,-Kč/1g
24k – 853,-Kč/1g

Vykupujeme veškeré zlato, 
zlomky, šperky, mince aj.

Tel.:774 170 180



 Zatímco minule jsme se zabývali zeleninovými saláty, pro tentokrát nabíd-
neme možnost, jak zpestřit naše jídelníčky pomocí ovocných salátů. Osvěžu-
jící ovocné saláty se hodí pro mnoho příležitostí. Jsou výbornou svačinou pro 
děti i dospělé, zdravým dezertem, dokonce mohou sloužit i jako hlavní chod, 
a to nejen při dietě. Díky letní nabídce nejrůznějšího ovoce můžeme odlehčit 
svému organismu, udělat něco pro zdraví, a ještě k tomu si královsky pochut-
nat. A nebojte se i méně obvyklých kombinací – budete příjemně překvapeni!

Ovocný salát s jahodami
Z melounů seřízneme horní třetinu. Spodní část použijeme jako misku. Zrníčka 
vybereme lžičkou. Melouny vydlabeme, z dužiny vykrájíme lžičkou kuličky a ne-
cháme okraj asi 1 cm. Jahody omyjeme pod tekoucí vodou a necháme na sítu dobře 
okapat. Podle velikosti plodů je rozpůlíme nebo rozčtvrtíme. Mango oloupeme, 
dužinu odkrojíme od pecky a nakrájíme na jemné plátky. Melounové kuličky, ja-
hody a mango upravíme dekorativně do melounových slupek a pokapeme likérem. 
Lístky máty omyjeme, osušíme a ovocný salát jimi ozdobíme.

Ovocný salát z čerstvých plodů
Oloupeme jablka a hrušky, rozčtvrtíme je, odstraníme jádřinec a nakrájíme na sil-
nější plátky. Meloun rozpůlíme, lžící odstraníme jadérka, dužninu nakrájíme 
na kostičky. Pomeranče oloupeme a rozdělíme na dílky. Kuličky hroznů rozpůlíme, 
jahody očistíme a rozčtvrtíme. Kiwi oloupeme a nakrájíme na kostičky. Ovoce opa-
trně smícháme s citronovou šťávou a s cukrem.

Melounový salát s malinovou zálivkou
Ledový salát očistíme, nakrájíme na nudličky, omyjeme a osušíme. Meloun roz-
půlíme, odstraníme semena a  z  dužiny vypichujeme kuličky. Salátovou okurku 
podélně rozpůlíme a zbavíme semen. Půlky okurky nakrájíme na plátky. Lahůdko-
vou cibulku omyjeme a nakrájíme na tenká kolečka, pažitku nadrobno posekáme. 
Nudličky salátu promícháme s kuličkami melounu, plátky okurky, bobulemi vína, 
lahůdkovou cibulkou a pažitkou. Citronovou šťávu smícháme s pepřem, cukrem, 
octem, zavařeninou a olejem. Salát přelijeme zálivkou a posypeme slunečnicový-
mi semínky.

Další recepty na letní ovocné saláty najdete na webu ECHA v sekci Partneři.
Text připravili Barbora Lantová, Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková

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

Talíř plný chutí

a vůní

Výborné a dietní ovocné saláty
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Dům s výhledem na Skalní Město Dolní Adršpach ...............................................................2 490 000,- Kč
Budova Panorama Náchod, náměstí (2 restaurace, kadeřnictví,byty) ....................................9 900 000,-Kč                              
Větší rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ......................................................995 000,- Kč          
Zrekonstruovaný řadový rodinný dům Nové Město nad Metují ............................................3 190 000,-Kč
Budova s výrobně skladovacími prostory Náchod, Orlická ul.  ..............................................3 990 000,-Kč

Novostavba rodinného domu 
Náchod, Za Kapličkou

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Rodinný dům v Náchodě 
a pěším dostupem do centra

Cena: 4 500 000,- Kč

Víte, nevíte…

 Je to popínavá rostlina původem z Číny. Kiwi je považováno za jedno z nejzdravějšího 
ovoce na  světě vůbec. Má vysoký obsah vitamínu C - až desetkrát více než citrusové 
plody. Původně se jmenovalo čínský angrešt. Jméno kiwi vzniklo až na Novém Zélandu, 
podle údajné podobnosti s ptákem Kiwi. 
 V dnešní době je největším producentem kiwi právě Nový Zéland a Itálie. Italské kiwi 
není tak chuťově výrazné, ale díky geografi cké poloze Itálie je levnější. Chuťově nám při-
pomíná angrešt. V podmínkách České republiky jsou zkušenosti s jeho pěstováním mezi 
drobnými pěstiteli již více než 25 let.

Hubnutí a kiwi
  Kiwi je lehce stravitelné a přitom nás dostatečně nasytí. Vitamin C navíc podporuje 
spalování tuků. Sníme-li jedno kiwi, dodali jsme svému tělu doporučovanou denní dáv-
ku „céčka“, ale také velmi potřebný hořčík. Tato kombinace stimuluje svalstvo a podpo-
ruje činnost srdce.

Kiwi versus mléčné výrobky a maso
     Zde si musíme dát ovšem pozor, kiwi obsahuje enzym, který podporuje činnost při-
rozených trávicích pochodů. A živočišnou bílkovinu rozkládá na kaši. Z toho důvodu se 
do salátů či dezertů kiwi přidává až naposledy a takové jídlo by nemělo dlouho stát. Není 
vhodné kiwi vařit s masem, nebo zapékat do koláčů.

Kiwi a zdraví
Kiwi je ideálním pomocníkem při posilování imunitního systému a prevencí před in-
fekčními chorobami - zejména v období zimy a jara.  Většina lidí ví, že jedno kiwi po-
kryje doporučovanou denní potřebu vitamínu C. Méně se však ví, že kiwi má schopnost 
rozrušovat kaménky v močové soustavě, působí protirevmaticky, zlepšuje metabolismus, 
zpevňuje cévy a vaziva a přispívá k dobrému růstu kostí.

Osvěžující kiwi drink
Mým oblíbeným nápojem je Kiwi drink. Naučím vás, jak na to. Připravíme si 4 kusy kiwi, 
2 lžíce medu, 0,5 l neslazené minerální vody a 4 lístky máty.
Postup je následující: 
1. Očištěné kiwi nakrájíme na menší kousky
2. Do mixéru dáme kiwi a dvě lžíce medu, chvíli mixujeme
3. Přilijeme minerální vodu a ještě chvíli promícháme
4. Zdobíme plátkem kiwi a podáváme s brčkem. Na zdraví!

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

Kiwi

VZPOMÍNÁME
Dne 20.června 2012 uplyne 15 smutných let, 

kdy u České Skalice zahynul ne vlastí vinou náš syn,

 Josef Kašpar z České Skalice.

Dobrý člověk ale neumírá, v srdcích těch, 
kteří ho  milovali, žije dál.

Vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Dne 19. června uplyne 5 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Janovský z Náchoda - Babí. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami

VZPOMÍNKA
Letos v červnu vzpomeneme nedožitých 100 let 

pana Josefa Soumara 
a v říjnu nedožitých 90 let 

paní Hany Soumarové 
z Bělovsi.

