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PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Než vyrazíte do zahrani�í
Ani to, že jste se rozhodli pro klidnou odpo�inkovou dovolenou, není 

zárukou, že vás o dovolené nem�že potkat n�jaká mimo�ádná událost. Než 
vyrazíte na cestu je proto dobré zvážit všechna možná rizika a zamyslet 
se jak je eliminovat.

Už jen „bezstarostný“ pobyt u mo�e nebo na horách p�edstavuje pro 
organizmus zm�nu. Stejn� tak pro n�ho m�že být neobvyklá konzumace pro 
nás nezvyklé kuchyn�. I ve vysp�lých zemích vás mohou p�ekvapit zav�ené 
lékárny, proto nezapome�te sebou p�ibalit alespo� miniaturní lékárni�ku. V té 
by nem�la chyb�t dezinfekce, náplasti, obvaz, o�ní kapky, léky proti bolesti, 
teplot� a pr�jmu, léky tišící alergické reakce a Panthenol na zklidn�ní spálené 
pokožky. Na cestu si p�ibalte i cestovní „papírové“ mýdlo nebo antibakteriální 
gel na ruce. V mén� vysp�lých zemích nepijte vodu z vodovodu, vyhn�te 
se i kostkám ledu a místním mlé�ným výrobk�m. I p�esto, že jste pojišt�ni, 
vždy vyjížd�jte s dostate�nou finan�ní rezervou pro p�ípad, že po vás bude 
požadována úhrada za ošet�ení, léky, p�ípadn� úhrada jiné škody. V n�kterých 
p�ípadech vám nezbude než náklady uhradit a vynaložené náklady nárokovat 
na pojiš�ovn� až po p�íjezdu. Ov��te si také, zda máte platné o�kování, nap�. 
proti tetanu a zajímejte se i o dopl�ková o�kování d�ležitá pro cílovou zemi. 
I v jižních státech Evropy m�žete p�ijít do kontaktu se žloutenkou typu A a B.

D�íve než si sjednáte vhodné pojišt�ní, zamyslete se nad ú�elem své cesty (bude 
rekrea�ní, poznávací, nebo sportovn� zam��ená?), plánovanými aktivitami 
a jejich rozsahem. V p�ípad�, že zamýšlíte sportovat nad rámec rekrea�n� 
vymezených aktivit, seznamte se podrobn� s pojistnými podmínkami, které 
míru rizika daného sportu specifikují. Je-li to t�eba, neriskujte a p�ipojist�te 
se. Pokud se rozhodnete využít služeb cestovní kancelá�e, ujist�te se ješt� p�ed 
zakoupením zájezdu o tom, že je pojišt�na proti úpadku. Do telefonu si uložte 
kontakt na asisten�ní službu. Pro jistotu si po�i�te kopie osobních doklad�. 
Originály uložte na bezpe�ném míst�, p�ípadn� v hotelovém trezoru a sebou 
rad�ji noste jen kopie.

P�ed odjezdem na dovolenou je vhodné si o cílové destinaci zjistit co 
nejvíc informací. Hodn� užite�ných informací o tém�� všech zemích, jsou 
na stránkách Ministerstva zahrani�ních v�cí (www.mzv.cz) v sekci „státy 
sv�ta“. Nap�. z nich získáte p�ehled o po�así, ekonomické a politická situace, 
odlišnostech v silni�ním provozu apod.

             P�íjemnou dovolenou. Old�ich P�ibyl

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Míchané nápoje se p�ipravují na základ� tzv. báze, což je základní lihovina drink�. Každá 
z t�chto bází má velmi zajímavý a mnohdy tajemný p�vod.

Tentokrát jsme vybraly Gin. Velmi oblíbená báze pro koktejly, v nichž lze rozpoznat chu� 
t�í bylin - jalovce, koriandru a ko�ene angeliky. Celá receptura Ginu je ale mnohem složit�jší, 
p�edává se z generace na generaci a je p�ísn� st�eženým rodinným tajemstvím.

P�edch�dcem dnešního Ginu byl Genever. Jalovcová voda (neboli Aqua Juniperi) se vyrá-
b�la v Holandsku p�vodn� jako lék. Její obliba stoupla poté, když se v Indii prokázaly její 
lé�ebné ú�inky. Pravidelná konzumace prý dokázala zažehnat i záke�nou malárii. Angli�tí 
vojáci si p�i tažení v Holandsku Gin zamilovali. Gin je tedy anglická zkratka slova Genever. 
Zpopularizovala ho královská pe�e� Viléma Oranžského a jeho ženy královny Mary z roku 
1650. V Londýn� se také za�aly stav�t Gin - Palas ( luxusní restaurace), kde Gin byl hlavním 
prodejním artiklem.

Možná vás bude zajímat, že první koktejlový receptá� vyšel v roce 1822. Vydal jej Jerry 
Thomas, známý barman newyorského hotelu Metropolitan. Jmenuje se Pr�vodce bonvivána 
aneb Jak míchat nápoje. A my vám nyní nabízíme jeden velmi zajímavý recept.

HIGH SOCIETY
Jde o dlouhý nápoj, který p�ipravujeme v šejkru. Vložíme do n�j led, p�idáme 4 cl Ginu, 3 cl 

broskvového likéru, 2 cl Campari bitter a 15 cl grapefruitové š�ávy. Promícháme a naléváme 
na ledovou t�íš� do vysoké sklenice. Zdobíme citrusovými kousky.

Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So�a Šr�tková a Mgr. Vlasta Drobná, 
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, 

www.souteplicenm.cz

GIN - voda kurážná

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (11)

V roce 1945 byla na závod uvalena národní správa a krátce na to 
majitel zem�el. Závod vedl ze� bývalého majitele, František Vondra. 
Za p�t let byl podnik znárodn�n a p�evzat n.p. Masna. V roce 1954 
byl majitelem Královehradecký pr�mysl masný, pozd�ji Masný pr�-
mysl Vamberk. Nedlouho po tom p�evzaly objekt Dr�bežá�ské závo-
dy Jarom�� a z�ídily zde �editelství. Výroba zde skon�ila. Krátce zde 
m�lo kancelá�e též místní JZD.

Od roku 1966 p�evzala budovy Okresní správa silnic (OSS). Nový 
majitel zrekonstruoval budovu bývalého hostince, provedl nástavbu 
a z�ídil kancelá�e. Byly p�istav�ny garáže a budovy p�izp�sobeny 
novému provozu. Na louce k železni�ní zastávce byla z�ízena sklád-
ka drti. OSS vpravo u trati v 70. letech získala zasypaný rybní�ek 
a na pozemku postavila garáže.

Po restituci provád�l pan Vondra, syn bývalého �editele, opravy 
budov. Pronajal zde kancelá�e 	 rm� Somad. Od roku 2004 byl objekt 
prázdný, asi rok v p�ízemí sídlila prodejna holandského nábytku. 
Od roku 2007 se v garážích a na dvo�e prodávají stavebniny.

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

Ve dnešní jednopatrové �elní budov� �.p. 69 u k�ižovatky na Hronov 
a do Polska byl p�vodn� zájezdní hostinec. Bylo to výhodné místo 
pro ob�erstvení kupc�, voják� i dalších cestujících po Císa�ské silnici 
do Broumova a sou�asn� na cest� do Kladska. Podle ústního podání jej 
kolem roku 1860 založil jeden z brat�í Hejd� zvaný pláteník. Vyst�ídalo 
se zde n�kolik držitel� až nakonec v roce 1902 se stal majitelem Vác-
lav Hofman. Hostinec byl v provozu ve správ� Bohumila Šráma, ale 
majitel s objektem m�l jiné zám�ry. Roku 1913 byla hostinská �innost 
zastavena a d�m p�estav�n na byty. To už Hofman provád�l výstavbu 
uzená�ské provozovny a za provozu zde vyráb�l masové konzervy pro 
rakouskou armádu.

Postupn� vznikl komplex výrobních budov. Budova od cesty k trati 
sloužila jako p�echodné stáje, následovala jatka, za kterými t�sn� u trati 
byla rampa na vykládání dobytka p�ímo z vagón�. Objekt podéln� s tratí 
sloužil jako chladící prostory a budova uzavírající dv�r k silnici byla 
využita jako výrobna uzenin. Postupn� p�ibyla i udírna, kotelna a v dal-
ší �ásti byla provád�na výroba konzerv, loje a sádla. V po�átcích byla 
výroba zam��ena na uzená�ství a vývoz šunek do ciziny. V roce 1920 
p�evzal podnik syn zakladatele Václav Hofman ml. Výroba pokra�ovala 
a konzervy se vyráb�ly pro �s. armádu. Od roku 1934 mu pak byl povo-
len prodej živého dobytka ve velkém.

Sokolské odpoledne 
ve Studnici

První �ervnovou sobotu se konalo u sokolovny ve Studnici u Náchoda „sokolské odpoled-
ne“, které se velice vyda�ilo díky snaživému sluní�ku. Ovšem hlavní díky pat�í všem ú�ast-
ník�m, kte�í se dostavili v hojnosti, d�ti se „vy�ádily“ ve hrách, které jim p�ipravili cvi�itelé. 
Byly zde též ukázky orientálních tane�k� malých dívek v orientálních krojích.

Selátko se peklo na lorn� a i jiné dobroty byly p�ipravené. Díky pat�í všem sokolským po�a-
datel�m a �len�m, kte�í p�ipravili tak krásné odpoledne. P�íšt� se budeme t�šit zas.                                                    

TV Sokol Studnice u Náchoda

H E J D O V K A

� Hospoda Hejdovka

� Uzená�ský závod Hofman

Pozemek k výstavbě rodinného domu, Přibyslav u Nového Města n. Met.  ...................................................340,-Kč/m2

Udržovaný domek v klidné části Jásenné vhodný k rekreaci i bydlení  .....................................................990 000,-Kč
Pěkný byt 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují  .........................................................1 590 000,-Kč
Větší rodinný dům s udržovanou zahradou ve Velkém Poříčí  ...............................................................2 449 000,-Kč
Pronájem objektu k výrobě a skladování v Novém Městě nad Metují, celkem ... ...................................... ......12 000 m2

Rodinný dům v Šonově u Nového Města nad Metují
Do prodeje se nabízí z velké části zrekonstruovaný rodinný dům 5+1 
s udržovanou zahradou a garáží v klidném prostředí obce Šonov u Nového 
Města nad Metují. V obci veškerá občanská vybavenost – škola, školka. 
Nedaleká vodní nádrž Rozkoš nabízí kvalitní volnočasové aktivity. Dům 
stojí v blízkosti Nového Města nad Metují, České Skalice a Náchoda. Disp.: 
kuchyň, obývací pokoj, 2x pokojíček, ložnice, pracovna, prostorná koupelna, 
WC, podkroví část. připraveno pro případnou půdní vestavbu (cca 120m2). 
� Cena: 2 449 000,-Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

Mrkvový salát s ananasem
500 g mrkve, 90 g ananasu, 50 g pražených mandlí, cukr, citronová 
š�áva, s�l.
O�išt�nou syrovou mrkev nastrouháme na jemném struhadle. 
Osolíme, ochutíme citronovou š�ávou a nálevem z ananasu. Lehce 
vmícháme nadrobno nakrájený ananas a lehce opražené lupínky 
mandlí. Salát necháme proležet.
Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou 
�tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravují a krásné léto s osv�žujícími saláty 
p�ejí �tená��m žáci a pracovníci St�ední školy 
hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s.r.o.

