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červen 1945 - zámek v Náchodě 

přešel do správy státu

  LETNÍ SLEVY
NA CELÝ SORTIMENT

MÓDA ITALSKÝCH ZNAČEK 
v Náchodě Palackého 20 (u KB)

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

OTEVŘENO OD 15.6.

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

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

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

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

VÝKUP ZLATA – ZASTAVÁRNA
Potřebujete peníze na dovolenou?                                                                                                                                    

Vykoupíme nebo zastavíme Vaše zlato.                      
14k - 500,-Kč/1g,  24k - 853,-Kč/1g

Tyršova 63, 547 01 Náchod.
Po-ČT 9-17h, Pa 9-14h

Tel: 774 170 180, email: info@okzlato.cz

Folklorní soubor Barunka, Posezení 
na mlejně a Správa NKP Státní zámek 
Ratibořice ve spolupráci s Městským 

úřadem v České Skalici Vás zvou na akci

Mlynářské slavnosti
5. – 8. 7. 2012 od 10 do 16 hodin

Akce se uskuteční v okolí a na dvoře 
Rudrova mlýna v Babiččině údolí 

v Ratibořicích

5. 7. Duo kmen 
– folková kapela z Červeného Kostelce

6. 7. Nešlapeto – kapela z Trutnova
7. 7. Barunka 

– folklorní soubor z České Skalice

8. 7. Motovidlo – kapela z Prahy

Program začíná vždy v celou hodinu, 
následuje komentovaná prohlídka 

mlýna o půle

Vstupenky platí i na prohlídku mlýna

Stylové občerstvení

„ Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí“

Poříče v Poříčí
 Setkání obcí, měst a  městských částí 
nesoucí ve svém názvu POŘÍČÍ proběh-
ne ve Velkém Poříčí sobota 30. června 
2012. Setkání se zúčastní: Velké Poříčí, 
Spálené Poříčí, Královské Poříčí, Poříčí 
nad Sázavou, Poříčí u  Litomyšle, Poříčí 
u Trutnova, Horní Poříčí. Na programu 
je od deseti devíti hodin turnaj v kopané 
na  fotbalovém stadionu, v  deset hodin 
setkání představitelů obcí v  obecním 
domě, od  13 hod. turnaj v  bowlingu 
v  Hronově, ve  14 hodin na  skateparku 
ukázka umění bikerů. Nakonec budou 
v 19 hodin v hasičské zbrojnici vyhláše-
ny výsledky turnajů a poté bude následo-
vat zábava při živé hudbě. Po celý den je 
zajištěno občerstvení na hřišti v  restau-
raci Obecní dům, odpoledne u hasičské 
zbrojnice. Pro děti jsou připraveny pou-
ťové atrakce.           (VK)

VEŘEJNOSTI

PŘÍSTUPNO
 Rozhodnutím rady města Čer-
vený Kostelec byla veřejnosti zpří-
stupněna digitální technická mapa 
tohoto města. Systém digitální 
technické mapy umožní orientaci 
v zatížení území technickými stav-
bami. Mapa je umístěna na adrese:
http://mapy.topos.cz/ck/tm

Městys Nový Hrádek společně s T.J. 
Sokol, Sborem dobrovolných hasičů, 

Farním úřadem, Mateřskou a Zá-
kladní školou Vás zvou na 

Sraz rodáků a všech 
bývalých i současných 

občanů Nového Hrádku,
který se uskuteční v rámci oslav 650 
let od první písemné zmínky o obci 

1. července 2012.
Při této příležitosti bude možné 

po celý den navštívit a prohlédnout si 
významné budovy městyse. Připra-
ven je bohatý doprovodný program.
V sobotu 30. 6. Sbor dobrovolných 
hasičů pořádá na náměstí tradiční 
Pouťové opékání selete a večer 

taneční zábavu.

Zlatí hoši 
starostenští
    Fotbal se u nás prolíná všemi vě-
kovými, profesními  a jinými skupi-
nami. Příkladem je  česká fotbalová 
reprezentace starostů, která nedáv-
no skvělým způsobem zabojovala 
na stadionu nedaleko polských Ka-
tovic. Z našeho regionu se v sestavě 
objevil i starosta Teplic nad Metují 
pan Milan Brandejs. A jak napovídá 
náš titulek, starostové v kopačkách 
vybojovali v Polsku zlato. 