Kdo jste je znali, věnujte jim s námi 
tichou vzpomínku.

Děti s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 25.června 2012 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Bareš 
z Nového Města nad Metují

Stále vzpomínají maminka Jana, manželka, 
dcery Markéta a Andrea, vnučka Karolínka

Kostelce v Kostelci
 Tradiční setkání měst a  obcí 
majících ve  svém názvu Kostelec 
se tento rok uskuteční v  Kostelci 
u  Kyjova poslední červnový tý-
den. Z  našeho regionu se tradičně 
tohoto setkání účastní Červený 
Kostelec, který na  Kyjovsko vysílá 
misi složenou ze střelců, fotbalistů, 
hasičů a divadelníků. . Dodejme, že 
v celé ČR existuje 25 Kostelců.    (r)

Hotel dokořán
 Městská rada v Hronově schváli-
la otevření tamního hotelu Radnice 
pro rok 2012 při akcích, které jsou 
pořádané městem nebo v  rámci 
akcí, u  kterých je město spolupo-
řadatelem. Konkrétně se jedná 
o sportovní hry Rubena, hokejbalo-
vé soustředění mládeže a divadelní 
festival Jiráskův Hronov. Mimo tyto 
akce je hotel uzavřený.             (r)

Pochod
 Již po sedmatřicáté vás zve TJ So-
kol Starkoč na dálkový pochod 
„Po  stopách bojů z  války roku 
1866“.  V sobotu 23. června 2012 
se bude průběžně vyrážet mezi 
šestou a  půl jedenáctou hodinou 
na  pěší a  cyklo trasy z  vlakového 
nádraží ve Starkoči.  Pro turisty bu-
dou připraveny čtyři pěší trasy na  9, 
15, 25 a 50 km a čtyři cyklotrasy pro 
horská a silniční kola na 33 a 66km. 
Trasy povedou atraktivními mís-
ty našeho okresu okolo pomníků 
Myslivce a  na  Brance ve  Vysoko-
vě, do  Pekla,  Náchoda, Ratibořic, 
Červeného Kostelce  či Českou 
Skalici a  v  okolí přehrady Rozkoš 
dále na Jaroměř a Nové Město nad. 
Metují. V cíli pochodu na koupališ-
ti ve Starkoči,obdrží každý účastník 
krásný diplom a  opečenou klobá-
su. Dále budou vyhodnoceni  nej-
mladší, nejstarší a  nejvzdálenější 
účastníci pochodu a  nejpočetnější 
rodinný či turistický kolektiv. No-
vinkou bude možnost zakoupení 
turistické vizitky pochodu. Využijte 
23.června velmi výhodného vlako-
vého spojení do Starkoče a zpět.

 TJ Sokol Starkoč, Jaroslav Rufer

REX - téměř 3letý kříženec němec-
kého ovčáka. Rex se bez problému 
učí základní povely, novému majiteli 
bude oddaným psím kamarádem 
vděčným za každé pohlazení. U nás 
v útulku je již přes rok.

MÍŠA - 2letá kříženka. V kohoutku 
měří cca 40 cm, má černou delší srst. 
Fenka je velmi kamarádská, vhodná 
i  k  dětem. Míša se k  nám dostala 
společně se svou 11letou psí mamin-
kou a 2letou psí sestřičkou po tom, 
co její starší paničku vyplavila voda 
a domek se stal neobyvatelný.

tel.608 524 973 
www.psidomovlukavice.cz

Finance pro grošáky
 Městská pokladna v  Hronově  pod-
poří v  roce 2012 částkou 5000,-Kč čin-
nost organizace Junák – svaz skautů 
a  skautek ČR, středisko Náchod. Pod-
mínkou ovšem je, že tato částka bude 
výhradně použita na  aktivity Junáka  
- Hronovští grošáci.

V Luníku digitálně
 V  červenokosteleckém Kině Luník 
bude   26. června slavnostně zahájeno di-
gitální   promítání. Pro diváky je rovněž 
nově otevřen Kinoklub s  možností ob-
čerstvení. Digitální epocha Luníku bude 
zahájena ve velkém stylu – projekcí velko-
fi lmu Titanic 3D.



 Zachytit promě-
ny Náchoda v  prů-
běhu jednoho dne? 
Úkol pro Terezu 
Hrnčířovou, stu-
dentku Střední ško-
ly služeb, obcho-
du a gastronomie 
– obor  fotograf, 
Hradec Králové. 
Tereza měla za úkol 
v rámci praxe v re-
dakci novin ECHO 

zachytit, jak se proměňuje Náchod v  průběhu dne v  konkrétních 
časových úsecích. „Nejlépe se fotilo ráno a pozdě odpoledne, to byli 
lidé uvolnění a  vstřícní. Jinak samozřejmě byl znát shon a  spěch 
všedního dne. Možná mě překvapilo, že lidé reagovali na fotografo-
vání trochu stydlivě. Až na výjimky  se však nakonec záměr pořídit 
konkrétní snímek vždy zdařil“, vysvětluje Tereza. A my vám nyní 
předkládáme svědectví o Náchoďanech v průběhu jednoho červno-
vého dne. Celou kolekci snímků naleznete na www.novinyecho.cz. 
Fotografie byly pořízeny Nikonem D40 s objektivem 28 – 55 mm.
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Nabízíme nejlevnější okna 
nebo nejlepší okna!

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

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

www.aluproces.cz

Mistryně ČR ve všestrannosti
 V  sobotu se v Brně konalo mis-
trovství ČR – ČOS ve všestrannosti, 
která zahrnuje do svého desetiboje 
jak sportovní gymnastiku, šplh, pla-
vání tak i lehkou atletiku. Do Brna 
odjely za  Podkrkonošskou župu 
– Jiráskovu dvě kompletní druž-
stva mladšího žactva. Za  TJ Sokol 
Náchod odjela závodnice Pavlína 
Vejrková. Děvčata a chlapci si vedli 
v soutěži opravdu výborně. Obě ka-
tegorie mladšího žactva I i II soutěž 
vyhráli a  přivezli domů kovy nej-
cennější. Nejvíce medailí přivezla 
domů Pavlína Vejrková, která vy-
bojovala celkem 5 medailí. Celkem 
vybojovala 4 zlaté a jednu stříbrnou. 
Zlatá medaile v  soutěži družstev 
a ve sportovní gymnastice, stříbrná 
medaile ve šplhu ke kterým v neděli 
přidala zlatou v plavání a stala se tak 
i mistryní České republiky ve více-

boji všestrannosti.  Nebýt silného 
větru, který často foukal hodně pro-
ti, tak mnoho nechybělo a přivezla 
domů i medaili v lehké atletice. Cel-
kem osm děvčat a chlapců přivezlo 
domů neuvěřitelných 27 medailí. 
Výborně si vedli i benjamínci závo-
du Michaela Janečková (2 medaile) 
a  nejmladší účastník Pepča Hlavá-
ček (1 zlatá) z  Police nad Metují. 
Výbornou odměnou je všem dětem 
opět účast na mezinárodním táboře 
v rakouských Alpách, kam odjedou 
v  polovině prázdnin. Z  Náchoda 
s  Pavlínou Vejrkovou odjede i  Ni-
kola Chvojková. 
 Všem cvičitelům, trenérům, 
dětem a  jejich rodičům děkuje-
me za  jejich práci a  blahopřeje-
me. Vždyť nebýt snahy a podpory 
všech zúčastněných by tak nád-
herné výsledky nebyly.            Dop.