www. hshronov.cz

Talíř ve znamení letních 
salátů

Kone�n� nastalo období léta, na které se celý rok všichni t�šíme. 
Letos o to více, že jsme zažili dlouhou a mrazivou zimu i jarní deš-
t� a záplavy. Správné léto má p�inést slune�né po�así a odpo�inek 
v podob� dovolených. Také letní p�íroda nás každoro�n� št�d�e 
obdarovává svými poklady. Po nep�íjemné zim� je náš organismus 
vy�erpaný a unavený. A proto je nejvyšší �as dodat t�lu vitaminy, 
minerální látky a vlákninu, která je nezbytná pro správné tráve-
ní. Vhodným zdrojem t�chto látek je zelenina. Ovoce je naopak 
zdrojem jednoduchých sacharid�, které t�lo hned využije jako 
rychlou energii, a neukládá si tyto cukry jako zásobu na „horší 
�asy“. Nechme se p�i zpracování letního ovoce a zeleniny klid-
n� unášet fantazií. Žádná p�íprava pokrm� neposkytuje takovou 
volnost v tvo�ivosti jako p�íprava salát�. Možnosti r�zných va-
riací jsou neomezené. Velkým kladem konzumace salát� (hlavn� 
zeleninových) je jejich velmi lehká stravitelnost a skoro nulové 
kalorie. Hlavní zásadou dobré p�ípravy salát� je naprostá �erstvost 
surovin, protože žádné ko�ení, žádný dresink ani žádné salátové 
omá�ky nemohou vykouzlit ze staré, zvadlé zeleniny a plod� n�co 
chutného. Našt�stí je v tomto sm�ru kuchyn� velmi p�izp�sobivá. 
Možnosti naplánovat salát do jídelní�ku jsou rozmanité. Salát se 
totiž hodí jako p�edkrm s lehkým dresinkem nebo jako malý me-
zichod. V letních dnech se t�ší stoupající oblib� také jako lehké 
hlavní jídlo nebo jako pokrm k ve�e�i. Musíme však dbát, aby sa-
lát jako p�íloha nenarušil chu� hlavního jídla. Podáváme-li saláty 
jako p�edkrm, mezijídlo nebo hlavní jídlo, nemá na stole chyb�t 
�erstvý chléb nebo vícezrnné a celozrnné pe�ivo. Jako osv�žující 
pohošt�ní návšt�vy p�átel se v letních m�sících hodí práv� lehký 
a rychlý zeleninový nebo ovocný salát. P�íprav� salátu a kom-
binaci jednotlivých surovin (zeleniny, ovoce, semínek) se meze 
nekladou. Navíc �erstvá zelenina a ovoce jsou bohatým zdrojem 
vitamin� (rozpustných v tucích i ve vod�), proto doporu�ujeme 
p�ipravovat zeleninový salát v kombinaci s n�kolika kapkami 
za studena lisovaného oleje.

Nabízíme k pronájmu kancelářské 

prostory pro podnikatelské využití 

v nově zrekonstruovaném objektu 

na Husově náměstí v České Skalici. 

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

Info o ceně a možnosti prohlídky 

na tel. 733 395 604

Přijmu 2 brigádníky

pro vyplňování anket.

Výplata každý týden.

TEL.: 737 001 200

DO SEDEL! Festival
Očekávaná cyklostezka ve směru 

Dobruška - Opočno je zatím ve stádiu 
pořízení projektové dokumentace. Po jejím 
stavebním dokončení by měla vyřešit 
cyklistické přesuny mezi oběma městy, které 
lze zatím realizovat pouze v rámci silniční 
komunikace II/298.                                (r)

V Teplicích nad Metují se v termínu 
od 26. do 29. srpna uskuteční již 27. ročník 
Mezinárodního horolezeckého filmového 
festivalu. Těšit se můžete na 32 filmů, ve 
kterých jsou zastoupeny například Brazílie, 
Itáie, Řecko, Rakousko či Spojené státy. 

(r)



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

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

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

Umíst�ní v okr. M�sto ODS �SSD TOP 09 Po�et opr.  
      voli��

  1. Hronov 25,60 18,20 18,65 5 229
  2. Nové M�sto n. M. 23,42 17,46 20,57 8 027
  3. Police nad Met. 23,30 19,12 19,94 3 446
  4. �eská Skalice 22,97 18,33 16,52 4 331
  5. �ervený Kostelec 22,20 16,08 18,92 6 955
  6. Velké Po�í�í 21,34 22,13 16,52 1 863
  7. Náchod 20,93 19,01 19,70 16 553
  8. Jarom�� 18,28 20,95 17,56 10 076
  9. Broumov 16,98 23,89 13,10 6 037
10. Mezim�stí 15,61 29,46 8,07 2 204

Po bowlingu a sjezdovém lyžování se na seznamu nových sport� Babacupu objevila 
i atletika. Bylo t�žké vybrat nejvhodn�jší disciplíny a vymyslet spravedlivé obodování, ale 
�editelka celé sout�že, Renata Nývltová, si se vším zdárn� poradila. Závodilo se v b�zích 
na 100 a 800 metr�, skoku dalekém, vrhu koulí a štafet� 4x100m. Jednotlivá družstva 
nasadila do každé disciplíny vždy 3 závodnice, p�i�emž každá mohla sout�žit ve dvou 
disciplinách a štafetovém b�hu. O umíst�ní rozhodl vždy sou�et výkon� všech t�í nomi-
novaných atletek.

Závody konané v ned�li  6.6. na stadionu Generála Klapálka v Novém M�st� nad Metují 
provázelo krásné, slune�né po�así.

Jasnými favoritkami byly dívky z družstva UFO Krasotinky. Ostatní zavzpomínaly na pl-

Celý atletický podnik uzav�ela štafeta 4x100metr�. Divácky zajímavý závod vyhrály 
atletky z týmu  UFO Krasotinky- 55,9s Až na pomyslné cílové pásce se rozhodovalo 
o druhém míst�. Ve vzájemném souboji Würth versus IR Inspection byly nakonec rych-
lejší dívky týmu Würth 1:00,4s, a obsadily 2. místo. Závodnice IR Inspections skon�ily 
t�etí 1:00,6s.

Celkové po�adí tým� bylo stanoveno na základ� sou�tu umíst�ní v jednotlivých disci-
plínách. Z d�vodu nep�esnosti v �asech  b�hu na 800metr� bylo nutné �asy dodate�n� do-
po�ítat z po�ízeného videozáznamu. De	 nitivní opravené po�adí tedy vypadá následovn�: 
1.UFO Krasotinky, 2. Würth, 3. IR Inspections, 4. Partners, 5. Integraf Stars. 

P.H.

n�ní Odznaku zdatnosti na základní škole 
a snažily se oprášit dávno zapomenuté do-
vednosti.

Krátce po desáté hodin� byla odstartová-
na osmistovka. Ve dvou rozb�zích absol-
vovalo tuto tra� všech 15 dívek. S �asem 
2:33,4 zvít�zila Petra Lochmanová, druhá 
A.Rohulánová, t�etí E.Burdychová, všech-
ny z týmu UFO Krasotinky.

Vrh koulí nabídl zajímavou podívanou. 
Technika vrhu byla velice rozdílná, ale vý-
kony byly p�inejmenším solidní. Nejdelší 
vrh - 963,5cm - p�edvedla Martina Prou-
zová, druhá skon�ila Katka Dostálová (ob� 
z UFO Krasotinky) a t�etí Monika Marší-
ková (Partners) Výkony na špici byly ve-
lice t�sné. Druhou a t�etí závodnici d�lilo 
p�l centimetru.

V b�hu na 100 metr� rozhodovaly dese-
tiny. An�a Rohulánová (UFO Krasotinky) 
dosprintovala první - 13,4s, t�sn� za ní 
Zuzka Rousková (Würth) 13,5s, a v záv�su 
s desetinkovým rozdílem Petra Lochmano-
vá (UFO Krasotinky)13,6s.

Sektor dálky opanovalo 15 skokanek. 
Hned prvním skokem dolétla Eliška Von-
drá�ková do vzdálenosti 426 cm. Nikdo ji již 
nep�ekonal, takže tento skok byl pro ni i tým 
UFO Krasotinek vít�zný. Druhé místo vybo-
jovala pro IR Ispections Gab�a Jochová, t�e-
tí pak Martina Prouzová (UFO Krasotinky).

svobodn� volící zdejší ob�ané“, dodal sená-
tor Petr Pakosta, také �len zdejšího sdružení.
 MS ODS Hronov vzniklo v roce 1991 a �ítá 
druhý nejv�tší po�et �len� v celém náchod-
ském okrese. Bližší podrobnosti najdete 
na www.odshronov.unas.cz  

 Roman Toušek

výsledek je pro Hronováky z �ad ODS zava-
zující, hodlají obhájit co nejlepší výsledek 
i v nastávajících komunálkách.

„Jsem pyšný na to, že mohu být �le-
nem místního sdružení ODS práv� ve m�st� 
Hronov, které sice pat�í územn� pod náchod-
ské velení, ale vysv�d�ení vystavili výhradn� 

� Družstvo ml. žák� ro�.nar. 96-97 3. místo na Nisa Open v Liberci reprezentovali Petr Janí�ek, 
Ond�ej Malík, Vladimír Gregorovi�, Ond�ej Bachtík, Jonáš M�dílek, Ji�í Punar, Zden�k Dít�, 
kle�ící zleva Martin �ermák, Tomáš Matoulek, Jakub Dít�, Tomáš Zítko, Ond�ej Hušek, Marek 
�ejka a branká�i Dan Ryšavý a Lukáš Doležal. Trenér Zden�k Dít� a asistent Ond�ej Bachtík.

P�edstavujeme se
P�edstavujeme se Vám ob�an�m m�sta Broumova a okolních obcí, jsme Ob�anské sdružení - Sdru-
žení zdravotn� postižených se sídlem v Broumov�. Jsme organizace, která vykonává obecn� pro-
sp�šnou �innost pro �leny naší organizace.
* Každé první úterý v m�síci v klubovn� zadního traktu M�stského divadla se konají od 13 hodin 
služby sociálního poradenství.
* Na ja�e po�ádáme poznávací zájezd, který je p�izp�soben zdravotn� postiženým �len�m.
* Na podzim po�ádáme posezení p�i hudb� s bezbariérovým vstupem.
* 2x ro�n� je zajišt�na valná hromada - �lenská sch�ze, kde jsou �len�m podávány aktuální in-
formace. Na sch�zi jsou zváni hosté z r�zných obor�, p�edstavitelé m�sta a Obecních ú�ad�, soc.
odboru m�sta apod.
* 1x ro�n� navšt�vujeme naše imobilní �leny - cca 50 �len�, kte�í se už pro své zdravotní potíže 
nemohou zú�astnit námi po�ádaných akcí.
* Pan Vaverka, �len našeho výboru provádí 1x týdn�, ve �tvrtek od 13 hodin v zadním traktu M�st-
ského divadla odbornou službu pro sluchov� postižené ob�any m�sta Broumova a okolních obcí.
* Pan Spišák je �lenem stavebné komise p�i M�Ú Broumov.
* Paní Bímanová a paní Chalupní�ková jsou �lenkami skupiny komunitního plánování soc.služeb 
p�i M�Ú Broumov.
* Naši �innost - konání našich akcí 	 nan�n� podporuje M�Ú Broumov a Obecní ú�ady - ob�ané 
t�chto akcí jsounašimi �leny.
* 
lenem naší organizace se m�že stát každý ob�an m�sta Broumova nebo okolní obce, který si 
podá p�ihlášku a uhradí ro�ní �lenský p�ísp�vek ve výši 40,- a 10,-K� za p�ihlášku.
P�ihlášky lze získat p�i konání valné hromady nebo každý m�síc - první úterý od 13 hodin v klu-
bovn� zadního traktu M�stského divadla - dve�e jsou ozna�eny invalidním znakem. Jinak od �len� 
výboru nebo úsekových d�v�rník�.