 A  už je tady zase ta sladká doba letních prázdnin a  dovolených, kdy po 
celodenním trmácení po  krásách naší vlasti, po  perném pracovním dnu či 
slastném odpočinku u vody tak rádi usedáme za teplých večerů k ohništi, těší-
me se na klid a pohodu, příjemné stmívání, odlesky ohně a černočernou letní 
noc za  zvuku teskných kytar a  zpěvu nefalšovaných trampských hitů. To je 
skutečná idyla, ale něco tu chybí. No jistě, v kotlíku nad ohněm musí pobub-
lávat nějaká vábivá voňavá směs, při které se sbíhají sliny každému milovníku 
dobrého jídla.
 Kotlíkové recepty jsou velmi jednoduché a v podstatě na ně nepotřebujete 
žádné jiné nádobí, než je pořádný a  desetiletími zálesácké praxe ověřený 
kotlík. Nejčastěji tyto recepty samozřejmě využijete na  táborech, výletech 
a v kempech, a to hlavně pro relativní jednoduchost a rychlost, ale také pro 
možnost vařit téměř kdekoliv. Příloha je buď přímo obsahem kotlíku, nebo 
přikusujeme chléb a ochotně jím vytíráme i poslední zbytečky ze dna.

Mexické fazole v kotlíku
3 plechovky červených fazolí, 1 plechovka bílých fazolí, 5 párků, 2 cibule, 
4 papriky.
Bůček nakrájíme na kostičky a necháme v kotlíku vyškvařit, přidáme nahrubo 
nakrájenou cibuli a papriku, pak přidáme na půlkolečka nakrájenou uzeninu. 
Červené fazole z konzervy scedíme, bílé můžeme nechat i  s omáčkou a při-
dáme do kotlíku. Vše přiměřeně zalijeme kečupem a okořeníme. Podáváme 
s chlebem a pivem.

Kotlety se špagetami v kotlíku
Tuk, cibule, česnek, vepřové kotlety, klobásy, špagety, paprika, rajčata, sůl, 
petrželka, šafrán, masový bujón v kostkách.
Ve velkém kotlíku rozpustíme tuk nebo máslo, osmažíme dohněda nasekanou 
cibulku a česnek s vepřovými kotletami a klobásami, přidáme na proužky na-
krájenou papriku a  pokrájená rajčata. Přilijeme půl litru vody, přidáme sůl 
a nasekanou petrželku. Šafrán rozpustíme v trošce tekutiny a přidáme k masu. 
Zvolna dusíme 20 minut, potom přidáme špagety, které nalámeme na men-
ší kousky. Nakonec rozpustíme kostky vývaru v  trošce tekutiny a  přidáme 
k masu a špagetám.

Další letní kotlíkové recepty najdete na webu ECHA v sekci Partneři.
Text připravili Tereza Kafková, Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková

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

Talíř plný chutí

a vůní

Není nad letní kotlík!
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Budova s výrobně skladovacími prostory Náchod, Orlická ul. ..............................................3 990 000,- Kč
Byt 4+kk v OV, 2 terasy v Novém Městě nad Metují  .........................................................2 190 000,-Kč                      
Novostavba rodinného domu v Náchodě, Za Kapličkou  ......................................................4 500 000,- Kč
Dům se třemi byty a veterinární ordinací Červený Kostelec  .................................................3 249 000,-Kč   
Budova Panorama Náchod, náměstí (2 restaurace, kadeřnictví, byty) ...................................9 900 000,-Kč

Zajímavý rodinný dům 
se zahradou ve Vestci

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Větší rodinný dům se zahradou v klidném 
prostředí ve Vestci u České Skalice, vhodný 
pro bydlení a podnikání

Cena: 995 000,- Kč

Víte, nevíte…

 Jahoda roste na  jahodníku a  patří mezi drobné ovoce. Jahody jsou velmi bohatým 
zdrojem vitamínu C. Jeho obsah je srovnatelný s citrusovými plody. Jsou také bohatým 
zdrojem vitamínu A, B, E a organických kyselin (jako například kyseliny jablečné, citró-
nové, chininové, šťavelové atd.) Organické kyseliny jsou důležitým faktorem udávajícím 
typickou a charakteristickou vůni a chuť.
 Jahody takové, jaké známe dnes, se poprvé objevily někdy před 250 lety v Americe.  
Před tím byly známy pouze jahody drobnoplodé lesní. Největším producentem jahod 
na světě je USA, následuje  Španělsko, Polsko, Německo a Francie.