IFAS opět zavítá do České Skalice
 Je to již posedmé, kdy je Čes-
ká Skalice poctěna vystoupením 
předních zahraničních akade-
mických pěveckých sborů, účast-
níků mezinárodního festivalu 
akademických pěveckých sborů 
IFAS v  Pardubicích. Tento festi-
val se koná vždy jednou za  dva 
roky. Koncerty mají tradičně vý-
bornou úroveň a  Česká Skalice 
je jediným městem v  Králové-
hradeckém kraji, kde tyto sbory 
můžete slyšet. Pro posluchače 
jsou tyto koncerty mladých in-
terpretů vždy velmi krásným 

a  silným zážitkem. Sbory, které 
vystupují v  České Skalici pod-
nikají po  festivalu IFAS turné 
po  dalších evropských zemích. 
Na  letošním koncertu se před-
staví posluchačům pěvecké sbo-
ry „MITS“ z  Rigy (Lotyšsko) 
s  dirigentkou Aijou Auzinou, 
LAUDA z  Petrohradu (Rusko) 
se sbormistryní Marinou Kirieva 
a Jazz Tranzit z Iowy (USA) pod 
vedením Prof.  Ray Salucka, mj. 
mezinárodně uznávaného znal-
ce a  porotce v  oblasti vokálního 
jazzu . 

 Rozhodně je na  co se těšit.
Koncert se uskuteční 5. července 
(čtvrtek a státní svátek) od 16:00 
hod. v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v České Skalici – Malé 
Skalici.
 Předprodej vstupenek bude 
zahájen 15.6.2012 v  Regionál-
ním informačním centru v  Čes-
ké Skalici, na  třídě T.G.Masary-
ka 33, tel. 491  453  870, e-mail 
infocentrum@ceskaskalice.cz
 Tento koncert se koná za pod-
pory Královéhradeckého kraje 
a města Česká Skalice.

Náchod v proměnách dne objektivem Terezy Hrnčířové

Kácov skvěle reprezentoval
 V  sobotu 2. 6. 2012 se smíše-
ný pěvecký sbor Kácov z  Nového 
Města nad Metují účastnil Mezi-
národní soutěže pěveckých sborů 
„FESTA CHORALIS Bratislava“ 
v Bratislavě.
 Kromě účasti v  soutěži ve dvou 
kategoriích  -  smíšené sbory a lido-
vá píseň, si sbor zazpíval již v pátek 
večer v klášterním kostele ve Valti-
cích.Vřelý potlesk posluchačů sbor 
dobře naladil na  soutěžní výkony, 
které ho čekaly hned druhý den. 
 V  sobotu si sbor poměřil síly 
v  mezinárodní konkurenci kva-
litních sborů , které přijely např.  
z  Islandu, Peterburku a  Singapu-
ru.   Výkony sborů hodnotila od-
borná mezinárodní porota.
 Kácov získal  v  kategorii smí-
šené sbory a  lidová píseň nejvyšší 
ocenění – zlatou medaili. Porotu 
si získal především svým emotiv-

ním a  srdečným projevem. Sbor 
tak skvěle reprezentoval nejen svo-
je město Nové Město nad Metují , 
ale i Českou republiku. Spolu s di-
plomem si členové sboru odváželi 
domů i milou atmosféru festivalu.
 Tento úspěch znamená další dů-
ležitý krok kupředu v  budoucím 
působení pěveckého sboru.
 Na závěr srdečná gratulace všem 
a hlavně sbormistrovi Jiřímu Sko-
palovi, který stojí v  čele sboru 
jeden rok a  úspěšně tak navázal 
na  desetiletou  práci sbormist-
ra a  dirigenta Jaroslava Rybáčka 
a  také poděkování  Městskému 
úřadu, sponzorům za jejich fi nanč-
ní příspěvky, které umožnily účast 
v  soutěži a  zřizovateli Městskému 
klubu, který sbor v  činnosti pod-
poruje.
 Hodně dalších úspěchů! 

Jana Vitverová, členka sboru

7.00 hod. - na přechodech začíná být živo

14.00 hod. - „u vody“: na Karlově náměstí

21.00 hod. - domů z odpolední směny

Terezu v akci zachytila Adéla Friesová

12.00 hod. - poledne, čas na nákupy

18.00 hod. - v náchodském prameníku

10.30 hod. - dopoledne v kadeřnictví

tel. 608 524 973
www.psidomovlukavice.cz
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ELEKTRONICKÁ CIGARETA

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

E-liquid Dekang 30 ml     249,- s DPH   

obsah nikotinu: 0mg, 6mg, 11mg,16mg, 24mg, 

různé příchutě - Marlboro, Camel, West, Dunhill,  Goulois, Tobacco, LM, Pall Mall, 

Banana, Peppermint, Vanilla, Cappuccino, Rum, Cola, Apple, Strawberry, Lemon, 

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

Náhradní díly, atomizéry, baterie, nabíječky – vše skladem

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

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

Elektronická cigareta eGo – T , 2x 1100 mAh, černá   890,- s DPH  712,- 

(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-T, nabíječka do sítě a USB)

Elektronická cigareta eGo – W , 2x 1100 mAh, černá   1090,- s DPH  872,-  

(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-W, nabíječka do sítě a USB, plnící nádobku)

Elektronická cigareta eGo – C , 2x 1100 mAh, černá   1290,- s DPH  1032,- 

(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-C, nabíječka do sítě a USB, 3x náhradní atomizér, 5x tank na liquid s příchutí Marlboro)

Elektronická cigareta eGo – K, 2x 1100 mAh, černá   1290,- s DPH  1032,-   NOVINKA

(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-K, 2x Clearomizer CE4 + nabíječka do sítě a USB)

PRO VELKÝ ZÁJEM 20% SLEVA NA EL. CIGARETY PRODLOUŽENA DO 21.6.+ 20 ml E-liquid Marlboro ZDARMA

INTEGRAF, s.r.o.Tiskárna

Veškeré další informace obdrží uchazeči při osobním jednání.
Písemné nabídky, s uvedením pracovních zkušeností, zasílejte laskavě na:
Integraf, s.r.o., Myslbekova 273, 547 01 Náchod, k rukám p. Jiřího Klapky
nebo na e-mail: j.klapka@integraf.cz.

K osobnímu jednání pozveme pouze vybrané uchazeče. Ostatním děkujeme za zájem pracovat v naší společnosti.

hledá do svého týmu

- práce v HPP, VPP i na ŽL

- SŠ nebo VŠ vzdělání
- dynamická a komunikativní osobnost
- výhodou je znalost polygraf. prostředí

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
- SŠ v oboru elektronik nebo elektromechanik

- práce v HPP

- znalosti z oblasti elektroniky
- platné proškolení dle vyhlášky 50/78 Sb.

