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

od 6600 K�
od 6600 K�

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

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

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

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

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

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

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

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

   PLN� P�IPRAVENI
NA DIGI VYSÍLÁNÍ 

AKCE NA SATELITY
 DVBT P�IJÍMA�E

Máme dostatek vzduchu 
i pro Váš soudekSv

ář
ec

í a
 v

zd
uc

ho
vá

 te
ch

ni
ka

Pl
ho

vs
ké

 n
ám

ěs
tí 

– 
N

ác
ho

d,
 te

l. 
49

1 
42

7 
34

5
w

w
w

.s
va

re
ck

y-
ko

m
pr

es
or

y.
cz

VRAKOVIŠT� - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍL�

Auditor, daňový poradce

Ing. Jiří Jarkovský
Služby v oblastech:

� Audit
� Daně včetně
     zastupování
� Poradenství

si dovoluje oznámit  adresu:
Jaroměř, Patrného 193, 551 01

Tel. 491 815 469, 777 149 293, fax 491 811 469
Email: jark@razdva.cz

� Účetnictví
� Daňová
    evidence
� Mzdy

Prodejna 
stroj� a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

5690,-5690,-

VŠEVŠE
PRO VAŠI PRO VAŠI 
STAVBUSTAVBU

STAVEBNÍ

MÍCHA�KA

120l120l

BEZVA PRÁZDNINY

A SKVĚLOU

DOVOLENOU

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����



P�ed dovolenou odpojte spot�ebi	e 

VZPOMÍNKA
Dne 8.�ervence 2011 by oslavil 71. narozeniny

 pan Ji�í Šolc z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.

Synové Ji�í, Jan a Aleš s rodinami
 a brat�i Karel a František s rodinami

               

 Od roku 1902 získala koncesi Knihtiskárna a litogra� e Idy Aronové 
v bývalé Rokytanského ulici, což je dnešní Purky�ova ulice. Knihtis-
kárna bývala v dom� �p. 535, který vlastnil Leopold Vl�ek, židovský 
obchodník s od�vy. Po válce tu byl sklad nábytku. Nyní je zde umíst�n 
Sbor �eskobratrské církve evangelické. Ze zápis� matriky vyplývá, že 
Ida byla dcerou knihtiska�e Michaela Arona z Náchoda, který tak podle 
data narození mohl p�sobit v oboru jako první již od 80. let p�edminu-
lého století na nám�stí Republiky �p. 100 (dnes Karlovo). D�m vlastnil 
tehdejší majitel Josef Frinta.
 Knihtiskárna, gra� cký ústav um�lecký a litogra� e Hugona Lustiga, 
p�ilepená pod kopec náchodského zámku u „Kav�ího plácku“ vedle dal-
ší malé textilky Josefa Morávka ve dnešní Weyrov� ulici, m�la po p�í-
stavb� docela pr�myslový vzhled. Byla založena v roce 1905. Tiskárnu 
koupil v roce 1936 A. Novotný a provozoval ji až do roku 1950. Po válce 
tam z�staly zásoby papíru, které byly ženami roz�ezávány na obálky 
a kancelá�ský papír. N�jaký �as provozovnu používali spoja�i jako 
sklad. Zbytky obou objekt� byly zbourány až kolem roku 2005.
foto: 100 Zde sídlila tiskárna Idy Aronové 101 Ruiny Lustigovy tiskárny
 Za�átky další významné tiskárny Václava Rydla bylo nutno hledat již v roce 1914 v malé díln� na dvo�e stavitele Kašpara v ulici �eských Brat�í. 
V práci mu pomáhala rodina a tisknul zde nejd�íve letáky, plakáty i parte. V roce 1926 koupil výstavný starší d�m doktora Fišera v Tyršov� ulici 
vpravo u sokolovny. Za domem p�istav�l p�ízemní knihárnu a sazárnu. To už objekt nesl název Um�lecký gra� cký závod. V dob� konjunktury zde 
pracovalo až 15 d�lník�. Jeho syn Jind�ich se zabýval rytím linoryt� pro pot�eby tisku obrázk�. Po válce zde majitel pracoval již v�tšinou sám 
na drobných zakázkách. Po znárodn�ní zde prosperovala opravna rádií a televizor�, po roce 1991 po restituci prodejna autolak�, v pravé �ásti pak 
prodej autosou�ástek a nyní bazar.
 Nemén� známou � rmou od roku 1925 byly v �p.140 Gra� cké závody Václava Lehma, sídlící vpravo na B�loveské ulici ve dvo�e mezi restaurací 
Sport a �edokem. Po roce 1950 byla v díln� opravna kancelá�ských stroj�. V obchodním prostoru bývala prodejna Barumu a dnes zde sídlí prodejna 
zbraní. Dílnu ve dvo�e pozd�ji používal Amulet a nyní � rma RivCo - sklad spojovacího materiálu. Celý d�m je v majetku pana Soukupa, který v levé 
�ásti otev�el prodejnu kovo - Permoník.
 Brzy po válce v listopadu 1945 v �p. 29 v Náchod� p�ihlásil novou knihtiska�skou � rmu Václav Halák. Všechny tiskárny v Náchod� ale byly kolem 
roku 1950-51 zrušeny. Od roku 1990 vznikla úpln� nová malá tiskárna v Žižkov� ulici. Založil ji Richard Polon�ek ve svém dom�, kde v zadní �ásti 
p�istav�l dílnu. Zam�stnává zde pr�m�rn� 3 pracovníky. Pro zákazníky zde tiskne navštívenky, letáky i knihy.

 Absence tiskáren v Náchod� dala vzniknout roku 1992 nové � rm� In-
tegraf s.r.o., spole�ník� Ing. Ji�ího Vysokého a Mgr. Lenky Vysoké, která 
sídlila nejprve v pronajaté bývalé Hrudíkov� textilce na B�loveské ulici. 
Provozovna za�ala tisknout r�zné gra� cké práce s p�ti zam�stnanci. R�st 
zakázek si vynutil v roce 2002 vlastní výstavbu komplexu nových budov 
na volných lukách mezi Metují a cestou do Bražce. Postupem �asu se 
� rma rozrostla a sou�asn� je zde zam�stnáno 120 lidí. M�sto nechalo 
vybudovat k objektu novou asfaltovou vozovku, nazvanou Myslbekova 
ulice. Jsou zde ješt� sídla n�kolika malých � rem, které mají provozov-
ny jinde. Blíže k Metuji v ulici Na Mok�inách má budovu Merkurtisk, 
jehož vlastníkem je �eská Unigra� e. Momentáln� je mimo provoz. P�i 
tiskových kampaních využívá na výpomoc až 350 pracovník� na vedlejší 
pracovní pom�r.
 P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, 
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.

Pr�myslové objekty minulosti i sou	asnosti (45)
TISKÁRNY

�   Budova Rydlovy tiskárny vlevo

�   Vstupní budova tiskárny Integraf
 

B�hem bou�ky nehrozí nebezpe�í jen 
lidem, blesk m�že poškodit i elektro-
spot�ebi�e. 

 Blesk je totiž pulsní jev, který se 
v n�kterých parametrech chová jako 
vysokofrekven�ní proud. Sta�í, aby 
blesk ude�il do elektrického vedení 
nebo jiného vodi�e, nap�. telefonní-
ho vedení, datových kabel� apod., 
a p�ep�	ový impuls zp�sobený zá-
sahem blesku m�že poškodit �i ne-
návratn� zni�it spot�ebi�e i v okruhu 
n�kolika kilometr�. Tém�� v každém 
p�ístroji se dnes nachází elektro-
nické obvody, které mohou být p�i 

bou�ce nenávratn� zni�eny. Pojist-
ky a jisti�e jsou p�i tom proti úderu 
blesku tém�� bezpomocné. 
 Ješt� p�ed p�íchodem bou�ky, �i p�i 
delším opušt�ní domácnosti, je proto 
lepší v dom� odpojit od elektrické sít� 
veškeré spot�ebi�e, které nemusí být 
nutn� v provozu. Je nutno zd�raznit, 
že pro ochranu spot�ebi�� p�ed bou�-
kou nesta�í jen vypnout vypína� �i 
jisti�. Aby nedošlo k poškození nebo 
zni�ení elektroniky je pot�eba také 
odpojit od televize anténní p�ípojku 
a telefonní linku od modemu po�íta�e 
atd. Bohužel takové preventivní �ešení 
je mnohdy obtížn� realizovatelné. Na-
št�stí již existuje �ešení proti pulsnímu 
p�ep�tí – tzv. p�ep�	ová ochrana, která  
chrání nejen proti výboj�m blesku, ale 
obecn� proti jakýmkoliv prudkým vý-
kyv�m nap�tí v elektrické síti.
 Bohužel už ani sví�ka hromni�ka 
není spolehlivou 
ochranou. 
Old�ich P�ibyl

 

Byt 3+1 v OV (plastová okna, zateplený dům) Náchod – Plhov ...........................................1 100 000,-Kč
Byt 2+1 v OV s balkonem (nízké náklady) Nové Město n/M – Malecí ....................................999 000,-Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ..............................................1 295 000,-Kč
Rodinný dům se zahradou v klidném středu v Novém Městě n/M ........................................1 749 000,-Kč
Rodinná vilka  s větší zahradou v klidné části v Červeném Kostelci .....................................1 890 000,- Kč

Rodinný dům ve Velkém Poříčí
Větší rodinná vilka se třemi garážemi a udr-
žovanou zahradou ve Velkém Poříčí 

                         Cena : 2 099 000,- Kč
www.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

PRÁCE – HENYŠ
TEL.: 776 327 208

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky

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

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

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 11. �ervence 2011 uplyne první smutný rok od chvíle,  kdy zem�el m�j manžel,

 pan Old�ich Štrof,
 dlouholetý zam�stnanec Ú�adu práce v Náchod�.

Kdo jste ho znali, a Vy všichni, komu vždy ob�tav� pomáhal,
prosím, v�nujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

manželka a dcera s rodinou                

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“
Svaz důchodců v Náchodě nepořádá po dobu prázdninových měsíců 
programové čtvrtky.
V klubovně Harmonie 2 se opět sejdeme v září a s programem vás 
seznámíme v závěru srpna. Připomínáme jen, že 7. září  pořádáme 
zájezd na Poděbradsko a ještě je několik volných míst. 
Zájemci se mohou přihlásit A. Polákové na tel. 775 242 562 /po 19. hod./ 

Přejeme vám pohodové prožití letních měsíců a nashledanou v září 
při našich programech se těší výbor MO SD v Náchodě.

NEHTOVÉ STUDIO IVETA KEJZLAROVÁ
           Nabízí - nehtovou modeláž, manikúru
  - velký výběr zdobení a technik
  - barvy mícháme na přání zákaznice
        AKCE - na ČERVENEC a SRPEN
  - každá nová zákaznice dostane dárek
    a na druhé doplnění 20% SLEVU
  - při doporučení nové klientky 10%
    SLEVA na doplnění

Medicinální pedikúra a nehtová modeláž na nohou
 - každé 6. ošetření SLEVA 25%
- každé 10. ošetření ZDARMA

Tel.: 732 129 178

Tel.: 728 913 378
Nerudova 330 Nové Město nad Metují

OSOBNÍ BANKROT
Oddlužení zákonnou cestou.

Značná úspora a rychlost.
Máte šanci opět normálně žít.

TEL.: 604 588 681

VÝKUP BYTŮ a POZEMKŮ
Pomoc při zadlužení

- hrozba exekuce nemovitosti.

Více na 776 637 636
www.eureality.cz

 Hypotéky, půjčky-konsolidace. 

I pro lidi v registrech.

Tel: 607 752 017
Účetní fi irma s dlouholetou praxí 
nabízí zpracování účetnictví, mezd, 
účetní a daňové poradenství, zastu-
pování na úřadech. Pro větší fi irmy 
zpracujeme samostatně pouze mzdy. 
Pomůžeme Vám i se založením fi irmy.