Konzumace
 Jahody se dají konzumovat za syrova, tak i po tepelné úpravě, přidávají se jako náplň 
například do ovocných knedlíků, do pečiva (jahodový koláč, jahodová bublanina atd.). 
Často se také zavařují a využívají se pro výrobu moštů. Vyhlášená je konzumace jahod 
se šlehačkou nebo čokoládou. Jahody se používají i jako dekorační doplněk pro míchané 
nápoje. Značné obliby v celosvětovém zastoupení má konzumace jahod spolu se sektem.

Aroma 
 Jahody mají výrazné aromatické vlastnosti, čehož se využívá u celé škály výrobků. Ja-
hodová příchuť je tak známá u žvýkaček, bonbónů, čokolády, sušenek, ale také například 
u kondomů.

Kosmetika 
 Jahody se využívají také v kosmetice, jelikož obsahují velké množství manganu, který 
je prospěšný pro pevnost a růst vlasů a pokožky. Dříve se jahody údajně využívaly i pro 
bělení zubů.

Účinky jahod na zdraví
 Jahody jsou nejen dobré pro náš mlsný jazýček, ale jsou i velice zdravé. Obsahují mno-
ho vitamínů a zdraví prospěšných látek. Obsahují antioxidanty, které chrání buňky v těle 
a bráni jejich poškozování. Fenoly, které se také v jahodách vyskytují, zase chrání srdce 
a mají protizánětlivé a protirakovinné účinky. 
 Ovšem i  jahody mohou být nebezpečné. Mohou vyvolat alergické reakce, které se 
projevují vyrážkou, nevolností nebo astmatickým záchvatem. Jahody nejsou vhodné pro 
osoby, které trpí onemocněním ledvin a žlučníku kvůli jejich obsahu kyseliny šťavelové. 
Kyselina šťavelové totiž zhoršuje vstřebávání vápníku.

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

Jahody

VZPOMÍNKA
Dne 8. července 2012 uplyne dlouhých smutných 8 let, kdy 
nás navždy opustila naše maminka, babička, prababička,

paní Jaroslava Meisnerová z Náchoda.

Stále na ni vzpomínáme s bolestí v srdcích.
Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi tichou vzpomínky.

Stále vzpomínají dcera Jaroslava s manželem, 
vnučka Gabriela s manželem a pravnoučata 

Gábinka a Sára

VZPOMÍNÁME
Dne 4.července uplyne 10 let, kdy jsme se rozloučili

s  paní Věrou Kapucianovou 
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Upozornění
 Sokol Náchod připravil pro chlapce a děvčata ve věku od 8 do 15 

let, kteří trpí bolestí zad, hrbí se či mají jiné problémy se svým tělem, 

speciální cvičení v pull-push systému od 3. září každé pondělí 

od 17 do 18 hodin. Upozorňujeme na toto cvičení již nyní, poněvadž 

v Náchodě je spousta nabídek pro děti na využití volného času, tak 

aby ti, kdo ho potřebují, si rezervovali uvedenou dobu ve svém roz-

vrhu v zájmu svého zdraví.

 Sokol Náchod dále zve všechny občany, kteří chtějí zdravě žít, 

k  účasti na  prázdninových výletech „ZA  ŽIVOU VODOU“. 
První výlet se koná v sobotu 7. července do Malých Svatoňovic. Sraz 

účastníků je v 11,50 h v hale náchodského nádraží. Odtud na skupi-

novou zpáteční jízdenku s přestupem ve Starkoči pojedeme do Ma-

lých Svatoňovic, kde půjdeme ke koupališti, abychom se zúčastnili 

pietního aktu za popravené v roce 1942. Poté půjdeme na „Křížovou 

cestu„ nad Malé Svatoňovice, kde si zacvičíme či-kung. Na zpáteční 

cestě se zastavíme pro léčivou vodu (nezapomenout vzít si sebou 

prázdnou láhev!) a v 16 h pojedeme vlakem zpět do Náchoda. Výlet 

je vhodný pro celkově krátkou délku pochodu i pro děti a seniory. 