MECHANIK - ELEKTRONIK

Provádíme kvalitní 
malířské a natěračské 
práce bytů, domků, 

kanceláří, škol, velkých 
objektů, fasád, oken.

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

e-mail: martin420@seznam.cz     
Tel.: 732 873 039

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

ŠKOLIČKA Na Kamenci
– jesle – mateřské centrum –

Na Kamenci 582, Česká Skalice
provoz i o letních prázdninách 

www.skolickanakamenci.unas.cz

V příštím školním roce chystáme angličtinu 
Helen Doron pro maminky s dětmi od 3 měsíců.

MEZINÁRODNÍ SRAZ
ŠLAPACÍCH MOSKVIČŮ

A DALŠÍCH ŠLAPACÍCH AUTÍČEK
Dětské dopravní hřiště v Náchodě

23. 6. 2012
Záštitu převzal starosta města Náchod Jan Birke

a poslankyně PČR Mgr. Soňa Marková

www.moskvice.adamek.cz

 

 V  květnu se žáci 3.A a  3.B ZŠ Ko-
menského  Náchod zúčastnili s p. uč. 
Komárkovou a p. uč. Kůrkovou   školy 

v přírodě, která se konala v Deštné  v Or-
lických Horách. Děti si užily báječný 
týden v krásné přírodě a za slunečného 

počasí. Byly ubytovány v hotelu, kde se 
o ně pěkně starali a zajistili cestu zpět 
do  Náchoda.  Děti navštívily sdružení 
Villa Nova Uhřínov, středisko experi-
mentální archeologie a  regionálních 
dějin, navštívily muzeum v  Deštné 
a měly také besedu s Horskou službou.  
Ve  volných chvílích hrály golf, který 
se nacházel u hotelu, hrály různé hry 
a  po  večerech turnaj v  pexesu. A  aby  
nevyšly  ze zvyku, dopoledne se  učily.  
Hrály šipkovanou,  kterou  připravi-
la  jedna třída pro druhou.  Nacho-
dily  mnoho kilometrů,  ale všechny 
byly velice spokojeny.  Děkuji oběma 
p.  učitelkám, které zajistily tento po-
byt, kde se dětem moc líbilo.    

Petra Bohušková
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www.masaze-nachod.cz

PEDIKÚRA
• přístrojová medicinální

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

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

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

BEAUTYTEK
• velmi šetrný způsob hubnutí a 

tvarování těla pomocí německého 
přístroje, lifting prsou

• velmi pomáhá na akné
• účinný pomocník pro odstranění 

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

KONZULTACE ZDARMA, DÁRKOVÉ POUKAZY

LETNÍ AKCE -20 %
na kosmetiku, manikúru, 

pedikúru, Beautytek a další

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

Odstraněním vodního kamene a usazenin z topného systému 

významně zlepšíte přestup tepla a prodloužíte životnost systému.

Ing. Dušan Stejskal, Čechova 342, 547 01 Náchod

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

Čistíme –  topné systémy
                 bojlery
                 výměníky
                 elektrické a plynové kotle

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

Asfalto
vé šindele 

132,- K
č s DPH rů

zn
é barvy

 M
odifi k

ované pásy  

95,- K
č s DPH šedé 

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 30. 06. 2012 r.

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

www.NABYTEKNACHOD.cz

Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314

nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz

Pracovní doba PO a ST 7.30 - 17.00ÚT a ČT 7.30 - 16.00 PÁ 7.30 - 14.00ZZDDDAAAARRRMMMMMAAA zzíískkkááttee:

Air Optix Aqua,
Air Optix for Astigmatism, 

+++
++++
+++
+++++
++
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* Pronajmu byt 1+1 v  cihlovém domě 
v  Náchodě ul.Jugoslávská, 50 m2, možnost 
využití společné zahrady. Nájem 3500,- vč. 
fondu oprav + služby, kauce 9 tis.Kč. TEL.: 
733 735 709
* Pronajmu pěkný byt 2+1 s  balkonem 
v  Náchodě na  sídlišti u  nemocnice. Tel. 
732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 I.kat., s  balkonem, 
v klidné části centra Nového Města nad Me-
tují, k nastěhování ihned. Tel. 604 532 387
* Prodej zděného bytu 3+1 v České Skalici, 
OV, 2 balkóny, 2 sklepy. Cena 1.050.000,- Kč. 
Tel. 739 486 403
* Pronájem modernizovaného zděného 
bytu v Náchodě, Kladská ul, výměra 65 m2, 
kauce podmínkou. Cena : 4 500,- Kč + služby 
Tel. : 774 311 404
* Prodám byt 4+1 v  osobním vlastnictví 
v  centru Náchoda, výměra 60 m2. Cena : 
1 050 000,- Kč. Tel.: 774 311 404
* Pronájem zděného bytu 3+1 v  Náchodě 
na  Brance, výměra 72 m2, záloha na  vodu 
a spol. prostory ve výši 500,-, k dispozici ga-
ráž pro jedno osobní auto za 1 500,-Kč/měsíc, 
vratná kauce. Cena : 5 500,- Kč/měs. + plyn
+ el.. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s  balko-
nem v  Náchodě. Nová plastová okna, za-
teplení domu, atd., částečně zařízený, volný 
ihned. Tel. 732 167 291
* Pronájmu byt 2+1 v centru Náchoda, zdě-
ný dům, stání ve dvoře, zahrada, pouze sluš-
ným lidem. Tel. 777 828 428
* Prodám byt 2+1 v  osobním vlastnictví 
s  balkonem a  garáží v  centru Nového Měs-
ta n/M o výměře 48 m2. Cena : 899 000,- Kč 
Tel.: 777 602 884
* Pronajmu byt 1+1, Náchod-Plhov, nová 
okna, balkon v mezipatře, renov. koupelna, 
vestavná skříň. Nájem 2200+3800 en. Kauce 
12000,- Tel. 608 404 319
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk(40m2) 
s terasou v 1.NP bytového domu v Dolní Ra-
dechové. Nájemné 3.500,-Kč + inkaso, kauce 
12.000,- Kč, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 27m2, 1.NP, 
plast.okna, v  nově zrek.domě v  Nácho-
dě poblíž centra. Náj.+zál. 5.550Kč+kauce 
16.650Kč, tel.: 608903070
* Pronajmu dlouhod.v  nově zrek. domě 
v  Náchodě poblíž centra v  2.NP nadstan-
dardní podkrovní mezonetový byt 103m2 
s balkonem. Spodní část 2+1, vrchní část lož-
nice, koupelna s WC, pokoj(šatna). Nájemné 
7.000,-Kč + inkaso + kauce. Nutno vidět, tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhod.byt 2+1 v  os.vlast., 
o  výměře 53 m2, v  1 NP, v  nově zrek.
domě, v NA-Bělovsi u Korunky. Nájemné - 
4.000+voda+el.+plyn+kauce, tel.608 903 070
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 1+1 v Po-
lici nad Metují 36m2, 1.patro, částečně za-
řízený. Nájemné 5000Kč + energie a  kauce 
15000Kč.Tel.: 776 26 08 21
* Pronajmu garsonku 30m2 v  centru Ná-
choda, nájem 2 900 Kč + el., volná ihned, tel. 
603 251 043.
* Pronajmu 1+kk 24m2 v Náchodě, Komen-
ského ul.,přízemní (část.suterénní byt) pro 
nenáročného, nájem + služby cca 4.500 Kč 
Tel.777 123 156
* Pronajmu 1+kk cca 30m2 v  Náchodě, ve 
věžáku na Běloveské, dům zateplen, nová ok-
na,velká lodžie,klid-ne u silnice, nové zděné 
jádro + podlahy + dveře + kuch.linka + pod-
hledy,nejlépe dlouhodobě pro 1 osobu,pou-
ze nekuřák, kompletní nájem + služby cca 
6.500, kauce 10tis. Tel.773 974 100
* PRONAJMU BYT 2+KK V  NÁCHO-
DĚ NA  KAMENICI, 2.PATRO, VOLNÝ 
IHNED, NÁJEMNÉ 4.500KČ + ZÁLOHY, 
INFO 777 302 483, 777 606 464
* Prodám družstevní byt 1+KK (32m) 
v  Nové Městě n.M. na Malecí, po  celkové 
rekonstrukci, částečně vybavený, cena doho-
dou, 608 962 016
* Pronajmu levně pěkný byt v  Úpici 1+1, 
42 m2, bytovka po  rekonstrukci, kuchyň, 
plastová okna, parkování před domem, mož-
nost internetu, okrajová část města. Nájem 
+ inkaso 5500,-Kč. TEL.:602 284  585 nebo 
e-mail: bofa.bort@tiscali.cz
* Pronajmu byt 2+kk v  centru Náchoda, 
5000,- + energie. TEL.: 608 445 401
* Prodám NADSTANDARDNÍ BYT 3+1 
v  OV Náchod Branka, cihl. dům, 1.podl, 
po  rekonstrukci, 2 balkóny, pl. okna, nová 
kuchyň s myčkou a spotřebiči, garáž, zahra-
da. Více na - www.bytbranka.sweb.cz
* Pronájem nadstandartních vybavených 
bytů 2+kk, 3+1, 4+kk (od  6.000,-Kč) v  N.
Městě n. Metují, pěkných bytů 3+1, 2+kk, 
2+1 (od  3.800,-Kč) v  Č.Skalici, velkého 
bytu 2+1 v D.Radechové (6.500,- Kč) a 2+1 
v  Náchodě (od  4.000,-Kč). Více info na  tel. 
602 204 002.