Volejte 608 21 31 54



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:
Církev 

Československá 
husitská v Náchodě

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

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEJEN KLEMPÍ�SKÉ A MECHANICKÉ
OPRAVY OSOBNÍCH

 A DODÁVKOVÝCH VOZIDEL
 - antikorozní ochrany podvozk�
 - opravy moto nádrží, cínování

 - renovace autoveterán�
email: autodilnasevcik@seznam.cz

www.autodilnasevcik.cz

723 588 725                                 
776 227 724

St�echy
Zelená úsporám

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

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

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

tel.: +420 608 345 132

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

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

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

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

Ráda bych pod�kovala za nevšední pozornost k mým 
90. narozeninám. 

Velmi d�kuji vedení M�stské knihovny, 
výboru Klubu �eských turist� i M�stskému ú�adu v Náchod�. 

D�kuji za písemné i osobní blahop�ání a p�eji všem 
pevné zdraví a rovn�ž dlouhá léta. 
Libuše Krištofová, Náchod

výboru K
D�ku

Náchod�. 
všem 

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní doktorce Macháčkové 
z kožní ambulance v Náchodě na Hamrech a sestřičkám z Charity 

za prvotřídní péči.

 Mikulicová Evženie z Náchoda

¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

Ruská kuchyn� dokáže p�íjemn� p�ekvapit!
 V p�edposledním �ervnovém týdnu prob�hl v hronovské hotelovce Den ruské gastro-
nomie jako projekt žák� 1. ro�níku obor� studia Hotelnictví a turismus a Cestovní ruch. 
Akce byla zárove� i rozlou�ením žák� se školou p�ed prázdninami. Žáci si pozvali své 
rodi�e a žáky budoucích 1. ro�ník�, aby jim mohli p�edvést, co už se nau�ili. P�i výuce 
ruštiny, která se op�t stává v hotelnictví a v cestovním ruchu atraktivním jazykem, žáci 
p�ipravili recepty na typická ruská jídla, ze kterých sestavili malý receptá�. A také všech-
ny pokrmy pod vedením Bc. Ji�ího Johna spole�n� uva�ili. P�ipravili také výzdobu v�etn� 
originálních ruských suvenýr� a hudby. Rautovému stolu vévodil pravý samovar a ruské 
malované nádobí. A jak vypadalo menu? Jako p�edkrm mohli návšt�vníci ochutnat by-
liny s kysanou smetanou a kaviárem �i zeleninový salát vinegret. Dále následovala 
pestrá nabídka ruských polévek. Nemohl samoz�ejm� chyb�t borš�, ale hosty p�ekvapiv� 
více zaujaly mén� známé, zato velmi chutné polévky soljanka, š�i nebo rossolnik. Mno-
zí si pochvalovali studenou polévku okroška. Jako hlavní chod p�išly na �adu pirohy, 
pelmen�, vareniky a syrníky. Velký úsp�ch sklidil ovocný dezert zvaný kysel, který 
zmizel ze stolu jako první. 

 Jak již víte, pro ruskou kuchyni je charakteristické �asté použití kaviáru. A proto se u n�ho 
dnes zastavíme podrobn�ji. Nejcenn�jší je pravý (�erný) kaviár z Kaspického mo�e, vyrá-
b�ný z jeseterovitých ryb, nejlépe z vyzy velké. Za kvalitní se považuje ten s velkými zrny, 
pevný, pružný a  sv�tlý. Existují i rozli�né náhražky z ostatních druh� ryb (candáta, lososa, 
kapra, lipana, tu�áka). Nejkvalitn�jší nepravý kaviár (�ervený) pochází z lososovitých ryb 
a má sv�tle oranžovou barvu. Pamatujte si, že �ím mén� soli a konzerva�ních látek kaviár obsahuje, tím je jeho 
i tak vysoká cena ješt� vyšší a doba trvanlivosti kratší. Ale p�esto ho neváhejte ochutnat!

Ruské bliny s kaviárem
100 g pšeni�né hladké mouky, 200 g pohankové mouky, kávová lži�ka sušených kvasnic, 
3 vejce, 2 a p�l sklenice mléka, tuk na pe�ení, zakysaná smetana, kaviár.
 Promícháme mouku s kvasnicemi, p�idáme vejce a vlažné mléko, vymícháme dohladka. 
Pe�eme malé lívane�ky, které servírujeme pot�ené hustou smetanou a ozdobené kaviárem. 
Další zajímavosti o kaviáru a blinech i recepty na ruské p�edkrmy a polévky najdou �te-
ná�i na webu ECHA v sekci Partne�i.
Text p�ipravily Bc. Michaela Rézová a Mgr. Renata Lelková

St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

�  Den ruské kuchyn� p�ipravili žáci prvního ro�níku HŠA1 „hotelovky“ pod 
odborným vedením t�ídní u�itelky Renaty Lelkové a u�itele technologie p�ípra-
vy pokrm� Ji�ího Johna.

Vás zve 
na varhanní koncert 
Jaroslava Nepilého 
v Husově sboru v Náchodě 

(Raisova ulice) 
6. července v 18 hodin. 

Vstupné je dobrovolné

Liga proti rakovině Náchod 
děkuje zaměstnankyním 

náchodské pošty 
za vzorné a rychlé zpracování 

pokladních vaků provedené sbírky 
Český den proti rakovině.

MUDr. Vladimír Müller
Liga proti rakovině

Pod�kování

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 

� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Jarom��ský med s novou pe	etíJarom��ský med s novou pe	etí
 Včelaři z Jaroměřska s podporou grantu města Jaroměře pro 
letošek zdokonalili svou ochrannou samolepku. Členové ZO 
Českého svazu včelařů, o.s., Jaroměř mohou nyní svůj med 
označit samolepkou, která zároveň plní funkci pečetě přes za-
vřené víčko sklenice s medem. Spotřebitelé, kteří preferují med 
zakoupený přímo od  místních včelařů tak mohou mít jistotu, 
že s  drahocenným sladkým obsahem nikdo od  jeho stočení 
z medometu do sklenic nemanipuloval. 
 Přestože včelařská populace vytrvale stárne, je v Ja-
roměři a  okolních obcích stále dost chovatelů, od  nichž si 
můžete přímo zakoupit včelí produkty. Nejen, že tak podpo-
říte chov včel, tolik důležitý pro okolní přírodu, ale zapojíte se 
i do trendů konzumace potravin z bezprostředního okolí byd-
liště. Chodíte-li nakupovat přímo ke včelaři, víte navíc stopro-
centně, odkud a od koho Váš med pochází.

Ing. Václav Jirka
Předseda ZO ČSV, o.s., Jaroměř

Vyšla Uhlí�ova kniha Osobnosti Jarom��e
 M�stská knihovna v Jarom��i uspo�ádala ve svých prostorách v pond�lí 27. �ervna 
2011 p�edstavení knihy OSOBNOSTI JAROM
�E s autogramiádou. Besedy se zú�ast-
nil autor knihy PhDr. Ji�í Uhlí�, �ádný �len Obce spisovatel� a Klubu autor� literatury 
faktu, autor 90 kreseb osobností akademický malí� Ji�í Škopek a vydavatelka knihy a od-
pov�dná redaktorka Eva Koudelková, významná hronovská roda�ka a autorka �ady knih. 
  Ilustrovaná encyklopedická publikace Osobnosti Jarom��e je už osmnáctou samostat-
nou knihou spisovatele Ji�ího Uhlí�e a pojednává o 217 osobnostech Jarom��e a Josefova. 
Jarom�� a Jarom��sko v�bec je region mimo�ádn� bohatý na osobnosti, um�lce, v�dce, 
herce, podnikatele i sportovce, kte�í ve m�st� i ve ve�ejném život� regionu, �eské repub-
liky i v zahrani�í zanechali výraznou stopu a ovliv�ovali své okolí. Kniha je k zakoupení 
v knihkupectví Mileny Hašové na podsíni v Jarom��i a v Traxlerov� knihkupectví 
v Josefov� a v dalších knihkupectvích �R a regionu.                                                 (red)

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

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

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

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

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

Vysokov – p�kný, stav. poz. 857 m2, voda a el. na hranici, plyn 200 m ……………….………   346.000,-K�
Náchod Raisova ul. – byt 1+2, 56 m2, 5.NP s výtahem, 2011 v os. vl …….………….……….    888.000,-K�
Kramolna – stav. poz. 1 407 m2, sít� na hranici,  krásné místo a výhled …………….……….      730,-K�/m2

Náchod – stav. poz. 4 538 m2  za 700,- K�/m2 a 6 269m2 za 120,- K�/m2 - prodej v celku
Stárkov – RD v dobrém stavu s garáží a poz. 697 m2, sít�, ÚT pevná………….………….… 1.246.000,-K�
�. Kostelec Horní – RD v rekonstr. + materiál, sít�, plyn, poz.780 m2…….………….……….   960.000,-K�
Náchod – v�tší byt 2+kk v OV, 50,4 m2 v p�ízemí cihl. domu, plast. okna……….…………....   489.000,-K�
Kramolna – �adový RD, 7 místností, 2 garáž,  po úpravách, poz. 293 m2………….……….... 2.297.000,-K�
Hronov – velký byt 1+1 v OV, 52 m2 v cihlovém dom�, topení AKU….….…….………….…   676.000,-K�
Náchod Plhov  –  duž. 1+3, 77 m2 v 2NP, balkon, standardní………….….…….………….…1.056.000,-K�
Náchod – starší vilka, byt 2+1 a 2+kk, garáž, poz. 1 356 m2, ÚT plyn + pevná..…….……….  1.894.000,-K�
Náchod – mírn� svažit.poz. 1474 m2, náletový les v p�kné p�írode, sít�……….…….………..      74.000,-K�
�eská Skalice – p�kná, opl. zahrada 1248 m2, 2 chatky, vl. studna, elektr…..…….………….    675.000,-K�
Vysoká Srbská – zem�del. stavení,  kolna,  stodola. zd�ný chlév, poz. 5,6 ha…...…….……... 1.498.000,-K�
Malé Svato	ovice – p�kná vila s 3+1 a 3+kk, poz. 1852 m2, garáž, super……….………….   2.326.000,-K� 
�ervený Kostelec – p�kný 1+2 v OV, 54 m2, 4. patro, výtah,  plast. okna…….…….………..    794.000,-K�
Ba�etín – starší roubenka s poz. 2518m2, voda ve�., jímka, topení lokál…………...…….……   685.000,-K�
Viž	ov – RD – statek, 1+5, koupelna, WC, sklep, p�da. ÚT pevná, poz.16 486 m2……….…     945.000,-K�
�. Kostelec Horní – starší RD, p�da k vest.,sklep, nová st�echa, poz. 2 173m2..…….………   1.335.000,-K�
�. Kostelec Horní – stav. poz. k výst. RD  759 m2, sít� v dosahu, super místo………….……    480.000,-K�



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

Pro naše klienty  zajišťujeme tyto služby:

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

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

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

CENTRUM FINANCÍ PRO VAŠE BYDLENÍ

 Zp�íjemnit pobyt nemocným d�tem 
v náchodské nemocnici se rozhodl se-
nátor P�R Petr Pakosta. P�ivezl d�tem 
nejen dárky, ale i zajímavou návšt�vu 
z Velikono�ního ostrova - Miss Chile 
Hetuu Terangi Rapu Atan spolu se synem 
guvernéra Velikono�ního ostrova YoYo 
Pakomio a exotickou skupinou tane�ní-
k�. Velikono�ní ostrov, v tamní �e�i do-
morodc� Rapa Nui, je snad nejzapadlejší 
�ástí sv�ta, leží osamocen v Tichém oce-
ánu vzdálený 2 600 kilometr� od pob�eží 
Jižní Ameriky.
P�edávání dárk� se ú�astnil i scénárista 
Tomáš Magnusek v doprovodu známé 
here�ky Kate�iny Brožové, se kterou si 
odsko�ili z natá�ení � lmu Bastardi II.