Za Sdružení zdravotn� postižených Broumov V.Jansová a J.Machová

Za�átkem �ervna se náchodští zú�astnili tur-
naje NISA OPEN v Liberci, kde v kategorii 
�trnáctiletých soupe�ilo 22 tým� z celé 
R a ze 
Slovenska. Skupinu vyhrál Náchod p�ed Mladou 
Boleslaví, Hradcem Králové, Libercem a dv�ma 
pražskými mužstvy. Ve �tvrt	 nále narazil na TJ 
JM Chodov (nedávného vít�ze Tatran Cupu Pra-
ha) a po skv�lém výkonu i p�es hlasitou podporu 
pražských a bohužel i vulgárních rodi�� zvít�zili 
2:0 a postoupili do ned�lního semi	 nále. Tam �e-
kal favorit turnaje BiX Ostrava. V zápase kluci 
nem�li co ztratit a cht�li Ostrav� cestu za titulem 
co nejvíce znep�íjemnit. Po divokém prvním 
polo�ase byl stav 6:5 pro Ostravu, která v šesti 
p�edešlých zápasech obdržela pouze dva góly. 
Po d�razné domluv� trenér� Ostravané ješt� p�i-
dali na obrátkách a nakonec  p�est�íleli náchod-
ské vysoko 12:6. Zde se již projevila velká únava, 
nebo� na rozdíl od Ostravy kluci odehráli o jeden 
zápas více ve skupin� a celý turnaj na 2 p�tky.

V utkání o 3. místo se naši st�etli op�t s Mla-
dou Boleslaví, kde vyd�eli vít�zství 2:1, oslavili 
bronz a potvrdili, že právem pat�í mezi nejlep-
ší mužstva v republice. Sezóna byla náro�ná, 
zvlášt� pro ro�ník 96, který odehrál zárove� 
i všechny zápasy za starší žáky a byl kostrou 
týmu krajského výb�ru.                               (ob)

Tak by se daly charakterizovat výsledky 
nedávných parlamentních voleb pro zdejší 
aktivní a nad o�ekávání velké bu�ky Místní 
sdružení ODS Hronov. Královéhradecký 
region je jedním ze �ty� region�, kde jasn� 
ODS volby vyhrála. A práv� Hronov k to-
muto úsp�chu p�isp�l z náchodské oblasti 
svými procenty nejvíce.

„Ohlédnete-li se do historie, tém�� vždy 
m�l Hronov náskok. Tady cítím pot�ebu 
pod�kovat nejen všem �len�m našeho sdru-
žení, kte�í sami reprezentují hlavní principy 
fungování, ale hlavn� voli��m, kte�í svými 
hlasy dali najevo to, že souhlasí s tím, jak 
si zdejší ODS po�íná“, vysv�tluje Roman 
Toušek, šéf zdejšího místního sdružení 
ODS. Ta ve m�st� obsadila p�ed 4 lety post 
starosty a i místostarosty. Z vyty�ených 
cíl� v programovém prohlášení splnila nap�. 
rekonstrukci hronovského nám�stí, dostav-
bu Domova odpo�inku ve stá�í Justynka, 
opravy a rekonstrukce místních komunikací 
a chodník�, dokon�ení rekonstrukce budo-
vy, ve které sídlí Základní um�lecká škola, 
D�m d�tí a mládeže DOMINO a m�stská 
knihovna. Nutno dodat, že aktivní a ze-
jména poctivý p�ístup všech �len� zdejší 
ODS a tento procentuáln� úsp�šný volební 

Atletika na „Klapálku“

Hronovská ODS je jasným vít�zem!

Úsp�chy náchodského � orbalu PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
� možnost kvalifikace - ZK p�i SOU Služeb Praha

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

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

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

Rozši�te Vaše vzd�lání a služby
pro Vaše zákazníky

Nabízíme nové kurzy
- masérské

- masérské techniky
  * reflexní masáže * lymfatické masáže

  * lávové kameny, ba�kové techniky a další
- kosmetika

- p�ístrojové techniky
     

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

           

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání 
a rovnání 
zeminy
a jiných 
sypkých 

materiálů.

TEL.: 602 145 222

Velmi úsp�šn� zakon�ili sezonu mladší žáci FTS Florbal Náchod, kte�í zvít�zili s velkým náskokem 
v krajské lize a následn� se neztratili ani na kv�tnovém mistrovství republiky, které se konalo v Hra-
nicích na Morav�. Zde podlehli až v semi	 nále mužstvu BiX Ostrava, a potom o 3.místo Moravským 
Bud�jovicím. Za Náchodem se teprve umístila mužstva z Brna, Ústí nad Labem, Olomouce, Hradce 
Králové, Frýdku-Místku atd. Ve 	 nále se st�etli nejv�tší favorité celého mistrovství, mužstva SSK 
Future Praha a BiX Ostrava. Zde se projevil výkonostní rozdíl mezi Prahou, Ostravou a zbytkem re-
publiky. Dva nejlepší celky p�evyšovaly ostatní zejména rychlou kombina�ní hrou, p�esností nahrávek 
a kompaktním kádrem. Mistrem republiky se stalo mužstvo z Prahy, když zvít�zilo 6:4. Celkové 4. 
místo je ale pro náchodské úsp�chem.

NÁHRADNÍ  VOZIDLO  ZDARMA  

pro poškozené při pojistné události     

                         
Zapůjčení vozu fyzickým i právnickým osobám. 
Servis, lakovna, pneuservis, autoskla, příprava na STK. 

     Více informací na telefonních číslech: 

AUTOPŮJČOVNA   H&P AUTOSERVIS 
    734 585 728                    777 810 626 
Každý zákazník autopůjčovny od nás obdrží malou pozornost. 

      www.car-spin.cz 

Výsledky hlasování za územní celky – p�ehled obcí nad 1 000 oprávn�ných voli��.



výrobky schváleny v programu

s y s t e m ss y s t e m s

ZískejteZískejte

80.000Kč80.000Kč
dotaci až

Jaromír Záliš PLYNOINSTALACE - TOPENÁŘSTVÍ 
vzorková prodejna - Tyršova 199 Náchod 
tel. 491 423 116, jaromir.zalis@seznam.cz

Bartoš Jaromír
Zelená 712 Česká Skalice

tel. 603 263 207 bartos.skalice@tiscali.cz

montáže solárních zařízení - tepelných čerpadel

Ing. Alena Lochmanová
Na Hamrech 874 (řemeslnické centrum),

547 01  Náchod

e-mail: a.lochmanova@seznam.cze-mail: a.lochmanova@seznam.cz
www.autolaky-lochmanova.czwww.autolaky-lochmanova.cz
Tel.: 607 830 870 * 777 321 870Tel.: 607 830 870 * 777 321 870

Nabízíme:
�� míchání autolak� fy. LESONAL
    a MAX MEYER
�� prodej materiál� a pot�eb pro autolakýrníky
�� široký výb�r sprej�
�� pln�ní sprej�
�� materiály na ochranu spodk� a dutin voz�
�� autokosmetika
�� �istící prost�edky HG

Provozní doba:Provozní doba:
Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.

AUTOLAKYAUTOLAKY

Truhlá�ská výroba
veškerý nábytek z masivu i lamina

- zahradní stavby
( altány, pergoly, gar.stání )

- chovatelské pot�eby
( psí boudy, králikárny )
- d�ev�né brikety
tel.: 602 413 513

www.maxi-truhlarstvi.cz

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

®

491 421 711 

obchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.cz

VELKÉ PRÁZDNINOVÉ 
VELKÉ PRÁZDNINOVÉ 

SLEVY!SLEVY!

„NOVÉ ZA STARÉ“„NOVÉ ZA STARÉ“



SPOLEČNOST JECH CZ s.r.o. 

DOBRUŠKA 
– výrobce čalouněného nábytku

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

KONSTRUKTÉR (TECHNOLOG) 
Požadujeme:
� SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření
� znalost programu Solid Works
� praxi v oboru 
� řidičský průkaz 
� znalost  AJ vítána

Nabízíme:
� zaměstnání ve stabilní fi rmě s dobrými výsledky
� kvalitní pracovní ohodnocení
� samostatnou práci s možností seberealizace
� odborný růst

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu: 
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01

Kontaktní osoba: Yvona Břoušková, 494 629 251, 
e-mail: brouskova@jech.cz

VESTAV�NÉ SK	ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ	STVÍ
Tomáš Šnajdr

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128, 491 420 881

E-mail: t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na 

GRILOVANÉ RYBY
a jiné speciality

Najdete nás
u hlavní hráze přehrady Rozkoš

silnice Česká Skalice (3,5 km)
– Nové Město nad Metují (5,0 km)

cyklotrasa č. 4058 (Šestajovice – Šonov)

Těšíme se na Vaši návštěvuTěšíme se na Vaši návštěvu

Během prázdnin otevřeno:
denně od 10.00 – 21.00 hod.

Bližší informace na tel. č.
733 697 371 nebo 605 912 025

 V parných 
dnech se m�-
žete osv�žit na 
Jiráskov� kou-

pališti v Náchod�. Jednu ze zdejších atrak-
cí - skluzavku, pro vás objektivem svého 
nikonu zachytil Josef - Pepa Voltr. Pro ty z 
vás, kte�í neradi jen polehávají na sluní�ku 
a cht�jí se i n�co dozv�d�t, uvádíme, že v 
areálu koupališt� jsou nainstalovány i dv� 
zajímavé sochy z 30. let 20. století. Jedná se 
sochy ženských akt�.Autorem znám�jší so-
chy z této dvojice je B�etislav B�enda. P�ed 
instalací na koupališti se socha nacházela v 
láze�ském parku v B�lovsi.

(r)

KOUPALIŠT�
OTEV�ENO



SEZNÁMENÍ

* Rozvedený 48/172/72 s vy�ešenou mi-
nulostí by rád poznal up�ímnou a hodnou 
ženu z blízkého okolí Náchoda, 
eské Ska-
lice, Nového M�sta n.M., která se taky ob-
�as cítí sama. TEL.:733 609 144
* MAGDA 38 let inval. hledá hodnou ka-
marádku ve stejném v�ku nebo kamaráda, 
inv., se stejnými zájmy - chodící. Dovolená 
na p�íští rok. TEL.:728 478 235
* Jsem neš
astná a láskou opušt�ná. Ne-
chci být už v tom zklamání sama. Jmenuji 
se Marie a je mi 35 let. Najdu hodného ka-
maráda, p�ítele a �asem i možná víc? Samo-
ta je zlá a bolí. TEL.:606 139 730
* 50 letý muž se rád seznámí s dívkou �i 
ženou, nic není p�ekážkou. Odkudkoliv. 
TEL.:604 16 44 85