Koná se za každého počasí.                                                                             (ET)

 Originální dárek nadělilo město 
Červený Kostelec dětem (u příležitos-
ti 650 let od písemné zmínky o tomto 
městě). Zajistilo pro ně návštěvu   ki-
nematovlaku. Původně zavazadlový 
vůz ČD byl proměněn na  moderní 

klimatizovaný kinosál s  kapacitou 40 
osob, který na  zastávce v  Červeném 
Kostelci promítal to nejlepší  z českých 
Večerníčků -  a navíc vše zdarma. V ki-
nematovlaku děti našly i vláček – hrá-
ček, speciální hrací vůz plný hraček.

Kinematovlak

pro Vaše blízké z Vašich dodaných fotografií:

kalendáře • pexesa • domina
Vzorník a ceník zašlu na vyžádání e-mailem.

Kontakt:

krtickova.hana@seznam.cz
Grafické a DTP služby

Drobné stavební práce, opravy 
v domácnosti, na zahradě 

i s odvozem. Vyklidím půdu, 
sklep. Levně. Spolehlivost. 

Okolí Nového Města, 
Náchoda, České Skalice.

Tel. 736 21 45 40, 737 450 606

BII s.r.o. IGOR BULDIN

ZEDNICTVÍ 
zateplení fasád ● omítky ● štuky

● rekonstrukce budov
Volovnice 353, 547 01 Náchod

Tel.: 608 358 761
e-mail: igorvez@seznam.cz

Šance pro Šance pro 
nezadanénezadané

V sobotu 23.6.2012 
se měl konat letošní první 

Večírek pro nezadané.
  Bohužel, zdravotní indispozice 
moderátora byla příčinou zruše-
ní této akce. Agentura MiMa se 

omlouvá všem, ke kterým se včas 
tato informace nedostala.

 Večírek pro nezadané 
má nový termín !! 

V sobotu 7.července 2012 
jsou všichni nezadaní z okresu 

Náchod (nad 30 let) zváni na spo-
lečenský Večírek pro nezadané 
do restaurace Ronox v České 
Skalici. Začátek je naplánován 
na 19:00 a kromě živé hudby 

k poslechu i tanci 
Vás čeká tombola, moderovaný 

večer, velká soutěž a spousta 
nezadaných duší...

Vstupné činí 80 Kč a s ohledem 
na kapacitu si prosím místeč-
ko včas rezervujte na tel. čísle 

722 289 489. Těšíme se na Vás.

Hlavními partnery akcí jsou 
Obklady a dlažby NICO 

a Ing. Jan Felgr - fi nanční poradce
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Magic journey s Magic English Nedělení odpoledne pro celou rodinu

Florbalový Memoriál Davida Korce

  V sobotu dne 9.6. pořádala jazy-
ková škola Magic English v Nácho-
dě pro všechny děti, které mají rády 
angličtinu dobrodružnou výpravu 
s  názvem Magic journey. Děti do-
staly na startu vlaječky a v průběhu 
cesty směrem k zámku plnily různé 
úkoly v  anglickém jazyce. Čekalo 
na  ně celkem 5 stanovišť, kde po-
znávaly a  pojmenovávaly zvířata, 

oblékaly dle instrukcí rodilé mluv-
čí postavičku kocoura Cookieho, 
lovily barevné rybičky, trefovaly se 
míčky do  fi guríny medvídka a  na-
kupovaly potraviny a  hračky. Cel-
kem se výpravy zúčastnilo 30 dětí se 
svými rodiči. I přes menší nepřízeň 
počasí si všichni užili pěkné odpo-
ledne a děti dokázaly, kolik se toho 
v uplynulém roce naučily.           AS

 Ceny symbolizující vykřesané jis-
křičky lidství, byly slavnostně předá-
ny 8. června 2012 na festivalu sociál-
ních služeb „Poznejme se navzájem“ 
v  Hradci Králové. Cílem udělování 
ceny Křesadlo je ocenit dobrovolní-
ky, zviditelnit dobrovolnictví a  ne-
ziskový sektor, vzbudit v  lidech zá-
jem o dobrovolnou činnost i respekt 
k těm, kteří ji vykonávají.
 Toto ocenění, které bývá také 
nazýváno „cenou pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci“ je ur-