JUDr. DITA VÁVROVÁ
advokátka

si dovoluje oznámit, 
že zahájila �innost advokátní kancelá�e se sídlem 

Nad Celnicí 388, Náchod.
Mobil: 604 38 56 38,

 e-mail: advokat@ditavavrova.cz
Právní služby poskytované zejm. v oblastech:

• p�evody nemovitostí a ob�anské právo
• správní právo a zastupování p�ed ú�ady,

v�etn� cizineckého práva
• rodinné právo, rozvody

Novinka: smlouvy o p�evodu nemovitostí on-line
Více na www.advokatnachod.cz

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

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

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

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

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

ARMYSHOPU A ZVERIMEXU

RYBÁ�SKÉ RYBÁ�SKÉ 
A MYSLIVECKÉA MYSLIVECKÉ

CENTRUMCENTRUM

✓✓ r�zné rozm�ry a barvy
✓✓ prodej i po paletách

✓✓ceny od 6 K�
Po - Pá  9 - 11  13 - 16

DISCONT HOUSE, 
Tyršova 208, (vedle Sokolovny) 

Náchod

Tel. 602 436 986Tel. 602 436 986

Výprodej kv�tiná	�



AUTOMAT AUTOMAT 
NA MLÉKONA MLÉKO

ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer     

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

– Možnost stáčení 
do vlastních nádob

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

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

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

připravila Laďka Škodová

Za dobrým pstruhem nemusíte světa kraj...

tel.: +48748174242
mob. +48666549096

dachter@dachter.pl

Zahradnické práce 

sekání trávy
Tel. 724 173 560

klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

mobil: 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz 

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Žlaby, okna, kleštiny
natřete z naší plošiny

eštaP

KOMÍNY
A KOUŘOVODY

Kompletní nabídka pro 
všechny druhy paliv
Vložkování komínů
průměr 100-800mm
Třívrstvé komíny průměr 
150-800mm, zaměření, 
výroba, montáž, revize

Teplovzdušné výměníky
-úspora tepla-

Komínové nástavce-hranatá“CIHLA“
barevné, přírodní včetně komínových

 krytů různých tvarů.

KONTAKT: 
Izomat spol. s.r.o.

Lánská 1092,
 Červený Kostelec

TEL: 491 401 645
 pracovní dny - 6:00-14:30

MAIL: backovsky@izomat.com,
izomat@izomat.com

MOBIL: 733 644 000  - 6:00-17:00
ÚSTŘEDNA: 491401640

Frézování komínů

Pokud Vás naše nabídka zaujala, předejte Váš strukturovaný 
životopis osobně, e-mailem na job.acz@ammann-group.com 

nebo poštou na adresu Ammann Czech Republic, a.s.,
Náchodská 145, 549 01 Nové Město n. M.

Ammann je předním dodavatelem 
stavebních strojů, systémů a služeb 
s klíčovými kompetencemi v oblasti 

asfaltu a silničního stavitelství na celém světě. Společnost vyvíjí a vyrábí 
stroje a zařízení pro zpracování asfaltu, betonu a kamene /zeminy a rovněž 
i pro další aplikace v oblasti zhutnění půdy. Společnost obsáhla 3. místo v os-
mém ročníku ocenění, Zaměstnavatel roku 2011 v Královéhradeckém kraji.

Pro posílení našeho týmu hledáme vhodné
kandidáty/kandidátky na pozici:

Svářeč kovů � Obráběč kovů � Lakýrník

Požadujeme: 

Za dobře odvedenou práci vám nabízíme:

vyučení v příslušném oboru
praxe 2 roky 
u svářečů platné oprávnění pro svařování v CO2
samostatnost, spolehlivost
nástup dle dohody

perspektivní zaměstnání
finanční ohodnocení na základě předem stanovených cílů
benefity společnosti: příspěvek na dojíždění,
penzijní připojištění, zvýhodněné stravování 
týden dovolené nad rámec zákona

�
�
�
�
�

�
�
�

�

ÚVĚROVÉ CENTRUM
Akční nabídka!

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
www.cfservis.cz

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení

vyplácení úvěrů i exekucí
nemovitost může být i třetí osoby
Hypotéční úvěry - Americké hypotéky

Nebankovní hypotéky

�
�

�
�

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů
Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

nebankovnípůjčka na cokoliv



CESTOVNÍ AGENTURA
zážitky ve vašem stylu

Ceny levn�jší než na internetu

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

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

VELKÉ INDIVIDUÁLNÍ
I SKUPINOVÉ SLEVY

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

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

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra,plastová okna,zahrada      890.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p.      8 30.000,-K� 
- byt 3+1 v OV Nové M�sto n. M. (57m2),2006 rekonstrukce,zd�né j.  1,670.000,-K�
- byt 3+1 v OV v Dobrušce (80m2) zd�ný, rekonstrukce, 2x sklep        990.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Novém M�st� n. M. (30m2),pl. okna, zatepleno,komora  729.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (74m2)zd�né jádro,kompl. revitalizace,lodžie   1,150.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný,plast.okna  1,120.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon   1,190.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1, 568m2, po �ást. rekonstrukci  1,790.000,-K�
- rodinný d�m Nové M�sto n. M.,2950m2, ke kompl. rekonstrukci      1,320.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n. M.,1128m2, výborné místo         740.000,-K�
- rodinný d�m Miskolezy 5+1,337m2,hr.stavba+st�echa, krásné místo  560.000,-K�
- roub.chalupa Velichovky-Hustí�äny,4+1,1390 m2,lux.styl,novostavba 4,995.000,-K�
 - rod.d�m-chalupa Slavo	ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola     1,290.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola   1,399.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Litobo�, 1402m2, 3x apartmán,  po rekonstrukci   3,120.000,-K�
- podnik. objekt-výrobna,kancelá�e,byt v Novém M�st� n.M.,977m2  2,850.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít� na hran.     530,-K�/m2  
- st. pozemek Nové M�sto n.M. - Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled    950,-K�/m2

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

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

Piškvorkiáda
na Komend� po	tvrté

 V základní škole v  Komenského ul. 
v Náchod� jsme letos pro naše žáky 2. 
stupn� uspo�ádali již �tvrtý ro�ník turna-
je v piškvorkách. I letos se sout�ž t�šila 
velkému zájmu žák�. Celkem se p�ihlá-
silo 125 sout�žících, kte�í byli rozd�leni 
do dvou kategorií podle ro�ník� – 6. a 7. 
ro�níky (75 hrá��), 8. a 9. ro�níky (50 hrá-
��). Sout�ž probíhala v n�kolika kolech 
od ledna až do �ervna, kdy v každé katego-
rii z�stali 4 nejlepší. Finálové kolo se ko-
nalo 20. �ervna. A jak to všechno dopadlo? 
 V kategorii 6. a 7. t�íd zvít�zil Patrik 
Vojt�ch z  6. D, 2. místo si vybojovala Gá-
bina Balská ze 7. A, na 3. míst� skon�il To-
máš Klenner ze 7. A, na �tvrtém pak Dorka 
Klimešová z 6. D.
 V kategorii 8. A 9. t�íd vyhrál Adam Je-
žek z 8. B, na 2. míst� se umístila Petra 
Honzerová. Ta se i ve všech p�edchozích 
ro�nících probojovala do � nále a skon�ila 
vždy t�etí. Další místa pak obsadili Tomáš 
Tyler z 8. D a Ká	a �erná z 8. B.
 Sout�žící byli odm�n�ni p�knými cena-
mi, které v�novalo Sdružení rodi��, p�átel 
a d�tí školy, kterému tímto d�kujeme. 
                                                Lenka Malá
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Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

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

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

Folklorní soubor BARUNKA Česká 
Skalice a Správa NKP, Státní zámek 

Ratibořice Vás srdečně zvou na

POSEZENÍ S LIDOVOU PÍSNIČKOU
Při akci

BARUNKA NA MLEJNĚ
Akce se uskuteční ve dvoře u Rudrova 

mlýna v Babiččině údolí

V neděli 3. července 2011
od 14 do 16 hodin

Vstup zdarma!

Dobové občerstvení
Chleba s tvarohem, se sádlem,
podmáslí, bramborové placky

se škvarkama, koláče, buchty…
„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí“

„HÝBEJME SE.“

 Nejp�irozen�jším pohybem, zvlášt� 
vhodným pro lidi, kte�í v�tšinu dne 
prosedí, je ch�ze. Proto náchodský 
Sokol p�ipravil na prázdninové m�síce 
tyto výlety spojené se cvi�ením (dob-
rovolným!) a získáním zdravé vody. 

– pozvánka na  výlet

So 9. �ervence Malé Svato	ovice
– ú�ast na pietním aktu.

Odjezd vlakem z Náchoda
(nádraží) 12.21 (p�estup Václavice, 
Starko�), p�íjezd do M. Svato	o-
vic v 13.00, ch�ze na koupališt�, 
ve 14 h pietní akt, poté koupání s 
cvi�ením ve vod� (p�íznivé po�así) 

nebo procházka nad M. Sv.
se zastávkou u kaple s vodou.

Odjezd vlakem v 17.01
(19.01)h.

Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711 www.cyklotony.cz
Náchod: František Dít�, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

„NOVÉ ZA STARÉ“„NOVÉ ZA STARÉ“

„staré kolo přivezete, 
„staré kolo přivezete, 

na novém odjedete...“
na novém odjedete...“

Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711



Linnet cz, s.r.o. Zámecká 1845 Náchod
Rozši�ujeme kolektiv o

OBCHODNÍ REFERENTY PRO TELEFONNÍ PRODEJ
Nápl	 práce:

Nabízíme:

� telefonické kontaktování zákazník�
� nabídka a prodej služeb Centrálního registru
   produkt� a firem Hospodá�ské komory �R
� práce s PC - aktualizace a editace údaj�,
   internet e-mailová komunikace

� SŠ vzd�lání, vhodné pro ZPS a invalidy
� dobré komunika�ní schopnosti
� uživatelskou znalost práce na PC
� zodpov�dnost a spolehlivost


 zkrácenou 4 hodinovou pracovní dobu 
   (8.00 – 12.00, 12.00 – 16.00), 
� práci v klidném a �istém prost�edí, školení 
   obchodních dovedností, profesní r�st

 Mzda od 6 tis.K�, stravenky
� pracovišt� Náchod

Požadujeme:

V p�ípad� Vašeho zájmu volejte, nebo zašlete e-mailem sv�j profesní životopis 
v�etn� telefonních kontakt� na sebe

  Linnet cz, s.r.o.,  Zámecká 1845 Náchod , Tel: 777 245 203  info@linnetcz.com

CK HORIZONT, Kamenice 111, 547 01  Náchod
Tel.: +420 491 433 266, 602 189 477, 724 123 157
e-mail: info@horizontck.cz, skype: ck.horizont

www.horizontck.cz

SPECIALISTA NA CHORVATSKO – MAKARSKOU RIVIÉRUSPECIALISTA NA CHORVATSKO – MAKARSKOU RIVIÉRU

DÁLE NABÍZÍME
➢ pobytové a poznávací zájezdy 
od p�edních cestovních kancelá�í 

➢ dálni�ní známky ➢ jízdenky 
➢ vstupenky 

➢ cestovní pojišt�ní *
➢ LAST MINUTE NABÍDKY *

navštivte nás, 
rádi Vám pom�žeme 

s výb�rem Vaší dovolené

***  SPECIÁLNÍ NABÍDKA ***
D�TSKÝ TÁBOR v Podgo�e   

8. 7. – 17. 7. 2011
Pro d�ti od 10ti do 16ti let nebo mladší 

v doprovodu rodi�� 6 800,-
v cen�: ubytování ve vybavených sta-
nech, doprava lux. busem z Náchoda 
a okolí, �eská kuchyn� – plná penze 
v�etn� pitného režimu, sva�iny a balí�ku 
na cestu, pobytová taxa, služby delegáta, 
úrazové pojišt�ní, poj. CK proti úpadku, 
pom�cky pro zábavu d�tí 
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ubytování v pln� vybavených prostorných stanech, privátních apartmánech, 
hotelech, mobilhomech, bungalovech

na Makarské rivié�e, Istrii a poloostrov� Pelješac
12% SLEVA PO CELOU SEZÓNU na ubytování v hotelech a apartmánech

Prodej

 Po - St�. - Pá :      9 - 18 hod
           Út  -   �t :       9 - 16 hod

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

AKCE

S

                      • skalni�ek, trvalek,
• sortiment sezónních rostlin,

• konifery, listnaté d�eviny, 
• sortiment pnoucích rostlin,

traviny, r�že, t�je a d�eviny na živé ploty. 
Vzrostlé d�eviny na zakázku.