* Prodám nebo vyměním byt 3+1 v  OV 
v  České Skalici. Byt se nachází ve  zděném 
domě v 2. nadzemním podlaží, velmi klidná 
lokalita, veškerá vybavenost v  místě. Cena 
dohodou. Případná výměna za  3+kk nebo 
3+1 v OV. Kontakt: 736 613 426

* Pronajmu dlouhodobě garáž v  Náchodě 
u  VAKu a  pod fi nančním úřadem. Volná 
ihned. Tel. 732 167 291
* Prodám původní dřevěnou chalupu 
s  menším pozemkem o  výměře 556 m2. 
Cena: 333 000,- Kč. Tel.: 774 311 404
* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku 
v klidné lokalitě Náchod - Amerika s mož-
ností výstavby o výměře 3 909 m2. Cena: 145 
Kč/m2. Tel.: 777 602 884
* Prodáme domek vhodný k  rekreaci 
na okraji obce Dědov - Teplice nad Metují. 
Půdorys domku je 65 má, obytná podlaho-
vá plocha 110 má. V  objektu je prostorná 
vstupní chodba, samostatné WC a  koupel-
na, kuchyně, obývací místnost, 2 podkrovní 
ložnice, vlastní studna, satelitní příjem TV. 
Objekt je podsklepen. Polosamota. TEL.: 
602 239 352
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku 
do 2 mil. Kč, pěkný pozemek výhodou. Tel. 
604 336 337
* Prodám garáž v  Náchodě Bělovsi. Tel. 
604 278 158
* Prodám chatu v  Náchodě, dobrý tech. 
stav, příjemné prostředí, výborná dostup-
nost, vlastní pozemek, krb, 540tis.Kč. Tel. 
608 141 035

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

* Pronajmu garáž v  Náchodě u  dolní ne-
mocnice - Úvoz. Tel. 608 749 039
* Pronájem dvougeneračního RD pěkné, 
klidné místo v Náchodě, vhodné pro mladé 
a starší. Solidní zájemce. TEL.:607 501 842
* Pronajmeme garáž v  Náchodě vedle ná-
městí v  uzavřeném areálu obytných domů. 
Garáž je s  osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. 
Platba vždy na  čtvrtletí předem. Telefon: 
777 152 750 v pracovní dny.

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

* Pronajmu pozemek s asfaltovou plochou 
o rozloze 4 548 m2 u vjezdu k Autocampin-
gu Rozkoš v České Skalici. Plocha je vhod-
ná k podnikání (dříve autobazar, parkoviště, 
dráha pro motokáry). Pozemek je přímo 
u hlavního silničního tahu na Polsko s pro-
vozem cca 15 tis. aut denně. Autocamping 
Rozkoš patří k  TOP10 autokempům v  ČR. 
Pozemek lze pronajmout i na části a je aktu-
álně k dispozici celý. Výše pronájmu je k jed-
nání. Kontakt: 724 289 401.
* Prodám 2 generační dům se zahradou 
v  Č.Kostelci. Druhý byt nutno rekonstruo-
vat. Cena dohodou. Tel.732793130
* Prodám RD dřevostavba v  Polici n.M., 
v  Novém Městě , část. na  splátky. TEL.: 
603 525 531
* Prodám RD 4+1 v Černčicích u Nového 
Města n.M. dům je po rekonstrukci topení, 
v objektu půda, sklep, zahrada 280 m2, garáž, 
kůlna. Ihned k nastěhování. Cena 1.290 mil.
Kč. TEL.:724 307 964 RK NEVOLAT!
* Prodám pozemek v Č. Kostelci u Kaštán-
ku 3500m2 (4parcely)pro výstavbu RD, 
inž. sítě v  místě, krásná lokal., les, rekr., 
731185873

* Pronájem administrativní budovy s  vý-
robní a  skladovací plochou Česká Skali-
ce, Bezručova ul., výměra 490 m2 . Cena: 
35 000,- Kč/měs.+sl. Tel.: 777 602 884
* Pronájem zrekonstruovaných výrobních 
a skladovacích prostor v centru Nové Města 
nad Metují, výměra 157 m2. Cena : 7  900,- 
Kč/měs.+sl. Tel.: 777 602 884
* Pronajmeme kancelář - 27 m2, v  I. po-
schodí domu na  náměstí v  Náchodě. Tel. 
721 411 276
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně poblíž centra, + WC,v nově zrek. 
domě v  NA. Nutno vidět, náj.1.500 + el. 
+ vody + topení + kauce., tel. 608903070.