čeno všem, kdo se bezplatně věnují 
potřebným v  neziskové organizaci, 
nebo zcela nezištně pomáhají své 
obci či při záchraně kulturního 
a přírodní bohatství. 
 Hlavní ocenění - originální ručně 
vyrobený předmět z dílny Jaroslava 
Zívala, kováře z  hradu Křivoklát 
– získal Josef Hnízdil z  Náchoda 
za dlouholetou práci pro Junák Ná-
chod, kdy ruce do klína nesložil ani 
v období zákazu činnost, jeho hes-
lem je „Sloužím!“        (red)

 Poprvé v historii krčínské národ-
ní házené získalo mužstvo starších 
žáků titul mistra ČR. Tohoto vyni-
kajícího úspěchu se podařilo týmu 
starších žáků dosáhnout o  víkendu 
8. – 10. 6. 2012, kdy krčínský TJ So-
kol hostil toto mistrovství.
 V  příjemném prostředí sokol-
ského areálu a  za  vydatné podpory 
fanoušků se během tří dnů utkalo 
celkem šest týmů, těch nejlepších ze 
svých oblastí. Krčínští házenkáři si 
hned v prvním hracím dnu vedli vel-
mi dobře, obě utkání vyhráli, a v so-
botu tak sebevědomě vstupovali 
na  hřiště proti těžkému soupeři ze 
severní Moravy. Zápas proti SK Stu-

dénka byl velmi dramatický, krčínští 
neustále dotahovali svého soupeře, 
ale nevzdávali se a  nakonec těsně 
před koncem celého utkání vstřelili 
vítěznou branku. Rovněž poslední 
zápas proti TJ Vřeskovice byl dra-
matický, ale hoši měli v sobě už tolik 
odhodlání a touhy vyhrát, že si jeho 
vítězství nenechali ujít. Po zásluze se 
stali mistry ČR pro rok 2012.
 Vedle poháru a  zlatých medailí 
získali zvláštní ocenění i  dva hráči. 
Michal Fišer byl vyhlášen nejlepším 
útočníkem a  současně nejlepším 
střelcem celého mistrovství. Honzík 
Pavlík pak nejmladším účastníkem 
tohoto turnaje.

Cena Křesadlo putuje do Náchoda

Historické zlato krčínských 
starších žáků

Zleva stojící:  Ladislav Marek (trenér), Jiří Fišer, Kryštof Rydlo, Josef Verner, 
Radim Šmída, Dominik Šírlo, Jan Linhart, Jan Pavlík, Petr Majerský, Martin 
Marek a Pavel Samek (trenér)     Zleva ležící:   Michal Fišer, Filip Rýdl

 Den otevřených dveří pro celou rodi-
nu uspořádala fi rma Saar Gummi Czech 
v Červeném Kostelci pro své zaměstnan-
ce, ale i pro veřejnost. Celkem navštívilo 
bohatý kulturní program přes 2500 lidí 
a  shlédli program Šípkovou Růženku 
od herců Jana Přeučila a Evy Hruškové, 
dále pobavila Marcela Březinová, Boney 
M či Abba Stars Revival. Hlavně děti uví-
taly atrakce, malování na obličej či focení 
s  Mickey Mousem, Plutem či Kačerem 
Donaldem. Program byl velmi vydaře-
ný. Nejvíce zaujal program a vystoupení 
v  podobě Děti ráje - Tomáš Lobl, Petr 
Poláček a Michaela Nosková. Celé odpo-
ledne uváděla Michaela Dolinová, která 
během odpoledne vyhlásila výherce dět-
ské soutěže v  kreslení. Program zahájil 
starosta Červeného Kostelce Petr Mědí-
lek a  ředitel společnosti Jan Tichý, kteří 

popřáli návštěvníkům příjemné odpo-
ledne. Pochutnali si na pečeném prasátku 
a  také si prohlédli závod Saar Gummi, 

který zaměstnává přes 800 zaměstnanců. 
Nezapomnělo se ani na děti, které dostaly 
balonky od kouzelníka.           (DN)