  Zahradní prodej: Naho�any

Zahradní rostlinkyZahradní rostlinky

! NOV� !
r�že ke�ové, pnoucí 

a 
ANGLICKÉ 

AUSTINOVY R
ŽE

   

Den s hasi	i v Náchod�
 V sobotu 18. 6.2011 se na Masarykově náměstí konal den s hasiči, jenž 
byl pořádán v rámci akce „Dobrovolník roku“. Sjeli se zde zástupci sedmi 
sborů jednotky Náchod a dalších šesti z okolních obcí. Všech těchto třináct 
jednotek jsou členy okrsku Náchod.
 O zahájení se postaral svým projevem náměstek starosty okrsku Petr Hor-
nych a svými pozdravy a proslovy následovali hejtman Královéhradeckého 
kraje pan Bc.Lubomír Franc, starosta města pan Jan Birke, ředitel odboru 
IZS a  služeb HZS plk.  ing.  Radek Vymlátílek, Jiří Orsák starosta krajské-
ho sdružení ČMS a mjr. ing. Ludvík Blaha, pracovník ochrany obyvatelstva 
a krizového plánování HZS K.H. kraje.
 Hlavním organizátorům Stanislavu Hrudíkovi, Pavlu Punarovi, Pet-
ru Hornychovi a Petru Břendovi nešlo o to, ukázat jen techniku se kterou 
v současné době  dobrovolní hasiči zasahují, ale zároveň i odbornou a fyzic-

kou  připravenost členů jednotek, 
které vyjíždí k zásahům. 
O první ukázky se postarali hasiči 
z  Dobrošova, kteří předvedli útok 
5+1 dle cvičebního řádu  s  histo-
rickou stříkačkou a  mladí hasiči 
z Bělovsi svými sportovními útoky 
a štafetou.
 Dále pak následovaly ukázky 
vyprošťování osob z havarovaného 
vozidla hydraulickou technikou 
(jednotka D. Radechová) a  jejich 
záchranu (Záchranná služba Ná-
chod). O uhašení hořícího vozidla 
se postarala jednotka Náchod. Poté 
následovala velice praktická ukáz-
ka hasičů z Lipí, kteří zinscenovali 
požár v  domácnosti (vznícení fri-
tovacího oleje v pánvi na sporáku) 
a jeho nejúčinnější likvidaci. 
Před radnicí po  celé odpoledne 
probíhala také výstava historické 
hasičské techniky.
 Díky patří jak všem „účinkují-
cím“ hasičům za  jejich přístup při 
přípravách  celé akce, tak i  všem 
členům vrcholných orgánů, kteří 
svou přítomností přispěli k důstoj-
nému duchu celého odpoledne.
                                                                                                                                     p.h.

 Koncem každého školního roku se na všech st�edních školách sklo�uje slovo „maturita“ 
nebo „zkouška dosp�losti“. Stejn� tomu tak bylo v uplynulých dnech i na St�ední pr�myslové 
škole elektrotechniky a informa�ních technologií v Dobrušce, nebo	 se své studium chystalo 
završit  86 žák� ve t�ech maturitních t�ídách �tvrtého ro�níku. Letos maturovali poprvé pod-
le nových pravidel, a skládali tak i státní �ást maturitní zkoušky. Prezentovali své znalosti, 
dovednosti, zralost, p�ipravenost na život i na svoji další profesní kariéru, kterou si budou 
budovat jako odborníci v technických oborech. �ada z nich bude pokra�ovat na vysokých 
školách technického zam��ení, informa�ních technologií nebo ekonomiky a managementu 
a rozší�í pozd�ji �ady absolvent�, kte�í zastávají významné a d�ležité pozice. Školu opoušt�li 
s maturitním vysv�d�ením v kapse, úsm�vem na tvá�i, vzpomínkami a hezkým pocitem, že se 
jim práv� poda�ilo odm�nit sebe i své rodi�e a blízké. Žáci školy, kte�í v pr�b�hu studia úsp�š-
n� absolvovali sí	ovou akademii CISCO, získali mezinárodn� uznávaný certi� kát v oblasti 
po�íta�ových sítí, který jim m�že usnadnit uplatn�ní v této oblasti. Letos si všichni studenti 
odnášejí také Europass, který objas�uje informace obsažené v o� ciálním osv�d�ení, aby byly 
lépe srozumitelné pro zam�stnavatele a instituce mimo naši zemi, a otvírá tak dve�e pro práci 
i studium v zahrani�í. SPŠel·it Dobruška má dlouhou tradici a je nedílnou sou�ástí školství 
ve m�st� i v regionu. P�ejeme škole i do budoucna, aby nadále z�stala uznávaným centrem 
odbornosti a vzd�lanosti v celé oblasti.                                                                   M. Maršík

Náchodská nemocnice Náchodská nemocnice 
nabídne p�íjemn�jší prost�edí hematologienabídne p�íjemn�jší prost�edí hematologie
V těchto dnech prochází oddělení hemato-
logie Náchodské nemocnice velkými změ-
nami. Vybavení čekárny i  odběrová místa 
chtějí lékaři modernizovat, aby se zde dárci 
krve cítili příjemně. Na realizaci se podílela 
Skupina ČEZ a Nadace ČEZ projektem Vaše 
volba. Jak název napovídá, jsou to sami ob-
čané, kteří rozhodují, kam má energetická 
společnost věnovat své prostředky.   V regi-
onu východních Čech získal v anketě „Vaše 
volba“ podporu projekt zaměřený na  Ob-
lastní  nemocnici v Náchodě, a.s. O výběru 
tohoto projektu ve výši půl milionu korun 
svým doporučením rozhodla paní Marta 
Ešpandrová z Náchoda, která v červnu mi-
nulého roku vyplnila  anketní lístek a  na-
vrhla  „nové důstojné vybavení pro lékaře 
a pacienty náchodské hematologie“.
 Plných pět měsíců trvala kampaň, ze které 
vzešlo na  10  000 návrhů, připomínek, vizí, 
představ a  projektů. Jedno měly společné 
-  a to anketu s názvem „Vaše volba“, kterou 
prezentovaly Skupina ČEZ a  Nadace ČEZ 
na společenských a kulturních akcích v rám-
ci celé republiky. Smyslem ankety bylo zjis-
tit oblasti a  témata, do  kterých by lidé rádi 
směřovali fi nanční a dárcovskou podporu ze 
strany energetické společnosti ČEZ a Nadace 
ČEZ.  Dodejme pro úplnost, že Nadace ČEZ 
byla založena již v  roce 2002 s  cílem maxi-
málně koordinovat a  správně vyhodnocovat 
míru prospěšnosti konkrétních projektů. 
V  kvantitativní míře, tj. z  hlediska objemu 
rozdělených prostředků na projekty ve  sféře 
vzdělávací, sociální, sportovní a  kulturní se 
Nadace ČEZ řadí do  elitní skupiny nadací 
v  ČR. Nyní Nadace ČEZ přichází i  s  novou 
kvalitativní metodou výběru, kdy v  rámci 
kampaně  „Vaše volba“ usměrňují tok peněž-
ních prostředků k podporovaným projektům 
sami občané, aniž by zároveň byli předklada-
teli či iniciátory těchto projektů. 

 Nejčastěji si v anketě občané přáli zlepšení vybavení a péče v nemocničních  zařízeních.  Výjim-
kou nebyl ani region východních Čech, kde získal podporu projekt zaměřený na Oblastní  nemoc-
nici v Náchodě, a.s. O podpoře tohoto projektu svým doporučením rozhodla paní Marta Ešpan-
drová z  Náchoda. Vyplněný anketní lístek odevzdala na  zahájení putovní fotografi cké výstavy 
Skupiny ČEZ nazvané „Pomáháme tam, kde působíme“. Tato akce se uskutečnila v polovině červ-
na minulého roku v Novém Městě nad Metují. Pro Oblastní nemocnici Náchod paní Ešpandrová 
navrhla „Nové důstojné vybavení pro lékaře a pacienty hematologie“. V současné době je již celý 
projekt podpory náchodské nemocnice ze strany Skupiny ČEZ Nadace ČEZ řádně  administrován 
a je tak možné prozradit, že do náchodské nemocnice „odteče“ od energetiků sympatická suma 
půl milionu korun českých.“Vítáme dar ČEZ, který výrazně zvýší pohodlí pacientů i personálu 
transfúzního  oddělení při odběrech krve“, říká primář Oddělení laboratorní medicíny, pod které 
patří v náchodské nemocnici pracoviště hematologie a transfúzní služby, MUDr. Josef Hornych

�  Oblastní nemocnice v Náchod� vzniká jako akciová spole�nost v roce 2003. Je  sou�ástí Zdravotnic-
kého holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Nemocnice zajiš�uje l�žkovou a následnou pé�i zejména 
pro pacienty z Náchodska. V základních medicínských oborech poskytuje pé�i pro cca 60 000 obyvatel, 
ve specializovaných oborech se cílová skupina klient� rozši�uje na skupinu 115 – 150 000 osob.  Dar 
skupiny  �EZ a Nadace �EZ ve výši p�l milionu korun by m�l zlepšit prost�edí pro pacienty i zdravotnický 
personál tamního pracovišt� hematologie  a transfúzní služby. „Z � nan�ního daru �EZ bude upravena 
�ekárna pro pacienty, zakoupena nová vyšet�ovací lehátka, aplika�ní a odb�rová k�esla odpovídající stan-
dardu modern� vybaveného pracovišt�“, vysv�tluje vedoucí léka� Pracovišt� hematologie a transfúzní 
služby MUDr. Martin Šumpík.

     Občanské sdružení Cesta již několik let navštěvuje solnou jeskyňku v Nácho-
dě. Útulný a exotický interiér jeskyňky si děti našeho zařízení moc oblíbily. Mnozí 
z našich klientů nikdy nebyli u moře a blahodárný vliv mořské sole jim do značné 
míry pobyt umoře vynahrazuje.
     Rádi bychom poděkovali paní Lence Vláškové za  to, že klientům OS Cesta 
umožňuje zcela zdarma každý týden pobyt v solné jeskyňce. Je to sponzorský dar, 
za který jsme nesmírně vděčni už jen proto, že většina postižených dětí trpí dýcha-
cími obtížemi.
     V dnešní době je těch, kteří mají velké srdce stále méně a o to více si lidí jako 
je paní Vlášková vážíme.
                                                                                      Za OS Cesta Denisa Voborníková

Pod�kování

Slunce a déš
 
nad Mistrovstvím Evropy  

EccE Hom0 
 Slunečně - deštivý víkend ve Šternberku si užili jezdci týmu SVC Náchod Motor-
sport ve dnech 12. a 13. června 2011. Závod zařazený do seriálů Mistrovství Evropy 
a  Mezinárodního mistrovství České republiky tentokráte absolvovali jezdci Vláďa 
Vitver – ten startoval s vozem Lotus WR-12 – a Jan Čermák s Lotusem WR-9.
    Pro Vladimíra a  jeho mechaniky bylo víkendovým úkolem správně zpětně nala-
dit vůz WR-12, který získal po havárii ve Verzegnisu poněkud oblejší tvary. Hlavní 
mechanik Martin Černý stihnul vůz přes týden uvést do původního stavu, ale jak již 
bylo předesláno – bylo třeba jej znovu správně naladit.
    Nedělní první jízda byla spíše seznamovací a proběhlo kompletní přednastavení 
WR-12, s  jejímž nastavením ještě bojujeme. Nastavení se pravděpodobně zadařilo, 
a tak se Vláďa těšil na souboj s lepším časem v druhé jízdě. Jan zajel velice slušný čas 
při své premiéře na Ecce Homo a ukázal, že se s WR-9 velmi rychle sžívá. Také se 
psychicky připravoval na řádné „zatáhnutí“ v druhé jízdě, přišel ale lijavec a vysou-
šení trati. Každý závodník měl tedy jiné podmínky pro závod. 
   Dosažené časy byly kvalitní a patřily k nejrychlejším ve skupině E1 u vozidel po-
háněných zadní nápravou. Vláďa skončil v Mistrovství Evropy 13. absolutně a první 
ve  třídě MMČR do dvou litrů, Jan v ME 18. absolutně a druhý ve  třídě národního 
mistrovství do dvou litrů. V takové konkurenci jsou tyto výsledky skoro z říše snů 
a dokazují kvalitu vozů i celého týmu.                                                                   (red)