BYTY

* Pronajmu byt 1+1, I.kat., s balkonem, 
v Náchod�, d�m po celk. rekonstrukci, 
k nast�hování ihned. TEL.:604 53 23 87
* Pronajmu �ást.za�. byt 2+1 86 m2 
v Hronov� s možností zahrady. Nájem 
5800,-K� + inkaso, vratná kauce 20 tis.K�. 
TEL.:736 537 033
* P�enechám pronájem bytu 1+1 Ná-
chod. TEL.:603 524 512
* Hledáme byt v Novém M�st� n./Met. 
do 1,4mil..Tel.: 608 88 30 12
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda. 
Tel. 777 690 390
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Sp�chá. Tel: 775 777 073
* Pronajmu dlouhodob� novou garson-
ku s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod� 
na Lipím naproti hospod�, nájemné 2.900,-
K� + 1.900,-K� inkaso + kauce, tel.:608 
90 30 50.
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Pronajmu dlouhodob� 3+1 v Náchod� 
u Slávie, volný od 1.10.2010, nájem 4000,-
K� + inkaso. TEL.:607 663 660
* Prodám byt 2+1 v Hronov� - Velké Po-
�í�í, cena 690.000,-K�. TEL.:606 115 386
* Prodám byt 2+1 ve vlastnictví v Ná-
chod�, v�etn� vybavení, cena 980.000,-K�. 
TEL.:602 110 736
* Prodám dr. byt 3+1 - 78 m2, v Náchod� 
na sídlišti SUN. Cena 850 tis. K�. P�i rych-
lém jednání sleva. Tel. 608 714 999.
* Pronájem nové zd�né garzonky (28 m2) 
v centru N.M�st� n/M.,s plast.okny,1.patro.
Cena se službami je 5.600,-K�/m�s.,tel.602 
204 002.
* Prodám v Náchod� p�kné byty 2+1 
a 1+1 v OV cihla nedaleko centra, zateple-
ný, plast. okna. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� družstevní byt 
3+1v Novém M�st� nad Metují, tel.728 
869 058
* Pronajmeme garsonieru 1+kk v Ná-
chod� na sídlišti unemocnice. TEL.: 
608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu zd�ný byt 3+1 v 
eské Ska-
lici po rekonstrukci, �ást. za�ízený, 73 m2, 
nájem + inkaso 8.000 K�. Tel. 774 618 773
* Prodám zd�ný družstevní byt 3+1 
v 
erveném Kostelci v centru m�sta po re-
konstrukci cena k jednání 1 600000
tel.774876396
* Pronajmu byt 2+kk 5 minut ch�ze 
od centra Náchoda, vhodné i na a kancelá�. 
Tel. 605 450 384 (po 18 hod.)
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchod� 
na Brance - kuchy�ská linka + nová kou-
pelna a karma. Volný ihned, cena 1,1 mil.
K�. TEL.: 604 893 615
* Pronajmu garzonku v Náchod�, 29 m2 + 
balkon. Tel. 491 47 39 57 nebo 721 986 109
* Pronajmu byt 2+1 na sídl. SUN v Ná-
chod�, nájem 6000 K� v�. inkasa. TEL.:774 
06 20 33
* Pronajmu byt 2+kk v Poli�ce, 3500+ink. 
m�s. 775 685 683 * Nabízím dlouhodobý 
pronájem bytu 1+1 v Náchod� v B�lovsi. 
Cena: 6000,- v�etn� PP. Tel:777673398
* Pronajmu menší 2+1 po rekonstrukci 
ve zd�ném dom� blízko centra. Vratná kau-
ce. Cena 6500,- v�etn� inkasa. Náchod Tel. 
728220541
* Pronajmu byt 2+1 na Plhov� pod zám-
kem: panelový d�m, 2.patro, 45 m2, plasto-
vá okna, zateplení. Nájem 3.000,- + ener-
gie a služby. Vratná kauce 9.000,-. Volný 
od 07/2010. Tel. 775 194 187
* Pronajmu p�kný 3+1 v Náchod� Pl-
hov� od 1.9.2010, 2 balkony, nová plast. 
okna, naproti ZŠ. Nájem 5000 K� + zálohy 
na energie. Kauce 15.000,- K�. Dlouhodo-
b�. Tel. 602 101 207

* Prodám byt 3+1 v Náchod�, nízké ná-
klady, p�ijatelná cena. Tel. 776 114 975
* Dlouhodob� pronajmu velký byt 1+1 
s balkonem, ve zd�ném dom�. Náchod - 
Branka. Nájemné 3800,-K� + inkaso + kau-
ce. Telefon 736 766 448 po 15 hodin�.
* Prodám byt 2+1 v OV poblíž centra 
Náchoda, nová plastová okna, nové tope-
ní - plyn, zd�ný, cena 800 tisíc K�. Tel. 
603 517 446
* Prodám byt 2+1 s garáží v Hronov�. tel. 
723 383 823
* Prodám byt 2+1 v HK v OV, Slezské 
P�edm�stí nejsem RK! tel. 604 267 179 
cena:1550000
* Prodám nebo vym�ním byt 1+1 na Pl-
hov� v Náchod� za 1+1 s balkonem v Ná-
chod�. Tel. 775 652 622

Prodám 2+1 v OV Náchod-Plhov 
za 750tis.K� 607705707

* Prodám družstevní být 1 plus 1 v Ná-
chod�. Tel. 739596803
* Pronajmu družst. byt 3+1 v Náchod�, 
volný ihned. Tel. 606 654 338
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� na Bran-
ce, �áste�n� za�ízený. TEL.: 777 311 797
* Pronajmu byt 65 m2 v Hronov�, cca 
6000,-K� m�s. v�.inkasa. Slušným lidem. 
TEL.:774 84 60 99
* Prodám p�ípadn� pronajmu byt 3+1 
v OV 55,8m. tel.�.: 606294250, 732717843
* Pronajmu 1 plus 1 v Náchod�, v prv-
ním poschodí na B�loveské ulici. Info: 
739541451
* Prodám byt 3+1 po rekonstrukci, �ás-
te�n� vybaven v Novém M�st� nad Metují. 
Cena dohodou. RK nevolat. 777041668
* Pronajmu byt 1+1 ve Velkém D�eví-
�i, �áste�n� za�ízený. VOLNÝ IHNED. 
TEL.:608 21 31 54
* Pronajmu p�kný slunný byt 3+1 v cih-
lovém dom� v Náchod� na Brance. Tel. 
777 073 131
* Dlouhodob� pronajmu p�kný vyba-
vený byt 1+1 (kuchy�, lednice, sporák, 
vestav�ná sk�í�) s balkónem v Náchod� 
na Karlov� kopci. Nov� opravený balkón, 
plastová okna, nová plovoucí podlaha v ce-
lém byt�, internet. Celý objekt bude letos 
zateplený. Velmi p�kné a klidné bydlení. 
Volná od 1.7.2010. Tel.+420 604 188 559
* Prodám 3+1 v Náchod� na Brance, 
po celkové rekonstrukci 78m, 2 NP. Luxus-
ní kuch. linka. Volný ihned. Razantní sleva. 
1240000 K�. Tel.739657435
* Pronajmu p�kný slunný byt 2+1 
s balkonem v centru Náchoda. Byt i d�m 
po celk. rekonstrukci, nutno vid�t, volný 
od 1.7., nájem + platby 8000,-K�, kauce 
dohodou. TEL.:774 242 821
* Pronajmu 2+1 v NA. 4000K� + INK + 
kauce. IHNED. T:739138851
* Prodám byt 1+1 v Jarom��i, cena 800 
tis.K�. TEL.:775 061 233
* Dlouhodob� pronajmu garsonku po re-
konstrukci 30m2 v Novém M�st� n/M. 
D�m je zateplen, plastová okna, výtah. Vol-
ná ihned. Kauce 15000,-K�. Tel 608323373
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlo-
vého domu v Polici nad Metují. V cen� je 
byt. jednotka, spoluvl. podíl na spole�ných 
�ástech domu, na pozemcích a také na ne-
byt. jednotce - prodejna v p�ízemí. Cena 
770.000 K�, dohoda možná. TEL.:606 
951 546
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Hu-
sova (bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, 
parkování zajišt�no v areálu. Byt 4+kk, 75 
m2, 5900,-K� + inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 
4600,-K� + inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 5100,-
K� + inkaso. Kauce 10 000,-K�. TEL.:777 
152 750
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Pala-
chova ul.1457, nájem 5000,-K�+1800,-K� 
služby. TEL.:775 061 233
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13
* Koupím byt na Náchodsku nebo Brou-
movsku. Tel. 739486403

NEMOVITOSTI

* Sháníme RD nebo stavební parcelu 
v Náchod� a okolí sm�r 
eská Skalice, 
er-
vený Kostelec. Tel.: 773 55 90 14
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 

. Kostelci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 
777 072
* Nabídn�te chatu 12km od �. Kostelce 
do 400tis. se zahradou. Tel.: 607 939 657
* Prodám v 
erveném Kostelci starší RD 
3+1, UT na plyn, p�kná oplocená zahrada 
o vým��e 700 m2. Tel. 608 245 634
* Hledáme ke koupi chalupu, rod. 

d�m, zem. usedlost do 40km od Náchoda 
do 800tis.,polosamota.Tel.: 721 146 244
* Prodám RD (statek) 3+1 v centru Hor-
ní Radechové, zahrada o vým��e 1500 m2, 
cena dohodou, tel. 605 715 294
* Sháním RD nebo chalupu v cen� do 1,5 
mil. K� do 30 km od Náchoda, menší opra-
vy nevadí. Tel. 608 245 634
* Prodám stavební parcelu v Hronov� 
- P�í�nici. Rovinatý pozemek 900 m2. IS 
na hranici pozemku. Cena 650 000. Tel.
776069225
* Prodám 1/3 rodinného domu v Nácho-
d� - samostatná bytová jednotka se zahra-
dou, 2 min. od centra. Tel. 737 581 688, RK 
nevolat
* Prodám udržovanou rekrea�ní chalu-
pu 4+kk ve Stárkov�. Cena 1 199 000,- K� 
Tel. 774 893 506
* Prodám �adový RD 4+1 s v�tší zahradou 
v Náchod� poblíž hotelu Hron. TEL.:608 
26 18 06
* Koupím garáž - v�tší. V Náchod� a oko-
lí. Tel. 608 02 74 58
* Prodám starší RD 3+1 se zahradou cel-
kem 700 m2 v Náchod�. Zn. výhled na zá-
mek. Cena 1.100.000 K�. RK Nevolat. Tel. 
774 678 899
* Prodám pozemek o vým��e 1273m2 
ve Velké Jesenici, inž.sít� na hranici po-
zemku. Klidné slunné místo s výhledem 
na Rozkoš. Cena 510,-/m2. Tel: 774224662

* Koupím garáž v Náchod�. 775 064 084
* Prodám pozemek v Litobo�i na samo-
t� u lesa (vhodný ke stavb� srubu apod.). 
Slunný, p�kný výhled. Elekt�ina u pozem-
ku, voda zjišt�ná. 5261 m2 - 218,-K� za m2. 
Tel. 608 169 484
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 
byty, Havlí�kova ul.240. Velký p�dní pro-
stor pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K�. 
TEL.: 775 061 233
* Prodám rod. d�m 4+1 v Jarom��i, 
Albánská ul.198. Cena 2.560.000,-K�. 
TEL.:775 061 233
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u Nové-
ho M�sta n.M. - d�m je po rekonstrukci 
topení, v objektu p�da, sklep, zahrada 280 
m2, garáž, k�lna, k nast�hování od po-
loviny �ervence, cena 1 950 tis. K�, tel. 
724 307 964 RK nevolat!
* Koupím RD nebo chalupu na klid-
ném míst� do 30km od Náchoda. Tel. 
605212203

* Prodáme dv� zasí
ované staveb-
ní parcely v Novém M�st� n.M., 
Na Františku, o vým��e 960 a 1150 m2. 
Na slunném míst� v zástavb� rodinných 
dom�. 773585555

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Hledám pronájem podnikatelským pro-
stor v Novém M�st�.  Tel: 774 777 073
* Prodám �adovou garáž nad Rybárnou 
(pod okr. veterinou), bez el., cena 120 tis., 
tel. 737216951, RK nevolat.
* Nabízíme k pronájmu výrobní sklado-
vý objekt v Novém M�st� nad Metují (Va-
tela) a v Náchod� (Barto�), v�tší vým�ry. 
Cena: od 300,-K�/m2/rok. Tel. 777 602 884
* Pronajmu nebytové prostory v Nácho-
d� - Kamenici (vhodné nap�. na kancelá� 
atd.), dále pronajmu skladové prostory 
v centru Náchoda, parkování možné. Tel. 
605 450 384 (ve�er po 18 hod.)
* Hledám pronájem nebo koupím garáž 
blízko soudu v Náchod�. Tel.608246503
* Pronajmu garáž v Úvoze nad nemocni-
cí, 800,-K� m�sí�n�. TEL.: 721 625 514, 
776 180 465
* Prodáme nebytové prostory 400 m2, 
soc.za�., p�ízemí, vhodné jako prodejna, 
kancelá�e apod. v Náchod� Pražská 1759. 
Cena 4 mil. K� TEL.:776 564 708
* Prodám garáž Hronov Bosna, cena do-
hodou. TEL.:724 086 007
* Pronajmeme kancelá�ské prostory 
v budov� Itálie na Kamenici v Náchod�. 
Celkem 4 kancelá�e o celk.vým��e 91 m2. 
Možno dohromady nebo jednotliv�. K dis-
pozici kuchy�ka, WC, výtah. TEL.:777 
152 750