 Celkem 45 týmů z celé republiky se 
sjelo do Náchoda na 8. ročník Memori-
álu Davida Korce v trojkovém fl orbalu. 
Veřejnosti se představilo 35 mužských 
a 10 ženských týmů složených z rekre-
ačních hráčů, profíků a dokonce i čes-
kých reprezentantů. Celkem bylo se-
hráno na 4 hřištích celkem 110 utkání. 
 V  ženské kategorii suverénně ob-
hájil první místo tým IBK Klisny před 
týmem Tygřice, třetí místo bral tým 
Jablonné B. Mužská část turnaje byla 
v  play-off  daleko vyrovnanější. Sítem 
čtvrtfi nále prošly úspěšně týmy Baky-
ho Samic, Umej si ho, Špindlu Ubals 
a  B.E.S.K.Y.D Selection. Po  vyrovna-
ných zápasech, které se rozhodovaly až 
v samostatných nájezdech, si fi nále vy-
bojovaly týmy Umej si ho (hráči ex-ex-
traligových Pardubic) a Špindlu Ubals. 
Vítězem turnaje se stal tým Špindlu 
Ubals, který porazil svého soupeře 

Umej si ho ve fi nále 6:3. Třetí místo si 
vybojovali hráči z týmu Bakyho Samice 
(Police nad Metují). Nejlepším hráčem 
turnaje byl zvolen hráč z týmu BESKYD 
Selection Pavel Barabáš. Nejlepším 

brankářem se stal Petr Flousek z týmu 
Špindlu. Cenu pro nejlepší hráčku zís-
kala Markéta Kosová z týmu IBK Klisny 
a nejlepší brankářskou se stala Marcela 
Štěpánová ze stejného týmu.          (red)

Nabízíme nejlevnější okna 
nebo nejlepší okna!

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

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

www.aluproces.cz

Traťový rekord na ECCE HOMO Šternberk
 Závod ve Šternberku byl velmi pove-
dený. Miloš Beneš zajel nejlepší čas a sta-
novil tak nový traťový rekord českého 
pilota v historii závodu Ecce homo časem 
2.53,62 minuty a  umístil se na  3. místě 
v absolutním pořadí a snad i potěšil di-
váky přímo na závodech, že se český pilot 
dostal na českých závodech na bednu.
 Na  Ecce reprezentovali GMS Racing 
team Miloš Beneš, Milan Stejskal s  Fi-
atem 128 v  historických automobilech 
a Michal Sedláček s BMW 130 ve sku-
pině E1 – 3.000. Milan jel Ecce po delší 
odmlce zapříčiněné neustálými problé-
my s motorem, které se do Ecce podařilo 
odstranit. Jel s cílem seznámit se s cho-
vání Fiata po úpravách a otestovat nově 
udělaný motor. I tak byl o pouhou 1 vte-
řinu za svým časem z Ecce 2010. Michal 
Sedláček po dílčích úpravách na BMW 
130 zrychlil a od 3. místa ve skupině ho 
dělily 2,4 vteřiny. 
 Miloš se v  sobotu při tréninkových 
jízdách stále potýkal s  neuvěřitelným 
chvěním monopostu při rychlosti nad 
220 km/h. S  Raltem F3000 dosahoval 

na Ecce v minulých letech rychlosti 245 
km/h. Letos s Osellou Miloš dosáhl ma-
ximální rychlosti 237 km/h. Po  2. tré-
ninkové jízdě přišel na konzultaci Enzo 
Osella. Částečně nám poradil a neúnos-
né chování Oselly se v nedělním závodě 
zmírnilo, ale stále to má hodně daleko 
k  tomu, jak by se měla Osella chovat. 
Problém s řídicí jednotkou nám pomo-
hl již podruhé vyřešit Jaro Krajčí. Vad-

né pneu Marangoni, se kterými musel 
Miloš odjet Ecce, nám vymění za  jiné 
nové, což je v dnešní době docela potě-
šující zpráva. Ale jinak spokojenost se 
závodem, českým traťovým rekordem 
a 3. místem v absolutní klasifi kaci. Více 
na www.racingteam.cz    