Maturity na pr�myslovce v Dobrušce



* Sháníme, d�m, usedlost nebo chalupu od 400-
800tis. s pozemkem od 1000m2, �idší zástavba, p�k-
ný výhled. Tel.: 608 667 734
* Prodám d�m s kamenný sklípkem a se zahra-
dou v �erveném Kostelci (zemní plyn a kanalizace 
k dispozici). Cena: 499 000,- K�. Tel.: 774 311 404
* Prodám stavební pozemek v obci Bezd�kov nad 
Metují. Nachází se v nové klidné vilové �tvrti obce 
s novou p�ístupovou cestou v blízkosti školy a škol-
ky. Pozemek je slunný suchý orientovaný na jih s 
panoramatickým výhledem. Elekt�ina na pozemku, 
voda a plyn v t�sné blízkosti. Pozemek o vým��e 
618 m2. �áste�n� oplocen. Cena 185.000 K�. Tel. 
491 543 910, 773 529 925

* Nabídn�te rodinný d�m ve velmi dobrém stavu 
nebo lukrativní stavební pozemek v Náchod� a 
blízkém okolí, cena nerozhoduje, ale stav RD nebo 
umíst�ní pozemku. Tel.: 608 883 012
* Prodám RD v Náchod� - B�lovsi, po �áste�né 
rekonstrukci, volný ihned k bydlení. Sleva 400 tis. 
K�. Tel. 604 900 681
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé Po�í-
�í - 6573 m2 - louka - možnost stavby zahradního 
domku. P�kné prost�edí. cena 120,- K�/m2 (dohoda 
možná) RK nevolat! TEL.: 606 951 546
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. D�m má 
2. N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena 2.050.000K� 
Tel.: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici-Zájezd. Jedná 
se o cihlový RD který byl vystaven v roce 1991 - 
1993. RD je celý podsklepený s garáží pro 3 auta. 
Cena: 1.500.000K�,- Tel: 732 799 528, e- mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, který se nachází 
v blízkosti plusu a centra m�sta Hronov. Jeden byt o 
velikost 2+1 druhý byt o velikosti 2+1, zbylé dva byty 
jsou o velikosti 2+1 a 1+KK. Cena: 1.850.000K�,-           
e-mail: z.faifr@seznam.cz Tel:732 799 528
* Prodám rodinný d�m ve Velkém D�eví�i, rekon-
strukce nutná. RK nekontaktovat. Tel. 734484653
* Prodám RD v centru Hronova, p�íjemné, klidné 
prost�edí, cena k jednání 3,4 mil.K�. TEL.:777 23 21 22
* Prodám pozemek v Litobo�i - 5261 m2, na sa-
mot� u lesa, p�kný výhled, slunný, vhodný ke stav-
b� srubu - d�evodomu, el. u pozemku, voda zjišt�ná, 
cena dohodou. Tel. 608 169 484
* Prodám chalupu na Broumovsku, zast. plocha 
400 m2, pozemek 900 m2, v�tší �ást zkolaudovaná k 
podnikání, sou�ástí garáž, studna. Tel. 777 121 717 
RK nevolat.
* Prodám d�m -Otovice u Broumova. 1 650 
000K� email: jk140@seznam.cz
* Prodám rod. d�m v Teplicích n. M., krajní pat-
rová �adovka se zahradou asi 350m2 v klidné �ásti. 
Cena 1.550.000,- K�. Tel. 722 472 177.

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl. do ze-
len� poblíž centra, + WC, v nov� zrek. dom� v NA. 
Nutno vid�t. Náj.1.500,- K� +el. +voda + topení 
+kauce., tel. 608903070.
* Pronajmu nebytové prostory v �eské Skalici, 
TGM 85, vhodné pro obchod nebo kancelá�. 70 m2. 
Cena dohodou. Tel. 777 222 808
* Pronajmeme nebytové prostory v centru Ná-
choda (s výlohou, 100 m2). TEL.:491 474 048
* Pronajmu velmi p�kné nebytové prostory v 
centru Náchoda vhodné nap�. na kosmetické, ma-
sérské �i jiné služby. Více info. na 603 150 254

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
16 M2 (OB�ERSTVENÍ, TRAFIKA, KANCE-
LÁ�,...) NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ V 
NOVÉM M
ST
 NAD METUJÍ VEDLE ŽE-
LEZÁ�STVÍ. NÁJEMNÉ DOHODOU. TEL. 
721977393

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

* PRONAJMU MALOU KANCELÁ� V NÁ-
CHOD
 NA P
ŠÍ ZON
 - 2.500K�/M
S. INFO 
NA 777 302 483
* DLOUHODOB� PRONAJMU NEBYTOVÉ 
PROSTORY V HRONOV
, VHODNÉ NA OR-
DINACI APOD., 110+ 50m2, 200m OD NÁM
S-
TÍ. Info na telefonu 777 302 483
* Pronajmeme volné obchodní prostory v Pasáži 
Kamenice v Náchod� na Kamenici. K dispozici pro-
dejny o velikosti 38 m2 a 60 m2. TEL.:777 152 750
* Pronájem nebytových prostor v Polici n.M. 
na nám�stí, 2 místnosti cca 61 m2, vybavení WC 
+ umývárna uvnit�, nové podlahy z dlažby, topení 
akumula�nímu kamny, bezdrátové p�ipojení na in-
ternet, možnost p�evzetí ihned, k doptání v prodejn� 
Hra�ky - sport Havlík. TEL. 491 543 220

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Pronajmu byt 2+1 s garáží v Šonov� u Nového 
M�sta n.Met. Tel. 732 135 805
* Prodáme prostorný byt 5+1, panelový d�m Brou-
mov po celkové rekonstrukci (nová okna, zateple-
ní...). Výhodná dostupnost, praktické bydlení. Cena 
dohodou. K nast�hování 10/2011. Tel. 605 273 341
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1/34m2 po �ást. 
rek. v centru Nového M�sta n/M. tel.777 555 900
* Prodám DR garzonku, balkon, krásný výhled, 
výtah, Nové M�sto n. M. Tel. 605 987 540
* Pronájem nového bytu 1+kk na Komenského 
ulici v Náchod�. Nová kuchy�, vestav�né spot�e-
bi�e, nová koupelna. Nájem 4.400,- služby 1500,-. 
Kauce. Tel. 602 247 247
* Pronajmu byt 3+1, 74 m2, Náchod - Plhov, 3. 
patro, 2 x balkon, nová okna, zateplení, volné od 1. 
8. 2011, nájem 5000,-K� + 3400,-K� zálohy, vratná 
kauce. Tel. 777 606 801
* Pronajmu garzonku, balkon, krásný výhled, 
výtah, Nové M�sto n. M. Kauce. Tel. 605 987 540
* Prodám byt 2+1 v Náchod� v OV, 68 m2, s balko-
nem k Montaci. Nová plast. okna. Tel. 776 140 273
* Pronajmu byt v Náchod� 2+1, �áste�n� vyba-
ven. Tel. 774 808 332
* Pronajmu garsonku v centru Náchoda, naproti 
Benzín�, nájem 5000,-K� v�.inkasa. Nutná kauce 
10 tis.K�. TEL.:777 05 44 15
* Pronajmu byt 72 m2 ve Velkém D�eví�i - za�íze-
ný kuchyní. TEL.:608 21 31 54
* Pronajmu (prodám) byt 3+1 v Náchod�. Tel. 
605 789 742
* Prodám nebo pronajmu byt 1+1 v OV v Nácho-
d� - Plhov�. Tel. 775 652 622
* Pronajmu novou garzonku na Lipí. Nová ku-
chy�, vestav�né spot�ebi�e, internet, satelit. Nájem 
2900,- . Kauce. Tel. 602 247 247
* Prodej bytu 1+kk v Náchod�, DB s balkonem, 
7.NP, 35m2. Cena 500tis.K�. Tel: 776 761 391
* Pronajmu v Náchod�, Komenského ul., nov� 
zrekonstruovaný byt o vým��e 49 m2 za 4500 K� 
+ energie, starší byt o vým��e 65 m2 za 2500 K� + 
energie. Tel. 608 416 665 (odpoledne), 777 656 855 
(celý den)
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, cena 850tis. K�. 
TEL.: 774 061 131
* Pronajmu družstevní byt 1+1 v�etn� komory a 
lodžie na sídlišti SUN v Náchod�, nájem v�etn� in-
kasa 6.000 K�. Kauce 12.000 K�. Tel. 723 976 677
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 v Náchod� 
Na Brance. Cena 5500 K� plus energie. Vratná kau-
ce 16500 K�. Tel.: 725194243
* Pronajmu byt 1+1 38 m2 s balkonem v Náchod� 
od 1. 7. 2011, cena 4.000,- + služby. Tel. 777 021 798
* Pronajmu byt 1+kk v Novém M�st� nad Metují. 
Tel. 775 05 12 41
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk na Karlov� 
kopci v Náchod� B�lovsi. Cena 2500,-K� a poplat-
ky za služby. Tel. 602 696 213
* Prodám v Broumov� byt 3+1 v OV, zd�ný, par-
kování u domu, zahrada. Tel. 728 547 610
* Pronajmu byt 1+1 v Polici n.Met., velikost 40 
m2, od �ervence. Kauce 9.000 K�. Tel. 777 121 717
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, �áste�n� za�ízený. 
Cena 4.000 K� + inkaso. Volný od 1.7.2011. Tel. 
777 141 226
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk 30m2 v zatepleném 
dom�. D�m je v klidné �ásti Nového M�sta n/M. Plas-
tová okna, výtah, internet. Nájemné 4600,-K� + elek-
t�ina. Kauce 15000,-K�. Volný ihned. Tel. 608 323 373
* Dlouhodob� pronajmu 1+1 v Náchod�. Byt je 
po rekonstrukci, d�m je zateplen, plastová okna, 
balkon, možnost p�ipojení k internetu. Volný ihned. 
Tel: 776 581 363, 608 631 550
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov�. Tel. 608 11 00 41, 
776 869 908
* Prodám byt v Broumov� 3+1 v os.vlast. Cena: 
750 000 K� tel:773 251 155
* Prodám byt v Broumov� 2+1 v os.vlast. Cena 
490 000K� tel:608 763 316 odpol.
* Prodám DB 2+1 56m2 ve Velkém Po�í�í na Škvá-
rovn�, balkon, zd�né jádro, nová kuchyn�. D�m je 
po celkové rekonstrukci, nová okna, topení, rozvo-
dy, zateplení. Cena 805 tis. Kontakt: 777 229 176

* Nabízíme k prodeji zahradu (388 m2) v Nácho-
d� „Na Kašparáku“. Je svažitá, s p�ípojkami elekt-
ro a vody, v cen� je ná�adí, nová houpa�ka. Cena: 
59.000,-K�, tel.602 204 002
* Prodám chalupu ve Žárkách, plyn, vodovod, 
el. 220/380 V, Tel. 732 238 760
* V�tší RD (5+1) ve Slavo	ov� u N. M�sta n/Met. 
na p�kném míst�, s možností komer�. využití - vel-
ké dílny, d�íve i chov koní. Cena: 990.000,-K� k 
jednání! Tel.602 204 002.
* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 3+kk, lze 
rozšíit o d�tský pokoj, ÚT na plyn i TP, na pozemku 
1200m2 je zd�ná dvougaráž a kolna. Cena dohodou. 
Tel.: 608 245 634