* Pronajmu prostory s  výlohou ulice 
Riegrova 196 Náchod, celk. plocha cca 
40 m2 + techn. zázemí. TEL.:739 446 971

* Prodám byt 2+1 v OV v Hronově. TEL.:
606 953 690
* Pronajmu zařízenou garsonku 1.kat. 
v  Náchodě, Komenského ul. nájem 3000,- 
+ inkaso, kauce 9 tis., volná ihned. TEL.: 
723 461 286
* Prodám v Náchodě byty 2+kk a 1+1, pro 
další informace volejte tel.: 608 245 634
* Koupím garzonku v  původním stavu 
v Náchodě Bělovsi. Tel. 775 791 107
* Prodám 2+kk, 1+1, OV, cihla, centrum 
NA. Tel. 606 949 222
* Prodej DB 3+1 ve Velkém Poříčí, 62 m2, 
volný ihned, cena dohodou, mob.724874458
* Pronajmeme byt 2+kk po  rekonstrukci 
v Novém Městě nad Metují, 63 m2, v cihlo-
vém domě v centru města, nájemné 5.500,- 
Kč /měs. + inkaso, kauce 15 tis. Kč, volný 
od 1.7.2012, mobil 777 29 24 25.

* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk - cca 
66 m2, v centru Náchoda. tel. 608 730 881

* Prodám 1+1 družst. v  Náchodě 42 m2, 
pěkný s  balkonem, cena 490 tis. Kč. TEL.: 
777 038 022
* Pronajmu byt 3+1 v obci Nahořany, cena 
4000,- + el. energie. Tel. 736 67 53 26
* Prodám byt 2+1 v Polici n.M., 690 tis.Kč. 
TEL.:732 489 621
* Prodám byt v  OV - 2+1 v  Chomutově. 
Plast okna, plovoucí podlaha, zděné jádro. 
Cena k jednání 450 000,-Kč. tel. 731 402 450 
(RK nevolat)
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě na Brance, 
74m2, nájem 5.500,- + služby (500,-) a ener-
gie. Vratná kauce 12tis. Tel. 725 531 549.
* Pronajmu byt 1+kk v  Náchodě, sídliště 
u nemocnice. Tel. 604 437 128

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

* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnici 6 km 
od Náchoda a 1+1 v Náchodě. Povinná kau-
ce. Tel. 608 869 885
* PRONAJMU NOVÝ BYT v  Hronově 
a  Velkém Dřevíči. Kauce nutná. Tel. 602 
133 173 renestarkov@seznam.cz

* Prodám DB 3+1 v centru Náchoda, cih-
lový, výhled na zámek, bezbariérový, 860 tis.
Kč. TEL.:724 977 371 RK NEVOLAT!
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě na  Praž-
ské ulici ve  věžáku, nově zrekonstruovaný, 
4000,-Kč + služby, kauce 10 tis.Kč. TEL.: 
608 122 492
* Pronajmu byt 1+1 o ploše 37 m2 v centru 
Náchoda u Okresního soudu, ulice Palacho-
va 1457, cena 3000,- + energie + kauce. Tel. 
774 699 600, e-mail:faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+KK po kompletní rekon-
strukci o  velikosti 25m2 v  obci Hronov, ul. 
Havlíčkova 240. Cena za  pronájem 3500Kč 
+ energie + kauce. Tel.: 774 699 600, email: 
faifr@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3+1 v České Ska-
lici, Tyršova 767, 6. podlaží, výměra 71,5 m2. 
Cena Kč 990 tisíc. Inf.: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovarské 
ulici 662 v České Skalici, 2. podlaží, výměra 
72.09 m2. Cena Kč 1.040 tisíc. Informace: tel. 
733 131 189
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 

v Náchodě ul. Kamenice. Byt je po rekon-
strukci a je v něm všechno nové. Byt je vy-
baven velkou kuchyňskou linkou včetně no-
vých spotřebičů a lednice. K dispozici nová 
sklepní kóje a sušárna na prádlo. Cena náj-
mu 5.400 Kč + inkaso. Pouze pro bezproblé-
mové a  solventní zájemce. Kauce 8.000 Kč. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v  Náchodě 
nedaleko centra. Byt se nachází ve  3.pa-
tře zděného domu, má 75m2. Jsou tu nová 
plastová okna, nová topidla, nové rozvo-
dy plynu. Je vybaven kuchyňskou linkou 
se sporákem. K  bytu patří i  půda a  sklep. 
Veškerá občanská vybavenost v  dosahu 5 
minut chůze. Parkování před domem. Ná-
jemné 4900,-Kč + služby. Volný ihned. Tel. 
723745040.
* Dlouhodobě pronajmu bezproblémo-
vým nájemníkům byt 3+1 v  klidné části 
Nového Města n/Met. Dům je zateplen, 
plastová okna, výtah, vysokorychlostní in-
ternet. Nájemné 6000,-Kč + záloha na ener-
gie. Kauce 20000,-Kč. Volný od  1.8.2012. 
tel.: 608 323 373
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hrono-
vě. TEL.: 608 11 00 41

* Prodám zkolaudovanou zámečnickou 
dílnu u  hlavní komunikace v  Hronově. 
Dílenské prostory cca 100m2, stropy vysoké 
3m. Vrata pro vjezd do dílny ze dvora. Ku-
chyňka, wc + sprcha. Velké půdní prostory-
možnost dalších úprav. Pozemek 1050m2. 
Cena dohodou. Volat po 17hod. 608 638 486, 
728 433 069
* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory 
I.patro 13,23m2 za 1000Kč 25,5m2 za 2000Kč 
61,15m2 za 4000Kč 65,7m2 za 4200Kč Příze-
mí 65 m2 za 3500Kč 260 m2 za 11500kč Jedná 
se o  prostory na  lukrativním místě v  Jaro-
měři cca 100m od Tesca, které byly užívány 
jako dílny /možno přebudovat na obchodní 
prostory/. V  I.patře se nacházejí kancelá-
ře o  různých plochách. Plocha přízemí je 
320m2.Plocha I.patra je rovněž 320m2. Kon-
takt 775 061 023

* Přenechám pronájem zavedené pro-
dejny batohů a  opravny kožené galan-
terie v  centru Náchoda včetně vybavení 
prodejny a opravny. Tel:. 608 729 819

* Pronajmu nebytové prostory vhodné jako 
kancelář v  centru Náchoda (Poděbradova 
ul.) o  velikosti 23m2, nájem 5  150 Kč + el., 
volné od  1. 7., k  dispozici WC + kuchyňka 
Tel: 603 251 043.
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k  dispozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám pěkné kompletní pánské modré 
kolo Favorit - málo jeté, k  tomu: 4 pláště, 
zadní světlo, italský řetěz, zamykání + další 
drobné díly za pouhých 1000,-Kč. TEL.:776 
890 580 kolem 12té hod.
* Prodám dívčí 3/4 kolo vybavené, jako 
nové. Cena 1.900 Kč. Tel. 608 47 69 20
* Prodám novou plnodigitální, manuál-
ní líheň pro drůbež na  60ks vajec, cena 
3150 Kč, tel. 733  483  672, líheň pošlu 
na  dobírku s  návodem, postupem i  se zá-
rukou
* Prodám kvalitní katrovanou černozem 
- travní substrát, ideální k obnově a zakládá-
ní nových trávníků, do  skleníků a  výsadbě. 
Cena 470,- Kč/1 m3. Min. odběr 2 m3. Dove-
zu. Tel: 775 959 962
* Prodám nepoužívaný bidet a malé umyva-
dlo. Tel. 606 629 767
* Koupím knihy May, Verne a  jiné dobro-
družné. Tel.č.722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poš-
tovní známky, případně ohodnotím. Tel.č. 
722 907 510