text: rs, foto spodin
Noviny Echo jsou mediálním partnerem 

Racing teamu

Senior klub Harmonie 

o prázdninách
 Přejeme všem našim příznivcům 
pohodové prožití prázdninových mě-
síců a při dalších programech se bu-
deme opět scházet v klubovně seniorů 
od září. Připomínáme, že 19. září bude 
náš třetí zájezd s odjezdem v 6 hod., 
na kterém si prohlédneme letiště v Pra-
ze Ruzyni a odpoledne bylinné zahra-
dy i vesnici řemesel v Ostré u Lysé nad 
Labem. Pro vstup do  prostor letiště 
je nutné předat od účastníků zájezdu 
údaje – datum narození a č. občanské-
ho průkazu. Kdo tyto údaje ještě ne-
dal, prosíme, aby ste je napsali (zavo-
lali)  p. A. Polákové na tel. 775 242 562 
(po 19.hod.). Děkujeme.           (výbor)
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akce prodloužena 
na měsíc červenec

Jak rychle zhubnout 
do plavek?
Jedinečný zábal UCW 
– ztráta 15 cm za 2 hod., 
jinak nic neplatíte!  sleva 40%

Kosmetický salon
Petra Rozínková, 

Hurdálkova ul. , Náchod
Tel. 775 416 977  

www.kosmetikapr.sweb.cz

Asfalto
vé šindele 

132,- K
č s DPH rů

zn
é barvy

 M
odifi k

ované pásy  

95,- K
č s DPH šedé 

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

www.NABYTEKNACHOD.cz

 Klub historických  vozidel Metuje si nemohl vybrat  jako exte-
riér pro prezentaci „veteránů“  lepší místo, než areál náchodského 
zámku. Největší zájem budil asi legendární FORD T, ale ani nověj-
ší vozy si rozhodně nemohly na nezájem diváků stěžovat. 

Foto Josef Pepa Voltr

Pod hladinou Sozopolu
 V rámci dokončení prací na knize 
Tethys – cesty za  kouzlem vody se 
náš redakční kolega Mirek Brát vy-
pravil k  Černému moři, konkrétně 
pak do  oblasti bulharského Sozopo-
lu. V  knize, jejíž vydání je plánová-
no na  září t.r.,  tak čtenáři naleznou 
i  bulharskou kapitolu s  fotografi emi 
ze souše i  z  pod hladiny moře.“Pro-
jekt mojí knižní trilogie je věnován 
zejména Středozemnímu moři. Černé 
moře má však se Středomořím řadu 
vazeb ležících v historickém kontextu 
i ve sféře druhů fauny, kterou najde-
te pod jeho hladinou. Proto mě cesta 
pro závěrečnou kapitolu knihy Tethys 
zavedla do  Sozopolu. Motivací byla 
antická minulost této lokality a pod-
mořský svět. S  průzkumem tamních 
lokalit mi velmi pomohl Aleksander 
Mihaylov – instruktor z  Bulharské 
potápěčské akademie. Černé moře je 
pro potápění přeci jen složitější, než 
například oblíbený Jadran. V  hloub-
ce 15 metrů se viditelnost pod vodou 
místy snížila až na  1 metr a  správ-
ný směr jsme hledali pouze pomocí 
kompasu“, řekl Mirek Brát  

Foto Mirek Brát a Laďka Škodová

Popisky k foto:
1 – Sozopol býval v období 
      starověku  důležitým přístavem  
      Apolonií. Podobných měst 
      najdete na březích Černého 
      moře více – charakterizuje je 
      i přípona „pol“ v názvu 
      (z řeckého polis – město)
2 – Pod hladinou Černého moře
      naleznete i rybu nevšedních 
      tvarů – mořského koníčka. 
3 – (zleva) Mirek Brát a Aleksander   
      Mihaylov po skončení ponoru 
      v lokalitě nedaleko Sozopolu. 
      Pod hladinou moře strávili 
      téměř 80 minut.

1

3

2 www.marenostrum.cz

KOMPLETNÍ KOMPLETNÍ 
ÚDRŽBY 
ZAHRAD

724 173 560

Y Y 
DD

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

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách 

přihlašovacím formulářem (www.gatenachod.cz), 
telefonicky (NJ: 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).

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé 
a po celou dobu existence naší školy (22 let) 

vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena 
maximální kvalita výuky a její kontinuita. 