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

* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu v cen� 
do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Prodám stavební pozemek na lukrativním mís-
t� v �. Kostelci o vým��e 1413m2. Cena 650,-K�/
m2. Tel.: 608 351 640
* Prodáme stavební parcelu v Novém M�st� 
n. Metují, František, inženýrské sít� na hranici 
pozemku. Cena 980 K�/m2. Foto na http://poze-
meknm.rajce.idnes.cz. tel. 773 585 555
* Prodám, nebo dlohodob� pronajmu krásnou 
krajní garáž v �eské Skalici. Plocha 21m2. Mož-
nost využití p�ilehlého pozemku. Vhodné i jako 
sklad. Super cena 68 000. 721435426
* Hledáme rodinný d�m nebo chalupu k ce-
loro�nímu bydlení nej. v okolí Náchoda (Nové 
M�sto n/Met., Dolní nebo Horní Radechová, 
Hronov, �eská Skalice, do 10km do 2,5mil. Tel.: 
721 146 244
* Pro svého klienta hledám pronájem RD se za-
hradou. Za nabídky p�edem d�kuji. alena.faltova@
re-max.cz, tel.736 656 708
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kos-
telci a okolí. Tel:774 777 072

* Pronajmu v Náchod�, Komenského ul, nebyt. 
prostor za 1000 K� + energie. Tel. 608 416 665 (od-
poledne), 777 656 855 (celý den)
* PRONAJMU OBCHOD VE STÁRKOV� NA 
NÁM�STÍ. 40m2, možnost provozu od 10.2011. 
Info tel.602 133 173 nebo renestarkov@seznam.cz

* Koupím sklen�ný otá�ivý talí� do mikrovlnky, 
pr�m�r 25 cm. Tel. 606 614 832
* Z poz�stalosti po vojácích, letcích, SNB apod. 
koupím medaile, odznaky, pr�kazy, foto, uniformy 
apod. TEL.:608 420 808
* 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 ban-
kovky a vyznamenání. Tel. 602 735 593

* Vykoupím bor�vky, maliny, rybíz, angrešt a 
další p�ebytky z Vaší zahrádky. Nabídn�te. TEL.: 
608 172 533
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky na bowden, auto-
dráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR 
aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské 
v�ci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré 
i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

* Prodám p�ikrývky z ov�í vlny 2 ks a polštá�e 
2 ks - nové nepoužívané. Cena 300,-K�. TEL.:490 
504 723, 774 59 59 81
* Prodám obchodní regály 2 m výška, 5 polic, 4 
m oboustranné, 14 m jednostranné. Barva bílá. 
Cena dohodou. Tel. 777 222 808
* Prodám KO�E Hucul stá�í 17 let. Mimo�ád-
n� hodný, vhodný pod sedlo, umí tahat v lese i do 
vozíku. Zdarma postoj a seno. Tel. 606 63 88 92, 
Náchodsko.
* Prodám �asopisy Sv�t motor� ro�níky 1981-
1988 a �asopisy Motor. Tel. 776 094 675

* Prodám zámkovou dlažbu 6 cm, ob-
rubníky 1/2 + 1 bm délka. Výhodné ceny. 
TEL.:603 157 506

* Prodám � lmy DVD á 15 K�, mám cca 2000 ks 
r�zných žánr�, vše originál nepoužívané. Kontakt 
608 417 696
* Prodám PC sestavu ADV monitor, po�íta�, klá-
vesnice, tiskárna cena 2000,-K�. TEL.:776 789 805
* Prodám vep�ové p�lky menší 55,-K�/kg, v�tší 
50,-K�/kg + droby zdarma. Krmeno beze sm�si. 
TEL.:773 914 858

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

* Prodám p�ebalovací pult lamino olše. Cena 
2000 K�. tel. 605 475 830
* Prodám Tatru pískovce r�zných velikostí, vhod-
né na skalku �i zpevn�ní b�eh�, cena 5500,-K� a 
další pískovec ložený na paletách. TEL.:777 87 98 80
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové a 
st�ešní, 100x200 cm,100x250 cm,tl 8 cm 275 K�/
m2,tl 10 cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, p�í�ky, 
strop, st�echu, 90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - travní 
substrát, ideální k obnov� a zakládání nových tráv-
ník�, do skleník� a výsadb�. Cena 470,- K�/1 m3. 
Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962

* Daruji 30 ks okenních k�ídel ze špaletových 
oken se skly. TEL.:490 504 723, 774 59 59 81
* Nau�ím, dou�ím anglický jazyk. 7 let praxe, 
individuální p�ístup. Broumov, Náchod. Tel.�. 
776 014 071
* P�enecháme 2 m3 betonové suti za odvoz, vhod-
né do základ�. �ervený Kostelec. TEL.:606 828 197
* Zeminu zdarma i s dovozem na místo. Nabízím v�t-
ší množství št�rkovité zeminy vhodné na pevnou zaváž-
ku v okolí Náchoda. e-mail: michal.falta@levelna.cz
* Kucha� - �íšník + hotelová škola, 15 let pra-
xe ve vedení hotelu a restaurace. Nadstandardní 
znalost PC, zkušenost se získáváním nových zá-
kazník�, tvorba internetových stránek a prezentací. 
�idi�ský pr�kaz, NJ, AJ, RJ. Hledám práci v Králo-
vehradeckém kraji. jarda.skupa@seznam.cz.
* Aktivní d�chodkyn� - hledá práci. Náchod, 
Nové M�sto n.M., Dobruška. Tel. 774 351 290

* Op�t se obracím s prosbou na majitele 
pejska - kníra�ky jménem „apka“, údajn� 
z �eské Skalice, kterého se ujali 26.5.2011, o 
kontakt na tel. 723 494 677. P�i umožn�ní se-
tkání nabízím p�ísp�vek na krmení. Moc d�kuji.

* Nabízím práce v domácnosti pro ženy na MD, 
vdovy, svobodné apod. stylu „Hodinový manžel“ 
(drobné opravy apod.) Tel. 732 516 145

* Já 29 sport. postavy 178/84 - pohledný, slušný. 
Hledám hodnou, milou, up�ímnou, slušnou, sympa-
tickou ženu - dívku mezi 24 - 30 lety na vážný vztah. 
„Ty“, pokud možno svobodná, bezd�tná, teprve tou-
žící po rodin�, nejlépe z Náchoda (ale i okolí cca 15 
km), ozvi se. SMS, MMS TEL.:725 769 792
* Vdova 68 let hledá p�ítele. ZN.:E19/Náchodsko
* Muž 46 hledá partnerku - nejen na kolo, ale p�e-
devším pro pohodový spole�ný život. Pošli SMS na 
731 379 724
* Hledá se žena. Kdo? Muž n�co p�es 40 let, na vodu 
do Polska v prvním týdnu srpna. Vítána štíhlá, se 
smyslem pro humor, která chce zm�nu a dobrodružství 
i n�co víc. Vodácké um�ní není pot�eba. Bližší infor-
mace na tel. 777 143 468. T�ší se Jarda z Náchoda.

* Nabízím pronájem bytu 1+1 pod nám�stím v 
Jarom��i, sou�ástí je p�edzahrádka, sklep a kolárna. 
Byt je vybaven novou kuchyní, jídelním stolem a 
plovoucí podlahou. Volejte 777 777 639
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 27m2, 1.NP, plast.
okna, v nov� zrek.dom� v Náchod� poblíž centra. Ná-
j.+zál. 5.240K� +kauce 16.000K�, tel.: 608 903 070
* Prodám byt 4+1 i jako 3+1 v OV v Náchod�, 
centrum, po estetických úpravách, p�v. jádro, plast. 
okna, zateplen, centrum 5 min. ch�ze. Cena 890 tis.
K�. Ihned volný. TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Pronajmu dlouhod.byt 2+1 v os.vlast., 53 m2, 
2 NP, v nov� zrek.dom�, v NA-B�lovsi, pl.okna, 
zateplení, sklep, park u domu, náj. 4.000K� +voda 
+el. +plyn +kauce, tel.608903070
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchod�, ul.B�loveská, 
cena 620 tis.K�. Nízké náklady na bydlení, velmi udr-
žovaný a slunný. TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se za-
hradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, 
zateplení, kuchy�, koup., d�ev.oblož.dve�e. Náj. 
5.500K�+voda+el.+plyn+kauce, 608 903 070
* Zd�ný byt 1+1 (42 m2) v OV v N.M�st� n/Met.-
poblíž centra, 1.patro,po celk.rekonstr.-plast.okna,-
nová koupelna,rozvody, podlahy...možnost zahrád-
ky.Cena 720.000,-K�,tel. 602 204 002.
* Prodám byt 3+1 v OV Náchod Plhov, zateplený, 
plastová okna, 2 balkony, 2 výtahy. TEL.:732 323 168
* Prodám v Náchod� p�kný byt po kompletní re-
konstrukci 2+kk v I. poschodí zd�ného domu ne-
daleko centra, v OV, možnost parkování ve dvo�e. 
Tel. 608 245 634
* Pronajmu byt 1+1 V RD v Novém M�st� n. Met. 
-František - nejlépe 1 osob�. Samostaný vchod. 
4700 K� v�.inkasa. Tel.:721 320 294 ve�er
* Hledám byt v os. vl. 2+1, 3+1 v Náchod�, nejl. 
na Plhov� nebo na B�loveské, cena dle stavu. 
Tel.: 773 559 014
* Pronajmu nový byt 2+kk u nem. v Náchod�, nejlé-
pe dv�ma bezproblémovým lidem. TEL.:737 318 827
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 
775 777 073
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Náchod� B�lovsi s vý-
hledem na les a �eku. Cena 630 t.K�. Tel.:602 575 252
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Tel: 774 777 073
* Prodám byt 1+1 48 m2 v OV, cihla, blízko centra 
Náchoda. Tel. 774 028 088
* Pronajmu p�kný slunný byt 2+1 s balkonem v 
centru Náchoda. Byt je po rekonstrukci v zateple-
ném dom�. Volný od 01.08.2011. Nájem + energie 
7900,- K�, kauce, tel. 774242821
* Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví, s balkonem 
a garáží v centru Nového M�sta nad Metují - Malecí. 
Cena: 1 199 000,- K� k jednání Tel. 774 311 404
* K pronájmu se nabízí byt 3+1 s lodžií, Pražská 
ulice 1535, Náchod, za sjednaný m�sí�ní nájem ve 
výši 4500,- K� + služby (celkem cca 8500,- K�. 
Vratná kauce. Tel. 777 602 884
* Pronajmu dlouhodob� v NA byt 1+1, 40m2, 
B�loveská ul.6p., okna sm�rem k lesu, klidná, tichá 
�ást. Byt je zcela nov� za�ízen /plastová okna, veš-
keré el.spot�ebi�e, nádobí, nábytek/. M�sí�ní nájem 
4.300 K� plus záloha 2.500 K� na energie /topení, 
voda, plyn, el.-vyú�tování dle skute�nosti/. Jen so-
lidnímu zájemci. Mob.777788979
* Prodám družst. byt 1+1 v p�ízemí, ul. Nad sta-
dionem, Nové M�sto n.Met., velmi p�kný, udržo-
vaný, vyzd�né jádro, plst. okna. Cena 740.000 K�. 
Tel. 607 18 18 95
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko nám�stí v Jaro-
m��i o podlahové ploše 44,4m2 v dom� �.p. 382 v 
ulici Na Vrších. Cena:730000K�. Tel: 732 799 528, 
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarom��e. Jedná se o menší byt 
o vým��e 16m2 v centru m�sta Jarom��e vedle gymná-
zia a sportovního areálu s vlastní koupelnou, plynovým 
topením a s vlastním oplocenýn pozemkem. Cena: 
299000K�. Tel: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Nácho-
d� poblíž centra, po nákladné rekonstrukci. Vratná 
kauce 25 000,-K�. Jen pro solidní zájemce. Luxusní 
byt pro náro�né. Volné ihned. Tel.602 790 044
* PRONAJMU sv�tlý byt 2+1 v Náchod� na atrak-
tivním míst�, poblíž centra. Byt je po rekonstrukci: 
nová plastová okna, nová koupelna a WC, nová ku-
chy�ská linka atd. Velká kuchy� s jídelnou +2 velké 
pokoje. P�da, sklep, kabel.TV, internet a telefon. 
Parkování u domu. Volný od 1.5.2011 Požadujeme 
kauci 25000,-. Tel: 602790044.
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONOV
, P�Í-
ZEMÍ, 200M OD NÁM
STÍ, PO CELKOVÉ 
REKONSTRUKCI. VOLNÝ IHNED, NÁJEMNÉ 
4.500K� + ZÁLOHY, INFO 777 302 483
* Pronajmeme velmi p�kné byty vedle nám�s-
tí v Náchod�. Velikost 1+1 32 m2 cena 4000,-+ 
inkaso a byt 2+1 50 m2 cena 5400,-+ inkaso. 
K dispozici p�da na prádlo, kolárna a dv�r pro 
parkování vozidla. Kauce 10 tis.K�. Preferujeme 
dlouhodob�jší pronájem pro bezproblémové zá-
jemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 3+kk o 
velikosti 67 m2 na Kamenici v Náchod�. Nové soc. 
za�ízení, okna, dve�e, kuch. linka, podlahy. Pouze 
dlouhodob�jší pronájem pro bezproblémové zájem-
ce. Cena pronájmu 5700,- + inkaso. Kauce 10 tis.
K�. TEL.:777 152 750