PRODEJ

* Prodám lo�ské kvalitní lu�ní seno vol-
n� ložené. Cena dohodou. Tel. 777 213 229

* Prodám sklen�né akvárium 42x28 cm, 
klec na mor�ata nebo jiné dom. zví�e 
60x36 cm a skládací kolo zn. Eska. Tel. 
491 420 544
* LEVN� prodám 2 tiskárny, lékárnic-
kou váhu - starožitnost. 2 elektrické vrta�-
ky - 1 použitá. TEL.: 720 642 300
* Prodám plastové a plechové sudy 100-
200 l / 200,- K� a p�kné jut. pytle, kus/ 20,- 
K�. Tel. 604 265 998.
* Prodám železobetonovou garáž o roz-
m�rech 3x6m se sklopnými vraty + pod-
kladní silni�ní panely za 42.000,- K�. Tel. 
608 365 036, www.uhada.cz/garaz.htm
* Prodám nafukovací �lun s motorem 3.3 
HP. Levn�. Tel. 491 473 957
* Nabízím digesto� MORA, barva bílá, 
š.60 cm za 500,-K�, starou kuchy�skou 
linku zachovalou za 1500,-K� a šicí stroj 
LADA mechanický, funk�ní za 1000,-K�. 
TEL.:775 912 118
* Prodám plynový sporák 1000,-K�. 
TEL.:776 702 006
* Prodám psací st�l s nástavcem. Cena 
dohodou. tel. 775 652 622
* Prodám automatický bazénový �isti� 
ZODIAC CLASSIC. TEL.:777 202 506
* Prodám kompletní vybavení klempí�-
ské dílny. lukas.milan@seznam.cz
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové, složení panelu plech minerál. 
vata a plech, 100x200 cm, TL 8 cm 275 K�/
m2, TL 10 cm a 12 cm 300 K�/m2, použití 
na stavbu montované garáže, dílny, chatky, 
st�n, oplášt�ní, stropního podhledu, p�í�ky, 
mám 150 ks, tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zemi-
nu, sypkou a zbavenou ne�istot, ideální 
k obnov� a zakládání nových trávník� a pro 
kone�nou úpravu zahrad, cena 400,- K�/1 
m3. Dovezu. Tel: 777 222 232

KOUP�

* Koupím starší odborné knihy vydané 
cca do roku 1960 - místopis 
R, vojenství, 
motorismus, myslivost, ryba�ení apod. Dále 
jízdní �ády do r.1980. TEL.:608 420 808
* KOUPÍM ZLATO, zaplatím 365,-K�/
1g/14k p�ijedu kamkoliv. Ihned a na ho-
tovosti vyplatím jakékoliv množství. 
TEL.:774 334 012
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou poz�stalost. 
Peníze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

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

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bo-
vden, autodráhy, modelové železnice, vlá�-
ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto 
p�ístroje, rádia, knihy, vyznamenání a �ády 
LM aj. staré nepot�ebné i poškozené p�ed-
m�ty. Tel. 608 811 683

R	ZNÉ

* Odvezu su
 stavební. Možnost p�i-
stavení kontejneru. Náchod - 
. Skalice. 
TEL.:777 213 229
* P�j�ím st�ešní box THULE, 80 K�/den. 
Tel. 732 918 500
* Najdu n�koho, kdo umí psát schwaba-
chem? TEL.:608 66 77 34
* Najde se dobrá duše, která by pro 
mého syna s t�žkými zdravotními problé-
my poskytla vyraznou slevu na potravinový 
dopln�k ALVEO mint? 731486555
* www.snidejzdrave.cz/ohio
* Nabízím zdarma pronájem kobylky 
�T v�. vybavení. Podmínkou je, že k�� 
z�stane ustájen v Litobo�i (Jízdárna Litobo� 
u Ho�i�ek) a bude za n�j placeno ustájení. 

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

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

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

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

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

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

Slatina n/Úpou-Boušín-Chalupa s pěkným styl.vybavením a stodolou,poblíž Babiččina údolí,polosamota,s pozemky 5000 m2 ..... 2,3 mil.Kč
Náchod-Branka-Pěkný,zrekonstr.byt 3+1 (78 m2),plast.okna,nové topení+kotel,krásná kuch.linka,balkon,klidná část...1,24 mil.Kč-SLEVA!
Náchod-Pronájem zrenov. bytu 3+kk (71 m2) v 1.patře zděného domu,poblíž centra,s luxus.vybavením a spotřebiči. .........6.800,-Kč/měs.
N.Město n/M.-Pronájem repr. kanceláří v 1.patře,poblíž supermarketů,s pěknou kuchyňkou a sklad.prostory .....od 2.000,-Kč/kancelář
Náchod a D.Radechová-Pronájem kanceláří,prodejních,skladovacích a výrobních prostorů v centru obcí,vlastní parkoviště....od 600,-Kč/m2

Náchod-Dům s 3 byty poblíž centra a nákupních středisek,2 byty s balkony,na menší zahradě s okras.dřevinami je dřev.kolna..........3,2 mil.Kč
Dobřany v O/h-Větší dům vhodný k rekreaci i trv.bydlení,v obci se zákl.obč.vybaveností a devítiletou školou,klidná část.............680.000,-Kč
N.Město n/Met.-Zděný byt 2+1 (56 m2) v zatepleném domě s plast.okny,ve zvýš. 1NP,možn. výměny za menší......900.000,-Kč k jednání               
Šonov u Broumova-Pěkný,družst.byt 3+1 (75 m2),po rekonstr.-plast.okna,s větším balkonem,k bytu náleží 2 garáže....650.000,-Kč-SLEVA!

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Prodej elektrokol 
a elektroskútrů

www.automotodum.cz

Přestavby aut na LPG
www.autonaplyn.cz

Jaroměř   Tel:777962205

NEZBÝVAJÍ VÁM PŘED 
VÝPLATOU FINANCE ?

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

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

491 420 391,731 463 005

Antikorozní ochrana 
podvozků a dutin automobilů
Info a objednávky na tel. 

776 22 77 24
Červen – říjen!
Omezená kapacita!

K dispozici písková jízdárna, nádherné vy-
jíž�ky do Ratibo�ic, využití trenéra. Více 
info na tel. 776 172 900
* P�evedu levn� záznam z DIGI kamery, 
mini DV a jiné (nap�. VHS) na DVD. St�ih 
a úprava videa. Volejte tel. 732 11 82 45
* Letní dou�ování Aj.od studenta - pro 
za�áte�níky a mírn� pokro�ilé. Cena 150.-
K� za 60 minut. Úvodní sch�zka zdarma 
- zam��eno p�evážn� konverza�n�. Tel.608 
502 007
* Nabízím ruštinu, n�m�inu, o prázdni-
nách intenzivn�. TEL.: 724 952 109
* Rodilý mluv�í provádí výuku ruštiny, 
p�íprava na VŠ atd. Tel. 605 989 617, va-
lentynal@centrum.cz

* Erotický privát - Náchodsko, www.
sladke-touhy.cz Tel.607 408 523 (po-ne 
9-22hod)

* Studentka VŠ dou�í matematiku p�es 
prázdniny. Tel. 776 077 239
* HLÍNA. Poptávka na hlínu z výkop�. 
Nabízím možnost uložení v�tšího množství 
hlíny v Hronov�. Tel. 777 200 452
* Nabízím velmi kvalitní soukromou vý-
uku angli�tiny za rozumnou cenu, infor-
mace na t.�.728610415.

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

* ZDRAVÉ HUBNUTÍ. www.hubnete.cz/
lenap
* Daruji neomezené množství hlíny, opu-
kový kopec, vhodné na zavážky a do cest. 
TEL.:739 814 111

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* 2x Daruji krásná mourovatá ko
ata, 
ihned k odb�ru.Tel. 776611891
* Daruji do dobrých rukou krásná maz-
livá ko
ata - �erná a �ernobíle mourovatá, 
narozena 7.5.2010, ko�i�ky i kocou�i, 
es-
ká Skalice. Tel. 774 933 703
* Britská modrá a lilová ko
átka s PP. 
Plyšoví medvídci s oranžovýma o�ima, 
od�ervená, o�kovaná, k odb�ru ihned. Tel. 
603 206 743, 491 426 680

AUTO-MOTO

* Prodám DAEWO MATIZ, 75 tis. km, 
STK do 06/12, centrál, st�. metal, nová ba-
terie, nové zimní pneu, ALU disky, radio, 
CD. Tel. 608 245 634 



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 - 13.00608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

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

MD, podnikatele

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

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,

rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

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

živnostníky a podnikatele

bez poplatk� !

tel.: 602 413 513

OSOBNÍ BANKROT
oddlužení zákonnou cestou
Značná úspora a rychlost.

Tel.: 604 588 681
e-mail: kujals@seznam.cz

„PROSP�ŠNÁ 
P�TKA“

Od kv�tna tohoto roku p�ibylo ve Velkém 
Po�í�í celkem p�t nových míst v rámci 
tzv. ve�ejn� prosp�šných prací. Z�ízena 
jsou obecním ú�adem tohoto m�styse, 
na mzdu pracovník� p�ispívá výrazným 
zp�sobem ú�ad práce. „Prosp�šná p�tka“ 
bude rozpušt�na 31. �íjna t.r., do té doby 
její �lenové budou provád�t sezónní prá-
ce, pomáhat s úklidem obce apod.        (r)

Naposledy zde byla prodejna
potravin s občerstvením.

Podrobnosti sdělíme osobně
na úřadu městyse,

na tel. č. 491 482 732
nebo na www.velkeporici.cz.

na náměstí v budově jídelny.

Nabídky zasílejte nejpozději
do 15. července 2010.

Městys Velké Poříčí

nabízí k pronájmu

nebytové prostory

ÚPICKÝ 
REKORDMAN
Patrik Janovský (13), žák sedmé t�ídy Zá-

kladní školy v Úpici se stal �eským rekord-
manem. Jako nemladší jezdec v republice 
sko�il na kole BMX tzv. back� ip. Pokud 
se vám to zdá jednoduché, potom v�zte, že 
back� ip v p�ekladu do �eštiny zamená salto 
vzad.                                                            (r)  

Náchodští atleti bodovali 
na Olympijském dnu

Pod patronací Mezinárodního a 
eského olympijského výboru po�ádal ve st�edu 23.6. oddíl 
atletiky Hv�zdy SKP Pardubice  B�h Olympijského dne za ú�asti mladých atletických nad�jí. 
Je to celosv�tová akce, která se koná i ve 15 m�stech 
eské republiky. Této akce se také 
zú�astnila po�etná �ást tréninkové atletické skupiny z Náchoda pod vedením trenéra Ji�ího 
Vond�ejce. 

Nejmladší žactvo kategorie ro�ník 1999 a mladší b�želo 400m úsek a ze 46 startujících 
dívek pot�šila trenéra Lenka Macková, která zvít�zila �asem 1:19,58 min. a na stupn� vít�z� 
se postavila i Bára Rozto�ilová v t�etím nejlepším �ase 1:20,24 min. V této v�kové kategorii 
se ze 40 startujících propracoval na 3. místo Richard Foglar s �asem 1:25,98 min. Na pátém 
míst� skon�il Tomáš Verner a mile p�ekvapil Ji�ík Kraus, který skon�il sedmý. 