* Koupím staré hračky zn. ITES, KDN, 
IGRA a jiné i na bowden, vláčky apod. Tel. č. 
724 020 858
* Ihned zaplatím za  Vaše staré hračky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky 
na bowden, autodráhy, vláčky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, vojenské věci, obrazy, kni-
hy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškoze-
né předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím a ihned zaplatím staré pohledni-
ce, fotografi e a  mapy (i  celou sbírku), staré 
knihy (i  celou knihovnu z  pozůstalosti), 
starožitné obrazy, grafi ku, hračky, technické 
předměty, vyznamenání i jiné vojenské před-
měty, staré sklo, porcelán a jiné starožitnosti. 
Tel. 777 254 331
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

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

TEL.:606 270 421

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

www.hudbajinak.info

604 672 252

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE 

+ opravy  Tel. 602 380 709, 737 462 989

* Knihy - koupím i  celou pozůstalost, ča-
sopisy, plakáty, ceníky a jiný papírový artikl. 
Tel.č. 724 020 858
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, 
komiksy a časopisy, LP desky, staré pohled-
nice i celé sbírky. Tel. 777 579 920

* Hledáme schopnou paní v  důchodu 
na  pomoc v  malé domácnosti. Po-pá - Ná-
chod - St. Město. Tel. 605 310 823
* Mami - mám Tě moc rád. Prosím, přijmi 
i mou dceru do naši rodiny. Váš syn - Jiří Pe-
chanz z Nového Města nad Metují. PS 1: Ona 
Vás má moc ráda. Nechci od Vás proboha nic 
jiného !! PS 2: Už nemám síly s Vámi bojovat.
Prosím, prosím, prosím - Váš ztracený syn. 
Já se bez rodiny obejdu, ale má dcera Vás po-
třebuje. Dejte aspoň jí šanci. Všechno Vám 
odpouštím
* Důchodkyně hledá jakoukoli práci 
na  plný či poloviční úvazek. Náchod nebo 
blízké okolí.Tel. 723 579 763
* Daruji neomezené množství hlíny, opu-
kový kopec, na vršku a bokách s ornou pů-
dou. TEL.:739 814 111

* Prodám FIAT PUNTO r.v.95, najeto 
200.000 km, cena 10.000 Kč. Tel. 776 06 04 92
* Prodám SAAB sedan AT převodovka, LP-
G-I-G3, r.v. 2000/11. Cena dohodou. Tel. 
603 157 506
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda 
- Š 1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spar-
tak, Felicia např. světla, nárazníky, díly mo-
toru, plechové díly - podlahy, blatníky, čela, 
dveře, kapoty a jiné. TEL.:777 590 755

* Čivava - nabízím krásná štěňátka růz-
ných barev. Čipovaná, odčervená a některá 
již kompletně očkovaná. Tel. 603  206  743, 
491 426 680. 

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

RŮZNÉ

 
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

Lipí u Náchoda-Rekr.chata s pozemkem 397 m2......425.000,-Kč, Bystré u Stárkova-poloroub.,stylová chalupa,poz.1368 m2.. .................1,59 mil.Kč
Náchod-Byty 1+1,48 m2 (650.000,-Kč),2+kk,53 m2 (820.000,-Kč),3+1,74 m2 (1.190.000,-Kč) všechny v OV po částečné rekonstrukci
H.Radechová u Náchoda-Rekonstr.RD s poz.6 ha na polosamotě......2,59 mil.Kč,Č.Skalice-Rozkoš-atrakt.pozemky u přehrady.................... více v RK
Náchod-Luxusní,novostavba (6+kk) s nadst.vybavením (posilovna..) v atraktivní lokalitě,tepelné čerpadlo,vše nutno vidět... .................. .5.990.000.-Kč
Náchod-Rybárna-Větší zděná chata s poz.2086 m2..850.000,-Kč, Č.Kostelec-Lhota-Komer.objekt (užit.plocha194 m2)...................... ..1.880.000,-Kč
N.Město n/Met.-Větší,udržovaný dům (2x 3+1) v krásné lokalitě-poblíž lesa,dva balkony,okrasná zahrada (1.177 m2)...... .................. .2.890.000,-Kč
Meziměstí u Broumova-RD s většími pozemky (7263 m2).......1,25 mil.Kč!, Olivětín u Broumova-Byt 3+1 OV s vel.lodžií...... ...........490.000,-Kč!
V.Třebešov u Č.Skalice-Pěkná usedlost-komplex 4 budov-obytná (3+1),vel.stodola,chlévy, garáž,pozemek od 4.100 m2.. .................... .2.600.000,-Kč
N.Město n/M.-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,Malecí-675.000,-Kč, Zděný 2+1 OV,centrum,možná půdní vestavba.. .................. 950.000,-Kč
Náchod-centrum-Větší komer.objekt (zast.620 m2) na atrakt.místě-poblíž ul.Pražská,zóna obč.vybavenosti,poz.1.107 m2.... ...........................2,7 mil.Kč
N.Hrádek-RD na náměstí-2 byty,půda k vestavbě.........695.000,-Kč!,D.Radechová-RD po rekon.-plast.+střeš.okna,plov.podlahy.. ...........1,25 mil.Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD 
- kácení, prožezy, stříhání živých plotů, sekání 
trávy, práce s křovinořezem, odvoz větví, listí, 
trávy a  celkový úklid a pravidelná údržba 
zahrady, atd. tel: 774740614

HLEDÁME 
PRO NAŠE KLIENTY RD NEBO 

CHALUPU NA KLIDNÉM MÍSTĚ - 

NÁCHODSKO NEBO BROUMOVSKO

AGENTURA RE/MAX HRADEC 

KRÁLOVÉ Tel. 739486403
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NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

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

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

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

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

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

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

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

Obec: Police nad Metují                            Okres: Náchod

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

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

Kontakt:  Městský úřad Police nad Metují - Anna Rutarová, 

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

v-

Kupní cena: 

1.727.840,- Kč

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

skladů a zároveň vyčístíme-vyklidíme Vaše 

nemovitosti včetně zahrad – stavební suť, 

prkna, lepenku, domovní odpad, větve, zba-

víme Vás starých elektrospotřebičů, nábyt-

ku, koberců, atd. Tel: 777926216

KARSIT HOLDING s.r.o., 
Jaromírova 91, Jaroměř

nabízí k prodeji dřevo 
z použitých palet na topení.

Malý přívěs za osobní 
automobil do nosnosti 500 kg 

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

Kontakt: p. Trpálková 

mobil 725 568 026 Kojenecký dětský svět SOVIČKA

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

Prodejny:

Náchod, Tyršova 63
Tel.: 491 424 130

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

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

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!ceny!!!