BYTY

R�ZNÉ

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

AUTO - MOTO

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

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

Náchod-Kompl.zařízený (i se spotřebiči),zrekonstr.byt v OV 1+1 (42 m2) v 5.patře zatepl.,panel.domu,s lodžií .................... 799.000,-Kč k jednání!
Náchod-Byt 2+1 v OV,59,5 m2 v 1 NP zděn.domu,k část.rekonstrukci,ale má plast.okna,v centru města (proti poliklinice) .................... 750.000,-Kč
Náchod-centrum-Komerč.objekt o zast.pl. 620 m2 (garážové haly,býv.kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2..................k jednání!
N.Město n/M.-RD (4+1) po částečné rekonstrukci,poblíž centra,klidná část,možnost i provozovny-dříve kosmetika,poz.339 m2 ............2,5 mil.Kč
Hronov-Starší dům o 3 pokojích,k bydlení i rekreaci,na pozemku (1221 m2) veškeré sítě,poblíž centra,ale klidná část ......................... 880.000,-Kč
N.Hrádek-Řadový RD na náměstí,s 2 byty 1+1,po částečné rekonstrukci (nové soc.zařízení,rozvody..),půda k vestavbě ...................... 980.000,-Kč 
N.Město n/M.-Větší řadový RD (5+1) v klidné lokalitě „Na Františku“,s balkony, půdou k vestavbě a s pěknou zahradou .....................k jednání! 
Teplice n/Met.-Pěkný,větší RD-2 byty s balkony po 90 m2-možnost ubytování,klid.lokalita,garáž,dílny,sklepy,zděná kolna ............. 2.900.000,-Kč
N.Město n/M.-Malecí-Byt 3+1 (75 m2) s možností převodu do OV v 1 NP zatepl. domu,s plast.okny,u domu dětské hřiště .............. 1.395.000,-Kč 
V.Třebešov u Č.Skalice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.pl.550 m2),obyt.budova 3+1,stodoly,stáje,poz.4100 m2 (i více) ......................2,9 mil.Kč 
Jaroměř,N.Město n/M,Č.Kostelec,Slavoňov,Jestřebí,Kramolna,H.Radechová-atrakt.pozemky pro výstavbu RD,některé se sítěmi.....info v RK
 DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

Více info na tel. 602 103 775
 nebo e-mail: milansan@seznam.cz

Pronájem zařízené diskotéky a bytu v Šonově 
u Nového Města n.M., celková rozloha 325 m2, nájem 
13.000 Kč/měs., možnost budoucího odkoupení. 

* Nabízím odm�nu 5.000k� za sprost�edkování 
práce v Náchod� a v blízkém okolí. Hledám pra-
covní místo ve školce nebo škole (jako pomocná 
síla i do kuchyn�, uklíze�ka apod.). Jsem spoleh-
livá, samostatná, komunikativní, bezúhonná, vyu-
�ená osoba v oblasti prodeje. Vlastním zdravotní i 
�idi�ský pr�kaz skupiny B. Odm�na bude vyplacena 
hotov�, po uzav�ení smlouvy. Informace zasílejte na 
r.auto@seznam.cz nebo tel.724 319 555

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

* Nabízím ZDARMA deponování zeminy v Hor-
ním Adršpachu. P�ístup z asfaltové silnice. Zn. 
vyrovnání pozemku. Tel.602 439 107
* Odvoz stavební suti, p�istavení kontejneru, 
možnost naložení a složení hydraulickou rukou. 
TEL.:606 213 229
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malo-
vání domku �i bytu, provádím jednorázový úklid, 
mytí oken nebo pravidelný úklid domácnosti, za�í-
dím nákupy, také pohlídám d�ti, zdravotní pr�kaz 
mám, zkušenosti a doporu�ení také, volejte 737 564 
496, cena dohodou
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�íhám 
živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, pokácím i 
vysadím nový stromek, uklidím listí. Tel. 737 564 496
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, 
na vršku a bokách s ornou p�dou. TEL.:739 814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpadu, 
v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 777 222 232

* SEKÁNÍ ZAHRAD A TRÁVNÍK�, TEL.: 
777575723

* Prodám obuté letní 4 ks. alu kol zn. BORBET. 
Rozm�r 165/70 R 13 + dv� pneu 165/70 R 13 bez 
disk�. Vhodné na Škoda Felicia, Favorit. Cena 3000 
K�. Dohoda možná. Tel. 728 803 672
* Koupím prastarý automobil v jakémkoli stavu. 
Tel 603 173 075
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, Fe-
lícia nap�.sv�tla, nárazníky, díly motoru, plechové 
díly - podlahy, blatníky, �ela, dve�e, kapoty a jiné. 
TEL.:777 590 755
* Prodám FORD K, r.v. 2002, najeto poctivých 
60.0000 km, 4x airbag, okna v el., central, servo, tma-
v�modrá barva, CD p�ehráva�, výborný stav, Al kola, 
nová STK a emise. Cena 48.000 K�. Tel. 777 104 584

* Britská modrá ko�átka - bez PP, po rodi�ích s 
PP, o�kovaná, od�ervená. Práv� k odb�ru. Tel. 491 
426 680, tel. 603 206 743
* ZDARMA nabízím kocourka, letošní kot�, t�í-
barevné a ro�ní ko�i�ku, dlouhosrstou. Do dobrých 
rukou. Velké Po�í�í. TEL.: 732 847 292
* �ivava - nabízím krásná odrostlá št��átka na 
mazlíka. Vychovaná v byt�, o�kovaná, od�ervená. 
Tel. 491 426 680, tel. 603 206 743

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

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

HYPOTÉKY
www.cerny.fi ncentrum.com

Nebankovní půjčky
776 766 271

ZA TAJEMSTVÍM KONGA
Dětský tábor u rybníka plný her

a dobrodružství.
Koupání, logické a sportovní hry. 

Termín 13. 8. – 27. 8. 2011
Pořádá dětský oddíl LO3 Hronov. 

www.lo3.cz. Tel. 775951461



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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

v Náchod�  
Pasáž na KameniciVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

TEL.: 602 145 222

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

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

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

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

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

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

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

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ P�ÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny

pro�  digitální sestavy pro satelitní a DVBT
p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty,

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie,montáž, servis

 TELKABEL CR, s.r.o.    více info na tel.:
     �eských brat�í 89    491 422 999
     547 01 Náchod         777 790 675 
                                       604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
p�íjem zakázek: 

Po – 9.oo – 14 .oo hod
St – 11.oo – 16.oo hod 
�t – 9.oo – 14.oo hod 
úterý a pátek zav�eno 

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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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

608103810, 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 SPOLUPRACOVNÍKYM�sto Náchod 
pronajme byty: 

Barto	ova ul. �p. 275– volný standardní byt �. 8, vel. 2+kk ve 2. NP o vým��e 67,7 m2

Komenského ul. �p. 577– volný standardní byt �. 15, vel. 1+3 ve 4. NP o vým��e 103 m2

P�id�lení bytu do nájmu bude uskute�n�no uzav�ením smlouvy o nájmu bytu na  dobu 6 m�síc� 
se závazkem platnost smlouvy opakovan� prodlužovat, jestliže nájemce bude �ádn� plnit své povinnosti 

vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek:

    Byt �.   8/275   –  min. výše nájemného 80,- K�/m2, depozitní smlouva na 70.000,- K�
    Byt �. 15/577   –  min. výše nájemného 65,- K�/m2, kauce  30.000,- K�

 
Do výb�rového �ízení se m�že p�ihlásit zájemce, který má trvalý pobyt v Náchod� 

a spl�uje všechny následující podmínky:
    a) nesmí být vlastníkem �i spoluvlastníkem nemovitosti ur�ené k bydlení, pokud tento                     

        spoluvlastnický podíl zabezpe�uje bydlení v samostatném  byt�
    b) v posledních 24 m�sících nem�l dluhy po splatnosti v��i M�stu Náchod

    c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i v jiném bytovém fondu ( nap�. SBD)
    d) nebyl v minulosti projednáván v p�estupkovém �ízení

    e) doloží schopnost dlouhodob�  platit nájemné z vlastních p�íjm� nebo z vlastního majetku
     f) nebyl mu v minulosti  vypov�zen nájem bytu na  základ� d�vod� uvedených 

v § 711 odst.2 s výjimkou písm. e) ob�anského  zákoníku  v platném zn�ní 
(platí i pro výpov�di z nájmu z t�chto d�vod� podle p�edchozího zn�ní ob�anského zákoníku) 

    g) výb�rového �ízení se nemohou zú�astnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu m�sta 
p�enechali byt do podnájmu,  nebo ti, kte�í v takovém byt� neoprávn�n� bydleli.

    Spln�ní podmínek osv�d�ují zájemci �estným prohlášením a doložením p�íslušných doklad�. 

 Nabídky se p�edkládají samostatn� v uzav�ené obálce v levém horním rohu ozna�ené nápisem :

Výb�rové �ízení – byt  275/8   - neotvírat
Výb�rové �ízení – byt 577/15  - neotvírat

Adresovat na M�Ú Náchod, odbor správy majetku, bytové odd�lení. 
Uzáv�rka p�ihlášek : 15. 07. 2011 do 13,00 hod.

Informace tel. 491 405 247 p. Jaroslav Bidlo

��výkup železa a barevných kov�
��výkup autokatalyzátor� za nejlepší ceny

    ul. 17. listopadu, Červený Kostelec             
                            po, st, pá         8 - 14.30 hod.
                            út, �t                8 - 16.30 hod.  
                            so                            8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750

Firma MAVET CZ s.r.o., český výrobce jednoúčelových strojů,
přijme do trvalého poměru 2 pracovníky na pozici soustružník – frézař.

Nástup možný ihned.
Požadujeme vyučení v oboru, zkušenost v čtení a používání technických

výkresů, schopnost pracovat na frézce i na soustruhu, praxi v profesi
frézař - soustružník v délce alespoň 2 roky, prostorovou představivost, přesnost,

samostatnost, technické myšlení.
Plat dle zkušeností a předvedených pracovních výkonů. 

Závodní stravování, masérské služby
v závodě, pracovní doba od 7: 00 h do 15:30. Pracoviště Rychnovek 55.