V mladším žactvu ro�ník 1997-98 z 10 d�v�at dob�hla do cíle na 600m trati jako druhá Vik-
torie Hanušová �asem 1:59,13 min. a hned za ní na t�etím míst� Jana Michel�íková za 2:00,24 
min. V kategorii chlapc� se p�edstavil Petr Macek a z šesti startujících skon�il na �tvrtém 
míst� v �ase 1:51,60 min. 

Ve starším žactvu ro�ník 1995-96 na 800m trati z devíti startujících zvít�zila naše nová 
akvizice z polské Kudowy Zdrój Katarzyna Chryczyk, která již také trénuje v  této tréninkové 
skupin� a závodí za Hv�zdu SKP Pardubice, a utvo�ila si nový osobní rekord za výkon 2:31,27 
min. Dob�e jí sekundovala Renata Kubíková, která se propracovala v záv�ru na kone�né t�etí 
místo �asem 2:48,34 min. Nov� za�ínající Tomáš Schwertner se musel poprat s tratí na 1000m 
a skon�il celkov� šestý. V dorostenecké kategorii se p�edstavila Anna Zikmundová, která 
na trati 800m zvít�zila �asem 2:32,06 min. 

Celá tato akce prob�hla za ú�asti a autogramiády sv�tové rekordmanky v b�hu na 800m 
(1:53,28 min.) Jarmily Kratochvílové.                                       JV

HNÍZD�NÍ SOKOL� NA SLAVNÉM

AUTOBUS PROJEL AMMANNEM!

Sokol byl vždy pro své letové vlastnosti obdivován �lov�kem. Uvádí 
se, že se jedná o nejrychlejšího tvora planety, který p�i stíhání ko�isti 
v st�emhlavém letu dosahuje rychlosti i p�es 300 km/h. Sokol zásadn� 
loví jen letící ko�ist, živí se zejména holuby, kví�alami a ostatními ptáky 
podobné velikosti.

Sokol st�hovavý, i p�es p�íznivý nár�st jeho po�etnosti v posledních 
letech, z�stává nadále velmi vzácným živo�ichem, chrán�ným podle 
zákona jako kriticky ohrožený druh. V sou�asnosti hnízdí v 
eské re-
publice okolo 40 pár�.

Broumovsko vždy pat�ilo mezi nejvýznamn�jší hnízdišt� sokola v 
e-
chách a ješt� po druhé sv�tové válce zde hnízdilo sou�asn� až 6 pár�. 
V letošním roce u nás zahnízdily celkem 3 páry. Po p�ti letech úsp�š-
ného hnízd�ní na Chrámových st�nách v Teplických skalách zde však 
po ztrát� samce v páru nebyla úsp�šn� dokon�ena inkubace vajec. Také 
mlá�ata na nechrán�ném hnízdišti na Broumovských st�nách z�ejm� 
nep�ežila kv�li deštivému kv�tnovému po�así nebo byla ulovena vý-
rem. Posledním párem, kterému se nakonec poda�ilo mlá�ata vyvést, 
byl práv� pár hnízdící v blízkosti Slavenské vyhlídky na Broumovských 
st�nách.

U Slavenské vyhlídky se letos poprvé poda�ilo vyhnízdit páru, ve kte-
rém samec pochází z N�mecka a samice z Jeseník�. P�vod pták� bylo 
možno ur�it díky ob�tavé práci ornitolog�. Pomocí speciální optiky se 
poda�ilo z dálky ode�íst kroužky na nohách pták�. Je pravd�podobné, 
že se zde sokoli pokusí zahnízdit i v dalších letech. D�kujeme všem 
turist�m a návšt�vník�m oblasti, kte�í vyšli vst�íc ochran� vzácných 
pták�, respektovali pokyny ochránc� p�írody a nevstupovali v dob� 
hnízd�ní na Slavenskou vyhlídku. Problémem ochrany pták� na tomto 

hnízdišti jsou však také nelegální vstupy do jeskyn� Macarát pod 
Luciferem, protože p�ítomnost lidí v jejím okolí hnízdící sokoly 
ruší. Vstup do ní je možný jen na základ� zvláštní výjimky, pro 
ve�ejnost není zp�ístupn�na.

Chování divokých zví�at nelze vždy zcela p�edvídat. Pokud se 
sokoli budou i s mladými ješt� n�jakou dobu zdržovat na hnízdišti, 
pokusí se zde Správa CHKO Broumovsko ve spolupráci s Eko-
centrem Violka uspo�ádat v nejbližších dnech prezentaci t�chto 
vzácných dravc� s pomocí silného stativového dalekohledu p�ímo 
v jejich p�irozeném prost�edí, tedy na Slavenské vyhlídce. Ta je již 
ve�ejnosti op�t voln� p�ístupná.

Ing. Petr Kuna, Správa CHKO Broumovsko

U nás v MSSS Oáza - domov� senior� po�ádáme pro klienty rozli�né akce pro pobavení i roz-
ptýlení. Mezi už tradi�ní a oblíbené pat�í vyhlídkové jízdy autobusem. Zna�ná �ást ú�astník� 
zájezdu je imobilních. Ale když se chce, tém�� všechno jde - tedy vyzvednout cestující na vozíku 
do autobusu a p�esadit na sedadla.

Na podzim jsme takto projížd�li podh��ím Orlických hor a te�, na samý konec jara, byla 
naplánována trasa po vesni�kách v blízkém okolí Nového M�sta nad Metují. P�ibyslav - Nové 
M�sto - Kr�ín - Vršovka - 
ern�ice - Slav�tín - Velká Jesenice - Lhota u Naho�an_Na každém 
míst� krátký výklad do mikrofonu a pak pochopiteln� delší diskuze mezi lidmi - “támhle 

žertem, ale prý kv�li nám n�co málo v hale u�ízli a p�est�hovali...
Bývalí zam�stnanci sledovali rozdíly ve výrob� a obdivovali �istotu a sv�tlost provozu. Sa-

moz�ejm� jsme se i vyptávali. Pot�šil nás nejen odborný výklad a všechno co jsme mohli vid�t, 
ale taky zájem AMMANNU o lidi, kte�í už sice nejsou v „produktivním v�ku“, ovšem kdysi tu 
odvedli kus práce. Zážitek!

Našim hostitel�m jsme zatleskali a podarovali je pletenými ponožkami z dílny našich klient�. 
P�ejeme AMMANNU, aby i nadále co nejlépe „válcoval“ konkurenci / a klid a nohy v teple - to 
se rozumí /.......                Renata Pechlátová, Klára Ný�ová - aktiviza�ní pracovnice MSSS OÁZA

kdysi bylo,“ tehdy tady nebylo“ a tak podob-
n�. Nejkrásn�jší pro naše klienty je pozoro-
vat oby�ejný život, práci na polích, prom�ny 
dávno známých míst, kde co kvete, kde co 
chátrá.

Zážitk� si každý odváží kolik uveze, ale 
p�esto se vždycky snažíme vymyslet n�co 
speciálního. Letos nás, jako obvykle, na-
padla taková pošetilost: projedeme se kolem 
bývalého Stavostroje! /dnes AMMANN,vý-
robce hutnící stavební techniky/. Snad každý 
z našich klient� má v rodin� n�koho kdo tam 
pracoval,n�kolik z nich m�lo tu �est osobn�. 
Když už kolem továrny - pro� se neprojet are-
álem? Za zeptání nic nedáš,�íká se. Tak jsme 
zavolali p�ímo vedení s nesm�lým dotazem 
a druhý den volali zpátky-jakže máme velký 
autobus a jestli nechceme vid�t p�ímo výrob-
ní halu!

Další den už nás p�ivítal ve vrátnici 	 nan�ní 
�editel ing.Petr Kaláb a generální �editel AM-
MANNU ing.Ji�í Špa�hel, který se ochotn� ujal 
mikrofonu. V první chvíli na nás u�inilo nejv�t-
ší dojem vlídné p�ijetí na nejvyšší úrovni. Pak 
následoval unikátní pr�jezd našeho autobusu 
výrobními halami a mnohými provozy - exklu-
zivn� pro nás a dokonce poprvé v celé dlouhé 
historii podniku! Nevím jestli to bylo �e�eno 

OPÁ�KO
V p�ípad�, že vám v Broumov� unik-

ne vysílání tamního m�stského rozhla-
su, nezoufejte. Psané opá�ko t�chto 
relací je pro vás p�ipraveno na o	 ci-
álních internetových stranách m�sta 
Broumova. Naleznete je na adrese 
www.broumov-mesto.cz 

MALOVANÝ 
ST	EDOV�K
Hrad Vízmburk na 
ervenokostelecku 

se 5. �ervna prom�nil na originální galerii 
pod širým nebem. Práv� zde se totiž usku-
te�nila výtvarná sout�ž pro d�ti s názvem 
St�edov�k.                                              (r)

O parku Alejka v Broumov� jsme vás již 
na stránkách ECHA vícekráte informovali. 
Jedná se o spole�ný projekt Nadace Prom�-
ny a M�sta Broumova v hodnot� 31 milio-
n� korun. Revitalizovaný m�stský park se 
v nedávné dob� stal d�jišt�m oslavy, které se 
zú�astnilo 600 lidí. V parku Alejka si mohli 
p�íchozí i vyzkoušet zajímavé volno�asové 
aktivity, mezi kterými nechyb�ly pétanque, 
lukost�elba, p�ekonávání p�ekážek z lanoví 
�i bubnování v kruhu.                               (r)

Děkujeme
touto cestou týmu pana Jiřího Novotného, z realit-
ní kanceláře REALITY EU za opakovanou pomoc 
při prodeji nemovitostí naší široké rodiny, především 
za osobní přístup - byli jsme opravdu spokojeni.

Otto Dlabola - Jaroměř

PROBUZENÁ 
ALEJKA

� Samice sokola st�hovavého na Slavném, foto J. Vrána



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

 Sbor dobrovolných hasi�� v Bohuslavicích uspo�ádal v sobotu 21. �ervna 2010
 X. ro�ník hasi�ské sout�že v požárním útoku o pohár starosty obce Bohuslavice, který se 
uskute�nil na místní sokolské zahrad�. Startovalo se zde ve �ty�ech kategoriích, celkem se na 
startu objevilo t�icet sedm družstev.
 Na devátou hodinu ranní byl naplánován za�átek sout�že mladších a starších žák�, kterou 
SDH Bohuslavice po�ádal ve spolupráci s OORM Náchod a byla sou�ástí Poháru starosty OSH 

Náchod ( více na www.mladihasici.xf.cz ). 
Tato akce byla také podporována Královéhra-
deckým krajem. Sout�ž za�ala nejmladší ka-
tegorií. Jako první na start nastoupili domácí 
mladší žáci. Bohužel však museli �elit nep�í-
zni po�así. Foukající protivítr jim znemožnil 
dosáhnout solidního umíst�ní. Z vít�zství se 
radovali mladší žáci ze Lhoty u 
erveného 
Kostelce, druhé skon�ilo družstvo z Provozu 
reprezentující sousední okres Rychnov nad 
Kn�žnou a t�etí místo obsadili mladší žáci 
z Mezim�stí. Domácí nakonec obsadili až de-
váté místo. V této kategorii startovalo celkem 
jedenáct družstev. V kategorii starších žák� se 
p�ihlásilo ke startu deset družstev. Op�t za�í-
nali domácí. Ti p�edvedli pr�m�rný výkon a 
spokojit se museli se šestým místem. Pohár 
za první místo vybojovali starší žáci z K�o-
vic (také okres Rychnov n.K.), druhý byl op�t 
Provoz a t�etí �ešetova Lhota.
 Odpolední program za�al ukázkou našich 
nejmladších hasi��, které pat�í do kategorie 
p�ípravky. Po nástupu družstev dosp�lých se 
na start p�ipravily domácí ženy. Bohužel však 
nenapodobily výkony z p�edešlých let (zvít�-
zily t�ikrát za sebou a získaly putovní pohár) 
a obsadily �tvrté místo. Zvít�zilo družstvo 
žen z Jílovice (okres RK), na druhém míst� 
skon�ily ženy z Naho�an a na t�etím ženy 
z Vršovky. I v poslední kategorii za�ínali do-

mácí. P�edvedli solidní výkon, který ale nakonec nesta�il na medailové umíst�ní. T�etí místo jim 
uniklo o pouhé t�i setiny sekundy. Z vít�zství se radovali muži z P�ibyslavi, kte�í vyhráli pot�etí 
v �ad� a po zásluze získali putovní pohár nastálo. Na druhém míst� skon�ilo družstvo muž� z Vr-
šovky a t�etí místo obsadili muži z Naho�an. Výsledky této sout�že dosp�lých se zapo�ítávaly 
do Poháru starosty okrsku Nové M�sto nad Metují ( více na www.vhprint.cz/sdhnahorany ).