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

Rychlé jednání    5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 775  110 989
Náchod a okolí 725 317 668

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Hotel ELKO
v Náchodě Starém Městě

Každý pátek a sobotu 
venkovní grilování 

našich specialit

65,-OBĚDY od  

Více na www.elkohotel.cz

JEZÍRKA – REALIZACE
KOUPACÍ, OKRASNÁ
Potůčky, vodopády, kaskády

Prodej vybavení:
Filtrace, čerpadla, osvětlení, folie a další

608 45 44 45        jezirka.cz@gmail.com

KOMPLETNÍ KOMPLETNÍ 
ÚDRŽBY 
ZAHRAD

724 173 560

Y Y 
DD

Agentura MiMa i letos pořádá seriál akcí pro 
nezadané nad 30 let z okresu Náchod. V letošním 
roce se můžou nezadaní těšit na hudební, taneční i sportovní akce, které se 
budou konat v České Skalici, Náchodě, Hronově a Novém Městě nad Metují. 

PRVNÍ LETOŠNÍ „VEČÍREK PRO NEZADANÉ“ SE BUDE KONAT 

V SOBOTU 23.ČERVNA OD 19:00 V RESTAURACI A PENZIONU RONOX 

V ČESKÉ SKALICI. (Mapu naleznete na webu www.rande.vyjimecny.cz). 

Na letošním prvním Večírku pro nezadané Vás čeká moderovaný večer, živá 
hudba, tombola, velká soutěž o týdenní zájezd zdarma a samozřejmě 

- plný sál nezadaných lidiček toužících po lásce... 
S ohledem na omezenou kapacitu sálu je nutné si včas rezervovat místo 

na tel. čísle 722 289 489. Moc se na Vás těšíme !

Šance pro nezadané - www.rande.vyjimecny.cz

ŠANCE PRO NEZADANÉ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje dnem 

11. 6. 2012 výběrové řízení č. HNA/151/2012 – 1. kolo na zjištění 

zájemce o převod majetku: členský podíl ve Stavebním bytovém 

družstvu Náchod (IČ 00044865, se sídlem Parkány 311, 547 01 Ná-

chod), včetně všech souvisejících práv a povinností, zejména práva 

na nájem družstevního bytu č. 721/1 v bytovém domě Pražské Před-

městí č.p. 719, 720, 721 postaveném na pozemcích stavební parcela 

č. 1604/25, 1604/26, 1604/27, 1604/43, 1604/52. Nemovitosti jsou 

zapsány na LV 4804 a LV 4805 v katastrálním území a obci Jaroměř.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových strán-

kách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů a tel. č. 

491 457 271, 737 281 466.

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

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem (www.gatenachod.cz), telefonicky 

(NJ/RJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780), e-mailem (NJ/RJ: lada.petrankova@gatenachod.cz; 

AJ: jan.moucha@worldonline.cz). 

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence naší školy (22 let) vyučujeme své studenty 
osobně. Je tím zaručena maximální kvalita výuky a její kontinuita. 

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

RUŠTINY  
(1. a 2. ročník)



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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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PŘIJME 
DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
 Praktická strojírenská zkušenost 

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

 Schopnost učit se
 Orientace ve výkresové dokumentaci  

 Trestní bezúhonnost 

Operátor a seřizovač CNC 

ohýbacích a tvářecích strojů

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

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

Kontaktní osoba: Jaroslav Kejzlar
j.kejzlar@boltjesgroup.com,  tel.: 491 467 074, 602 326 600
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140 let 
novoměstských
hasičů
 Hasiči v Novém Městě nad Metu-
jí slaví 140. let existence. A chtějí se 
při oslavě  14-ti křížků na hasičských 
bedrech patřičně rozšoupnout...Vše 
začíná 18. června, kdy bude  v  tam-
ním Kině 70 otevřena výstava doku-
mentující historii boje s  „červeným 
kohoutem“ (výstava potrvá až do  1. 
července). V  rámci hasičských oslav 
vystoupí (opět v  Kině 70) dne 21. 
června známý houslový virtuoz Pa-
vel Šporcl . Hasiči nezapomenou ani 
na děti – pro ty je připraveno  na 22. 
června branné dopoledne pro školy. 
Proběhne v  areálu novoměstského 
letiště. A  nakonec je tu i  Minifesťák 
(23. června od  12 hodin v  sokolov-
ně). Zahrají na něm Divokej Bill revi-
val , Tři sestry banditos atd. Ke každé 
vstupence je pivo či limo zdarma! Jste 
srdečně zváni.

Za tajemstvím lidského těla
 Žáci Střední školy a Základní 
školy z  Nového Města nad Metují 
se vydali na dobrodružnou cestu za 
tajemstvím lidského těla. Výstava 
Th e Human body exhibition, která 
do Prahy dorazila až z daleké Číny, 
je tou nejmodernější a nejnázorněj-
ší učebnicí lidské anatomie a učite-
le i žáky z oboru pečovatelské práce 
doslova nadchla.
 Mohli spatřit unikátní exponá-
ty, které byly připraveny metodou 
plastinace z  částí těl dárců získa-
ných při operacích, pitvách nemoc-
ných a mrtvých lidí. Po celou dobu 
prohlížení expozice žáci s  velkým 
zaujetím naslouchali zajímavému 
odbornému výkladu studentky 
druhého ročníku medicíny, která 
poutavě přizpůsobila přednášku 
věkové a vědomostní úrovni žáků. 
 Výstava byla zároveň zaměře-
na na prevenci proti civilizačním 
chorobám a kouření. Žáky překva-
pily názorné modely a příklady, 
které snadno pochopitelnou for-

mou ukazovaly poškození lidské-
ho organismu v  důsledku špatné-
ho životního stylu, například bylo 
možné porovnat zdravé plíce vedle 
zčernalých plic kuřáka.
 Z výletu měli žáci i pedagogo-
vé silný zážitek, všichni tak měli 
možnost načerpat mnoho nových 

vědomostí a zopakovat si učivo 
ze zdravovědy. Dá se tedy říci, že 
výsledkem výletu bylo zamyšlení 
mnohých nad svým přístupem ke 
svému tělu a životnímu stylu. 

Za pedagogický sbor školy
Ing. Ullwerová Yvona

Dřevíčská lávka
Sobota 23.6.2012 od 13.00 hod. 

areál koupaliště ve Velkém Dřevíči

Moderují Lucie a Tomáš Peterkovi

Prezentace soutěžících 12.30

První část akrobatického 

vystoupení 14.00

Začátek soutěžního klání 14.15 

v kategoriích dvojice a jednotlivci

ADBT trampolína pro diváky 

k dispozici od 12 hod.!

Koncert TRILOBEAT 19.00

Taneční zábava 20.30 

se skupinou NANOVOR

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

Vstupné 50,-Kč, děti a soutěžící zdarma

Soutěžní klání o zajímavé ceny

ROCK 

NIGHT
ROCK 
NIGHT

Sobota 30.6.2012
Letní areál Vršovka

Rocková noc: 
Fousatej hat, Kabát revival, 

Tchoři, Rest day

Občerstvení a rozvoz 
zajištěno

Vstup 140,-Kč

Kdo má ten den narozky, 
vstup ZDARMA