Zájemci kontaktujte paní Bašovou,
tel.: 736 483 426, e-mail: jana.basova@jhp.cz.

Požadavky: 	 st�edoškolské vzd�lání
	 plný pracovní pom�r

	 práce na PC podmínkou
	organiza�ní a komunika�ní schopnosti

	 dovednost samostatného �ešení 
	 
P sk. B výhodou

Nabízíme: 	 zaškolení zdarma
	 skv�lý kolektiv

	 nadstandardní výd�lek
	 kariérní r�st 

	 nástup možný ihned
tel.: Ing. Slavomíra Suková 
732 624 413

VEDOUCÍ PRACOVNÍK 
OBCHODNÍHO ODD�LENÍ

PRACOVNÍK/CE 
OBCHODNÍHO ODD�LENÍ 



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

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“
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   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky ko-
telen včetně zajištění revizí elektroinstalací a tla-
kových nádob. Zajistíme i školení obsluh těchto 
tlakových nádob. Obrátit se na nás můžete 
i se zajištěním prohlídek komínových těles. 
Taktéž zajistíme revize domovních plynovodů 
včetně odstranění zjištěných závad. Součástí 
naší nabídky jsou i revize a servis výtahů. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!                                                                                                                                          

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

 Zajišt�ní odpovídajícího vzd�lávání žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami je úkolem 
nelehkým. Ke zlepšení stávající situace v této oblasti by m�l p�isp�t projekt, jenž je od 1. led-
na 2009 realizován Ústavem primární a preprimární edukace PdF UHK. Jedná se o projekt 
s názvem Zkvalit�ování vzd�lávání žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami v Královéhra-
deckém kraji, jenž je spolu� nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo�tem �R. 
Nabídky ú�astnit se tohoto projektu využila i naše škola.
 Žáci z oboru pe�ovatelských prací St�ední a Základní školy v Novém M�st� nad Metují se 
ú�astnili v pr�b�hu t�ech m�síc� kvali� ka�ního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. 
V rámci této aktivity m�li možnost zvýšit si odbornou kvali� kaci a tím získat i lepší uplatn�ní 
na trhu práce. Tito žáci v sou�asnosti získají výu�ní list, ale legislativa vyžaduje pro spln�ní 
kvali� ka�ních požadavk� i absolvování tohoto kurzu. Vzhledem ke zdravotnímu postižení v�t-
šiny absolvent� na jedné stran� a � nan�ní i �asové náro�nosti kurzu na stran� druhé, je pro ab-
solventy prakticky nemožné tuto podmínku splnit a jsou tedy významn� znevýhodn�ni na trhu 
práce. Kvali� ka�ní kurzy jsou realizovány prost�ednictvím dodavatele zakázky, kterým je tým 
Vzd�lávací agentury Mgr. Jany Fišerové.
 S ohledem na speci� ka žák� byl upraven nejen obsah kurzu, ale i základní hodinová dotace 
byla rozší�ena o 50 vyu�ovacích hodin.
Výstupem této vzd�lávací aktivity je získání odborné zp�sobilosti k výkonu povolání pracovní-
ka v sociálních službách dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách se zam��ením na práci 
s osobami se zdravotním postižením nebo seniory v ambulantních a pobytových za�ízeních. 
Dále u dané cílové skupiny osob s lehkým mentálním postižením umožn�ní rozvoje kladných 
postoj� k profesi, stimulace ú�astník� kurzu k celoživotnímu vzd�lávání. Zajišt�ní rozvoje je-
jich mentálních hygienických návyk� a snížení rizika syndromu vyho�ení u pracovník� soci-
álních služeb.
Velké pod�kováni pat�í všem, kte�í se na tomto kvali� ka�ním kurzu podíleli, paní
Dr. P. Bendové z PdF UHK, pracovnímu týmu Vzd�lávací agentury Mgr. J. Fišerové, všem 
zú�astn�ným lektor�m a pedagog�m.
Žák�m naší školy p�ejeme, aby v život� obstáli a dokázali uplatnit své poznatky a zkušenosti 
v budoucí profesi.

Ing. Ullwerová Yvona

Zvýšení odborné 
kvali� kace

� Z bohaté nabídky témat, která byla náplní kurzu, zaujala žáky nap�. hipoterapie,      
        canisterapie, muzikoterapie, relaxa�ní a masážní techniky....

KOULE, DÁLKA, B�H.....
 Atletika na stadionu generála Klapálka 
v Novém M�st� nad Metují se osv�d�ila, 
proto z�stala tato disciplína i v letošním 
ro�níku Babacupu beze zm�n. Tak jako 
v minulém roce družstva nominovala vždy 
3 závodnice do každé z disciplín. K vid�ní 
byl b�h na 800m, vrh koulí, skok daleký, 
b�h na 100m a štafeta 4x100m. Po�ádají-
cím týmem bylo družstvo Würth, které ne-
opomn�lo zajistit také slune�né po�así.
 Celé atletické klání se doslova rozb�hlo 
v ned�li 29.5. v 10h závodem na 800m. 
Nejrychleji si s touto tratí poradila E. Víto-
vá z týmu Integraf Stars, a to v �ase 2:29,0 
, na 2. míst� Johnová I., 3.pak Rousková Z. 
- ob� z týmu Würth. Z této disciplíny vyšly 
nejlépe �lenky týmu Würth.
 Sout�žící se po b�hu p�esunuly do kou-
la�ského sektoru. Nejdelší vrh p�edvedla 
M. Maršíková výkonem 954 cm, na 2.míst� 
L.Fišarová - ob� z týmu Partners- a na 3. 
míst� G.Jochová z IR Inspections. Dívky 
z Partners tak zvít�zily v kouli.
 Sprint na 100m se b�žel ve dvou rozb�-
zích. Nejlépe se da�ilo Z. Rouskové z týmu 
Würth, která zab�hla ve výborném �ase 
00:13, 6s , na 2.míst� skon�ila B.�erná 
z družstva |IR Inspections. D�lené 3. a 4. 
místo obsadily M. Ková�ová z Integraf 
Stars a K.Brátová reprezentující IR Inspe-
ctions. Také z tohoto b�hu vyšly nejlépe 
dívky z Würth.

 Dálka�ský sektor bylo nutno uklidit od kyblík� a bábovi�ek a mohlo se za�ít skákat. 
Na zna�ku 460cm krásným stylem dolétla I. Johnová z Würth, na 2. míst� E.Vítová z Integraf 
Stars a na 3.míst� G. Jochová z IR Inspections.
 V této disciplín� št�stí nep�álo týmu Partners, který doplatil na velké množství p�ešlap�. 
Také ve skoku kralovaly atletky z Würth.
Celé atletické dopoledne uzavírala štafeta 4x 100 metr�. Na prvním míst� dob�hly dívky IR In-
spections, p�ed druhým týmem Würth, t�etím týmem Integraf Stars a �tvrtým družstvem Partners.
 Jak tedy dopadly v hodnocení jednotlivé týmy? Na první místo se s nejv�tším množstvím prven-
ství vyhoupl Würth,. Úsp�šn� z tohoto klání vyšly i dívky z IR Inspections, které obsadily 2. místo. 
Na bronzové p�í�ce skon�ily �lenky Integraf Stars a �tvrté místo brala d�v�ata Partners.
                             
                                                                                                                                               P. H.

SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM
 NÁCHOD NÁCHOD

Tel. 602 886 577

V letních m�sících od nás 
obdržíte malý dárek

Házenká�ská hala – Hamra Náchod

 
P�l kila mletého vep�ového masa smícháme se strouhankou, 3 nama�kanými stroužky �es-
neku, 3 celými vejci a 2 žloutky. Ochutíme grilovacím ko�ením, pep�em, chili a solí. 

Zeleninu 
 cibule, kv�ták, celer, brokolice, porek, karotka, žlutá mrkev a kapusti�ky nakrájíme 
na v�tší kousky. Množství dle Vašeho uvážení, úm�rn� k masu. Zeleninu smícháme s mle-
tým masem a nakonec vmícháme sníh, ušlehaný ze dvou bílk�. Vše dáme do sádlem vy-
mazaného peká�e, ten p�iklopíme a dáme péct do p�edeh�áté trouby. Po 25 minutách peká� 
odklopíme, poklademe plátky másla a pe�eme dalších 20 minut. Výbornou p�ílohou jsou 
nové va�ené brambory. 
                                                                    Tak, a� Vám chutná... p�eje Laka Škodová 

Echo v kuchyniEcho v kuchyni
Sekaný nákypSekaný nákyp

 Jediným závodem automobil� do vrchu v �eské republice zapo�ítávaným do seriálu Mistrovství 
Evropy je Ecce homo ve Šternberku. Na Ecce homo se sešla kompletní špi�ka závodník� z celé 
Evropy a závod navštívilo 25.000 divák�.
Sobotní tréninkové �asy ukázaly vyrovnanost jednotlivých pilot� bojujících o absolutní po�adí, kdy 
mezi �tvrtým a osmým místem d�lily piloty pouhé setiny vte�iny na 8.900 metr� dlouhé trati závodu 
Ecce homo. Celou sobotu bylo krásné po�así a ob� tréninkové jízdy se jely na suché trati.
 V první tréninkové jízd� celému zázemí GMS MADOS Racing teamu zatrnulo, když pilotovi 
Milošovi Benešovi (F3000 Ralt-Cosworth) vysadil b�hem jízdy motor. Závadu, kterou zp�sobil po-
volený šroubek za jednu korunu, se poda�ilo mechanik�m ve složitém systému elektroniky F3000 
dohledat a do startu druhé tréninkové jízdy odstranit.
 V ned�li si po�así s piloty zahrálo ruletu. Dopolední slune�né po�así vyst�ídal p�ed startem první 
závodní jízdy nejrychlejších speciál� bojujících o nejvyšší p�í�ky v absolutním po�adí hustý déš	. 
Pro atraktivnost jednotlivých závod� startují závodní auta od nejpomalejších k nejrychlejším. �ást 

ECCE HOMO Šternberk 2011ECCE HOMO Šternberk 2011
pilot� odjela první závodní jízdu na suché 
trati a na nejrychlejší speciály �ekala jízda 
na mokré trati.
 V první závodní jízd� obsadil Miloš Beneš 
2. místo v kategii II. za Simonem Faggiolim 
a s náskokem 2 vte�in na Janíka a 5 vte�in na 
Otakara Krámského. V absolutní klasi� kaci se 
díky jízd� na suché trati za�adili mezi nejrych-
lejší piloty ješt� Georg Plasa , Dan Michl, Petr 
Rokyta a Felix Pailer a další piloti z kategorie I.
 George Plasa s BMW 134 Judd V8 a Felix 
Pailer s Lancií Integrale pat�í k absolutní špi�ce 
v dosažených �asech na jednotlivých závodech 
a na jejich velmi výkonné závodní speciály se 
t�ší diváci na závodech do vrchu v celé Evrop�.
 Ve druhé závodní jízd� zajel Beneš 2. nej-
rychlejší �as jak v kategorii II., tak i v absolut-
ním po�adí za Simonem Faggiolim. Obsadil tak 
celkové 2. místo v kategorii II. A i když Beneš 
ve druhé závodní jízd� za pro všechny stejných 
podmínek na trati nad�lil druhému v absolut-
ním po�adí z první jízdy Danu Michlovi 10 
vte�in. V sou�tu obou závodních jízd obsadil 
Beneš 5. místo v absolutním po�adí.

Výsledky závodu ME:
Kategorie II: 

1. Simone Faggioli, 2. Miloš Beneš, 3. Milan 
Svoboda, 4. Otakar Krámský, 5. Václav Janík

Pr�b�žné po�adí ME po 6 závodech: 
1. Zerla, 2. Plasa, 3. Faggioli, B 4. Beneš, 5. Bor-
molini, 6. Krámský                              
                              Text: RS, foto. Lukáš Vician

Ricochet + squash
Najdete nás na Facebooku
 Squash Centrum Náchod

+ stolní tenis
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