Za SDH Bohuslavice Karel �epelka ml.

Pohár starosty obce Bohuslavice

 Náplní práce základních škol v dnešní dob� není pouze vybavit žáky sumou ur�itých 
v�domostí, postoj� a schopností jejich následného využití, ale má také úkol pomoci žák�m 
s výb�rem sm�ru, kterým se má jejich budoucí vzd�lávání ubírat. Proto se na v�tšin� škol 
pro žáky devátých ro�ník� organizují besedy na téma „Volba povolání“. V Chvalkovicích 
jsme se rozhodli, že zprost�edkujeme našim žák�m zkušenost s r�znými typy vzd�lávání 
co nejd�íve. Dnešní mladí lidé již nejsou p�i výb�ru své budoucí st�ední a vysoké školy 
našt�stí omezováni politikou a hranicemi. Pokud má takový mladý �lov�k odvahu a ovládá 
cizí jazyk, m�že získat své vzd�lání i v cizin�. Využili jsme nabídku Fulbrightovy nadace, 
která ve spolupráci s Národním informa�ním centrem pro mládež nabízela p�ednášky �eské 

studentky o jejím studiu a zkušenostech se 
životem v USA.
 P�ednášku jsme naplánovali pro žáky 
šesté a sedmé t�ídy, nebo� oni mají nejvíce 
�asu na své budoucí rozhodnutí. Dne 15. 
�ervna k nám tedy z Prahy dorazili kýžení 
hosté. Dokonce jich p�ijelo o jednoho více 
než jsme po�ítali. Krom� Radky Slámové 
a Jakuba Tesa�e, který pro nadaci pracuje 
s nimi p�ijel také rodilý Ameri�an, který do 

ech dorazil týden p�ed konáním besedy. 
Nyní n�co málo o Radce Slámové. Tato 
mladá sle�na je absolventkou Gymnázia 
�í�any. Studovala v USA na st�ední škole a 
nyní studuje na vysoké škole, která se jme-
nuje Grinnell College a sídlí v Iow�.
Po p�edstavení hostí se slova chopila již 
zmín�ná Radka Slámová a vyložila žák�m 
své zkušenosti s p�ijímacím �ízením, studi-
em a životem v USA. Následovala beseda, 
která se rozjela, po po�áte�ním ostychu, 
teprve postupn� a nejv�tšímu množství do-
taz� �elil náš americký host. Žáci se ptali 
na v�ci související se studiem, ale daleko 
více na záležitosti všedního dne a n�kdy i 
v�ci osobního rázu. Zhruba po dvou hodi-
nách, b�hem níž se hosté zú�astnili i p�ípra-
vy �ízku s bramborovým salátem se nachý-

lil �as a my jsme se rozlou�ili.
 Záv�rem bychom rádi podotkli, že cílem 
bylo otev�ít našim žák�m pomyslné dve�e 
a ukázat jim, že existuje i více možností, 
kterak získat kvalitní vzd�lání než jsou ty 
ve všeobecném pov�domí a v nastoupeném 
trendu hodláme pokra�ovat i nadále.

Petr Hlava a Marcela Horká

Beseda s Radkou SlámovouBeseda s Radkou Slámovou

 Na koupališti v Polici nad Metují se 17. 
�ervence uskute�ní 3. ro�ník sportovn� - 
spole�enské akce s názvem Polická plachta 
(od 11 hodin). T�šit se m�žete mimo jiné i 
na seskoky parašutist� (v 15 hodin) �i ukáz-
ky výcviku služebních ps� Policie 
R a 
prezentace hasi�ské techniky. V 17 hodin se 
zde uskute�ní pokus o zápis do �eské knihy 
rekord� o co nejv�tší po�et lidí pískajících 
na jednom míst�. T�šit se m�žete i na sout�ž 
podomácku vyrobených plavidel a hodino-
vou show Petra Beneše na jednokolce. Hos-
ty budou lidé „od vody“ poko�itelka kanálu 
La Manche Dana Zbo�ilová a paralympijská 
plavkyn� B�la Hlavá�ková. Sv�t kuriozit 
bude zastupovat Tomáš M�uk, muž s nejdel-
ším jazykem v 
R. K dobré nálad� bude hrát 
i živá hudba.                                              (r)

POLICKÁ
PLACHTA

 Již 19. ro�ník setkání m�st a obcí, které 
mají v názvu Kostelec se uskute�nil v Kos-
telci nad 
ernými lesy. Z našeho regionu se 
akce již tradi�n� zú�astnil 
ervený Koste-
lec, který se zde prezentoval nap�íklad ha-
si�skou jednotkou, divadelními ochotníky �i 
dechovým hudebním t�lesem.                   (r)

KOSTELCE
V KOSTELCI

VODAFONE PRODEJNA V NÁCHODĚ VODAFONE PRODEJNA V NÁCHODĚ 

HLEDÁ PRODEJCE
Charakteristika pozice

 Jste komunikativní a máte obchodního ducha? Baví vás nové technologie, 

mobilní telefony a další moderní vychytávky? A chcete pracovat se super lidmi ve 

� rm�, která není tuctová? 

 P�idejte se k Vodafonu! Práv� hledáme par	áky do partnerských zna
kových 

prodejen v Náchod� 

Co u nás budete dělat?
� Budete prodávat služby a super novinky ze sv�ta mobilních telefon�

    a jejich p�íslušenství

� Budete poskytovat informace o nabídce a našich produktech, naslouchat

    zákazník�m a hledat s nimi a pro n� nejvhodn�jší �ešení 

� Budete p�ijímat a vy�izovat reklamace stávajících zákazník�

� Budete zajiš	ovat administrativu spojenou s chodem prodejny 

� Budete mít p�íležitost podílet se na zlepšování proces� a možnost

    uplatnit své nápady 

� Jednoduše budete reprezentovat naši zna
ku Vodafone

Jaké znalosti a dovednosti očekáváme?
� Minimáln� SŠ vzd�lání s maturitou 

� Zkušenosti z oblasti prodeje 
i pé
e o zákazníka

� Velmi dobré komunika
ní a prodejní dovednosti 

� Orientace na zákazníka, p�íjemné vystupování a vst�ícný p�ístup 

� Spolehlivost a zodpov�dnost

� Znalost práce na PC - MS Of� ce (Excel, Word) 

� Znalost AJ výhodou

Nabízíme
� P�íjemné pracovní prost�edí, p�íležitosti k dalšímu rozvoji, smlouva na dobu

    ur
itou, neur
itou, zajímavé platové ohodnocení.

Své životopisy posílejte na
JINDRA@MOBIL-NACHOD.CZ

 Tato tradi�ní akce p�ímo u p�ehrady Roz-
koš se koná u penzionu a restaurace TROPI-
CAL v 
eské Skalici. Od pátku do ned�le 9. 
- 11. �ervence 2010 bude celodenní zábavný 
Super program pro d�ti, ale i dosp�lé. Po 
celé t�i dny je vždy od 10,30 hod. na všechny 
atrakce vstupné zdarma. Chystá se vystou-
pení kouzelník�, barmanská a ohnivá show, 
loutkové divadélko, start horkovzdušného 
balonu, malování na obli�eje, el. býk, ob�í 
t�íkolky atd. Zábavné ve�ery pro dosp�lé, 
nebude chyb�t ani oh�ostroj. V hudebním 
programu vystoupí sestry Za�kovi ze Su-
perstar.
 O�erstvení v podob� prasátka na rožni, 
chutných klobásek z udírny, kr�ti�ky, ko-
lá�k� a dalších laskomin, nápoj� alko i ne-
alko apod., budou podávány v celém areálu. 
P�ij�te se pobavit a odpo�inout si od všed-
ních starostí.                                          ( IV )

Tropická charitativní
IV. pouť Restaurace

ARIELKA
Náchod, Plhovská 340,

3.patro nad bowlingem

� bezmasá jídla
� klasická kuchyn�
� salónky pro r�zné akce
� neku�ácké prost�edí
� d�tský koutek

Otev�eno pond�lí - sobota 10 - 21 hodin
ned�l� zav�eno

Rezervace 604 893 615
P�ijímáme stravenky

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

�� Mladší žáci SDH Bohuslavice Mladší žáci SDH Bohuslavice �� Starší žáci SDH Bohuslavice Starší žáci SDH Bohuslavice

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga

UČEBNICEUČEBNICE 
� U nás koupíte učebnice pro všechny 
   typy středních škol
� na učebnice poskytujeme SLEVU
� dejte nám seznam - ostatní zařídíme 
  - k vámi danému datu připravíme 
  + přidáme SLEVU a knihu ZDARMA

Naše zásilková služba - objednávky přijímáme: 
telefonicky:  491 42 45 46 faxem:  491 42 45 46 
e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz

Naproti kinu Vesmír: Hurdálkova 206, 547 01  Náchod



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

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

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

Venclík J. 604 715 135    jirivenclik@seznam.cz    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- BEZ BOURÁNÍ 

(SYSTÉM DRYBAND)
- ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍ POD	EZÁVÁNÍ
- CHEMICKÉ  INJEKTÁŽE

dále opravy komín�, p�j
ování odvlh
ova
�....

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2 820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony

profi digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 
rekonstrukce stávajících systémů,

prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
       Českých Bratří 89                      491 422 999,               
       547 01  Náchod                        777 790 675,

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

• 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

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68   552 03 �eská Skalice

p�ijme pracovníka na pozici 
TECHNIK SPRÁVY BUDOV A 	ÍZENÍ JAKOSTI 

Charakteristika �innosti:
- Správa nemovitostí v
etn� zajiš	ování 

oprav a dodávek služeb a energií

- Zajišt�ní pronájm� nájemních prostor, v
et-

n� p�ípravy smluv

- Organizace a údržba systému jakosti dle �SN  

ISO 9001, systému environmentálního mana-

gementu dle �SN ISO 14001 a systému bez-

pe
nosti práce dle �SN OHSAS 18001.

Požadavky:
- St�edoškolské vzd�lání technického sm�ru
- 3 – 5 let praxe
- Základní znalost technických požadavk� sta-

veb a orientace v nájemních vztazích
- Zkušenosti v oblasti �ízení jakosti, environmen-

tálního managementu a bezpe
nosti práce
- Organiza
ní a komunika
ní schopnosti, sa-

mostatnost, zodpov�dnost
- Znalost práce na PC, �idi
ské oprávn�ní sk. B

Nabídky se životopisem zasílejte poštou na adresu spole�nosti,
nebo na e-mail: dyntera@elektrocomp.cz     bližší informace na tel: 777 789 884

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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 

� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

Pro mladý tým přijmu

2 nové kolegy/kolegyně

do nové kanceláře v Náchodě.

Práce pouze v kanceláři.

Požadavky: komunikativní schopnosti,

   příjemný vzhled.

Info: PO-PÁ: 10.00-18.00

TEL.:737 001 200

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

zovny, prodejny a soukromé osoby.

VA	ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-K�.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
PRÁZDNINOVÁ LINKA PRO ŽÁKY

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

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

 - profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK

 - profilový systém spl�uje normu 73 0540-2

 - dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem

 - kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací

 - montáž, doprava a zam��ení v cen� 

   dodávky

 - zákaznický kupon slev pro další dodávky

 S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit�ní, sít�

 proti hmyzu, parapety vnit�ní i venkovní, zimní zahrady.

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
ul.17.listopadu po, st, pa  8 - 14.30 hod.

 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.

                                   so  8 - 12 hod.

tel.: 776 68 76 35

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

je bezplatná a nezávazná *

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

www.renovnabytek.cz

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,

nájmu i pronájmu je p�ipravena v naší kancelá�i Rako a to denn� od 8.00 do 16.00 hod. 
nebo na tel.
.491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

�ervený Kostelec – RD 4+kk  s poz .......2.100mil., 
Náchod – B�loves – RD klidné místo.......2.590mil.
Ruprechtice u Broumova – zem. usedlost, víceú�el. 
využití k bydlení, rekreaci, podnikání ..............550tis.
Náchod – pronájem dvou kancelá�í na Kamenici, pl. 
32,7m2 a 16,9m2, i jednotliv� ...... 1 200,-K�/m2/rok
Mezilesí – novostavba RD 5+kk ..............2.740mil., 
Police n/Met. – novostavba RD 4+kk .......2.850mil.
Police n/Met. – dvoug.RD s byty 2 x 3+1, garáží 
a dvoupodlažní zd�nou dílnou, tech. záz ...2.495mil.
Broumov – Spo�ilov – DB 3+1, 73m2 ......... 790tis., 
Úpice – byt 3+1 v os.vl., plocha 70m2 ......1.100mil.
Náchod – Klínek – stavební pozemek o vým��e 1 
640m2, možnost odkupu i ½ pozemku ......1.070mil.
Solnice – zd�ný domek k bydlení i rekreaci 890tis., 
Náchod-B�loveská – BV 3+1, 68m2 .........1.250mil.
Horní Adršpach –chatka s vl. pozemkem ... 399tis., 
M�stec u Naho�an -RD 4+1 se stodolou ..... 790tis.
Náchod - zahrádka  v os. vl. o vým��e 851m2 s 
možností stavby rekrea�ního domku ............. 330tis.
B�lý – uzav�ená zem. usedlost 2km od Machova v 
malebné vesni�ce, 15ha p�dy a 5ha lesa ...2.990mil. 
Nový Hrádek – d�ev�ná chata s podezdívkou…
299tis., 
eské Mezi�í�í – BV 3+1 v OV ...1.290mil.
Božanov – RD Broumovského stylu s pozemkem 5 
263m2 s využitím dalšího staveb. poz .......1.290mil.

Hronov –dvoug.RD(1+1 a 4+1)ve výborném stavu 
s garáží,lukrativní místo,udržovaný poz ....3.700mil. 
Náchod – Branka  - zd�ný DB 3+1, pl. 77,81m2, 
cena nyní 500tis. +doplatek do 1.250mil. dohodou 
Náchod – B�loveská – prodej (740tis.) nebo pronájem 
(3 500,-K�/m�s.) bytu 1+1 v os. vl., pl. 36,5m2 
Žernov u �.Skalice – RD 4+kk se stodolou...1.390mil., 
Javor u Teplic n/M. – chalupa .................1.090mil.
Police n/Met. – RD 2+1, 3+1 s garáží na p�kném 
klidném míst�, možno využít i na penzion..3.330mil.
Bohuslavice n/Met. - �áste�n� podsklepený RD 
5+1, altán, stání pro dv� auta, bazén .........2.245mil. 
Náchod -zd�ná chata 2+kk na Babí…230tis., Nový 
Hrádek – rodinný d�m 3+kk, volný ............. 870tis.
Nové M�sto nad Metují - d�ev�ná chata na klidném 
míst� s vl. pozemkem o vým��e 386m2 ......... 620tis.
Nové M�sto n/Met. – rodinný d�m  4(3)+1 po re-
konstr. ve Vrchovinách,ihned obyvatelný…2.290mil.
Ho�i�ky –  domek k bydlení i rekreaci ....1.260mil., 
okr. Jarom�� – menší zem. usedlost  ..........1.600mil.
�eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou .. 160tis., 
Police n/Met.-novostavba RD 5+1 ............2.660mil.
Náchod, Hronov, Police n/Met., Nové M�sto n/
Met., Dobruška, Opo�no – prodej nebo pronájem 
na 70 byt� v okr. NA,RK r�zných typ�, velikostí, 
cenových možností.

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

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

�� zakázková truhlářská zakázková truhlářská 
  výroba  výroba

�� nábytek z masivunábytek z masivu
�� kuchyně na míru
�� postelepostele
�� komodykomody
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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tel.: 603 422 845       

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHOD�

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

KAŽDÝ VÍKEND GRILOVÁNÍKAŽDÝ VÍKEND GRILOVÁNÍ
každou sobotu 

   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

AKCE 
svítidel

do vyprodání 
zásob

Prodejna 
svítidel

	emeslnické centrum, 
Na Hamrech 874, Náchod 

TEL.: 776 777 608

Swaczyna, Pfeifer, Mucha, Bareš, Ková�, Skalický, Martínek, Pa�ízek, Punar, Biederman, 
Pšeni�ka, Tomaszewski, Dobýval, Jaroš, Vondrá�ek, Moravec, Pecka, Plšek

Všem hrá��m d�kujeme a gratulujeme k postupu.
Milan Biederman - trenér

Roman Polá�ek - vedoucí mužstva

Dorostenci FK Náchod op�t divizní
V sobotu 12.6.2010 se hrálo poslední kolo krajského p�eboru dorostu. Náchodští dorostenci 

v n�m p�ivítali fotbalisty z Ho�ic. V p�ípad� vít�zství by se po roce op�t vrátili do divize. 
Po vít�zství 5:0 se toto stalo skute�ností. Tento postup se nerodil nijak lehce. Po nevyda�eném 
za�átku podzimní �ásti, kdy jsme prohráli �ty�i zápasy, se mužstvo semklo a spanilou jízdou 
v jarní �ásti sout�že, kdy jsme pouze jednou remizovali, dokrá�elo až k postupu. Na tomto 
úsp�chu se podíleli tito hrá�i:

Senior klub Náchod 
„HARMONIE 2“

�ERVENEC - SRPEN 2010

Svaz d�chodc� v Náchod� v uvedených 
m�sících nepo�ádá v klubovn� Harmonie 
II programové �tvrtky, nebo� letní �as je 
lépe využít kdekoliv v p�írod�. P�ejeme 
všem senior�m krásné a pohodové letní 
m�síce a p�i našich programech v klu-
bovn� se sejdeme op�t v zá�í. Naše po-
zvání s programem zve�ejníme v záv�ru 
srpna. Nashledanou po prázdninách se 
t�ší �lenové výboru MO SD v Náchod�

Školní rok kon�í...

Rád bych se s vámi pod�lil o názor a p�isp�l k diskuzi na téma, kam postavit s kone�nou 
platností sochu Aloise Jiráska v Hronov�. Žijeme v krásném kraji, kraji Boženy N�mcové, 
Aloise Jiráska, brat�í 
apk�. Jsme právem hrdi na tyto velikány. Udržujeme tradici divadel 
v našem kraji a m�st�. Tím ctíme jejich dílo a památku. Díky divadelnímu festivalu Jirás-
k�v Hronov zná toto m�sto celá republika.

Kone�n� nadešel �as, po tolika letech �ekání, trvale umístit sochu našeho slavného rodá-
ka mistra Aloise Jiráska, na nejd�stojn�jší místo. Tam, kam zamýšlel arch. Jind�ich Frei-
wald, autor projektu Jiráskova divadla, a to p�ed budovu divadla, jako završení pr��elí. 
Samotná socha je svou velikostí koncipována do t�chto míst. Jejím autorem je socha� 
Josef Malejovský. Pro� o tom mluvím? Existují totiž návrhy zašantro�it sochu do n�jakého 
dalšího kouta parku, kde se dnes nachází, jako provizorium uskladn�ní, než dojde k do-
stavb� divadla. Ve�ejnost našeho kraje nesmí p�ipustit, aby s tímto monumentálním dílem 
bylo takto svévoln� a neuctiv� nakládáno. D�sledn� se musí respektovat návrh architekta 
Freiwalda. Tato socha není parková dekorace. Umíst�ní sochy na nám�stí oživí celé toto 
prostranství a bude to projev naší úcty k dílu a památce našeho rodáka, také odkazu našich 
p�edk�, kte�í v této úct� vytvo�ili naše divadlo k oslav� a památce díla Aloise Jiráska a tím 
i m�sta Hronova.                                                                                                 Jan Plíšek

P	ÍSP�VEK K DISKUZI O UMÍST�NÍ 
SOCHY ALOISE JIRÁSKA V HRONOV�

UMLAUF velkoprodejna, 
Hostovského 525 (u Penny), Hronov, tel: 491 483 489, info@umlauf-cz.cz www.sekacky-online.cz

za 1 890,- Kč
domácí sodobar

nfo@umlauf cz czzcz www sekackyww

- Kč- Kč
bar

z jedné náplně bombičky 
                           až 70 litrů sodovky
         litr sodovky je minimálně 
                   o 50% levnější než z obchodu

12 příchutí

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

Až do konce zá�í jsme 
p�ipravili zvýhodn�né 

permanentky 
pro studenty st�edních 

a vysokých škol
Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

FAKT HUSTÝ FAKT HUSTÝ 

CENY! I PRO CENY! I PRO 

AKADEMIKY...AKADEMIKY...

Městský klub Nové Město nad Metují vás 
zve na

N  E  D  Ě  L  N  Í
PROMENÁDNÍ KONCERTY

Husovo náměstí  * 14 hodin

4. č e r v e n c e
Dechová hudba MALÁ MUZIKA

Řídí Miroslav Bartoň
18. č e r v e n c e 

Dechová hudba STAVOSTROJKA
Kapelník František Martínek, vede Petr Rada

1. s r p n a
Dechová hudba VALANKA

Řídí Václav Pavel
15. s r p n a

Dechová HARMONIE 
Řídí Jaroslav Vlček

29. s r p n a
Dechová HARMONIE
Řídí Jaroslav Vlček

5. z á ř í 
Dechová hudba STAVOSTROJKA

„BABÍ LÉTO SE STAVOSTROJKOU“
Kapelník František Martínek, vede Petr Rada

D�ti ze ŠD p�i ZŠ Komenského v Náchod� 
se lou�í se školním rokem.

Prv�á�ci absolvovali „Pohádkové odpo-
ledne v p�írod�“, p�i kterém plnili úkoly 
z oblasti známých pohádek a p�írody. Všech-
ny d�ti byly na záv�r odm�n�ny.

D�ti ze 2. a 3. t�íd se vydaly hledat poklad 
po cest� plné tajemství. Pomocí indiánské 
abecedy, kterou si musely samy vypátrat, 
našly ukrytý poklad, ve kterém se skrývala 
sladká odm�na. Ob� akce byly pro d�ti te�-
kou za školním rokem a za�átkem pro další 
dobrodružství, které je o prázdninách �eká.

Krásné prázdniny plné sluní�ka p�ejí vy-
chovatelky ze ŠD.

pondělí-neděle
od 11 hodin obědy