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

RUŠTINY  
(1. a 2. ročník)
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ELEKTRONICKÁ CIGARETA

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

E-liquid Dekang 30 ml     249,- s DPH   

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

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

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

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

Náhradní díly, atomizéry, baterie, nabíječky – vše skladem

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

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

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

(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-C, nabíječka do sítě a USB, 3x náhradní atomizér, 

5x tank na liquid s příchutí Marlboro a cestovní pouzdro eGo)

Elektronická cigareta eGo – K, 2x 1100 mAh, černá   990,-  s DPH 

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

Elektronická cigareta eGo - CE4+     1190,- s DPH   NOVINKA
– různé barvy, modrá, červená, bílá, žlutá, stříbrná, růžová 
(sada obsahuje 2 el. cigarety eGo - CE4+, 2x Clearomizer CE4+, nabíječka do sítě a USB, dárková kazeta)

VELKOOBCHODNÍ PRODEJHledáme nové prodejce elektronických cigaret

Akce Invado
DVEŘE + ZÁRUBEŇ + KLIKA

Virgo 1

4438 CZK
včetně DPH  

Taurus

2985 CZK
včetně DPH  

Libra

4438 CZK
včetně DPH  

Ke každému kompletu
rozetová klika Romana-R

GRÁTIS !!!

Platí pro šířky dveří 60-90, pro šířky zárubní A, B, C 
a v barevných odstínech folií teak, kaštan a jilm.

Akce platí od 1. 6. 2012 do 1. 8. 2012.

SUPER

CENA

Romana-R

rozeta PZ rozeta BB

Kompletní sortiment na našem eshopu

www.obchod.vsmix.cz

Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

Jiráskova chata 
Dobrošov Neděle 1. 7. od 10 hodin

Rezervace míst 
775 086 305
Těšíme se na 
Vaši návštěvu

Vítáme prázdniny 
s Coca-Colou 
a Primátorem
soutěže – dětské hřiště 
– lezecí láhev – skákací hrad
Speciality na grilu

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelář nabízí:
Nám. TGM č.p. 82, Dvůr Králové n. L.

- byt 2+kk v OV Náchod (47 m2) vysoké stropy-možnost vybud.patra nové 650.000,- Kč 
- byt 2+1 v OV Náchod (59,6 m2) 2.p, pl.okna, po revit.,výtah, lodžie sleva  820.000,- Kč
- byt 3+1 v OV Náchod (55,3 m2)zvýš.přízemí,pl. okna,po revit.,výtah nové  798.000,- Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (63m2)novostavba,zahrádka nové  1.475.000,- Kč
- dr.byt 1+1 v Dobrušce(39m2),6.p.,výtah,u centra,po revit.,plast okna nové  699.000,- Kč 
- dr.byt 2+1 v Náchodě (47m2),2.p,pl. okna,výtah,nová kuch.,jíd.kout sleva   759.000,- Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (79m2) plast.okna,lodžie,1.p,část. vybavený  nové 840.000,- Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (74m2) zd. jádro,plast.okna,zateplení,lodžie,2.p    999.000,- Kč
- dr. byt 3+1 v Dobrušce(73m2), 1.p.,dům po revit.,možno fi n.úvěrem sleva   850.000,- Kč 
-RD 3+1 s prostory k podnikání v Červ. Kostelci 542m2,2x dvougaráž,dílna  2,850.000,- Kč
- pension 2x apartmán  Litoboř,1402m2, k podnikání, celkem 6+1 sleva   2,490.000,- Kč
- rozest. rod. dům 5+1 Miskolezy, 337m2,hrubá st. se střešní krytinou sleva   485.000,- Kč
- rod. dům 3+1 Šestajovice,1290m2,po rekonstr.,dílna,stodola,sklep sleva    1.990.000,- Kč 
- řadový rod. dům 5+1 Česká Skalice,191m2, klidná lok.,zahrádka sleva   2,250.000,- Kč
- řadový rod. dům 3+1 Heřmanice,473m2,prostorná kuch.,vl. studna sleva 1,190.000,- Kč
-rodinný dům 6+1 Dolany-Čáslavky 3611m2,k rekonstr., polosamota sleva  1.250.000,- Kč 
- rodinný dům 5+1 Rožnov-Neznášov 1662 m2,studna,vyt.na TP /el. sleva  1,490.000,- Kč
- rodinný dům 3+1 Lipí 375 m2,vlastní studna,ústř. vyt. na TP, garáž nové   950.000,- Kč
- rodinný dům/chalupa 3+kk Nový Ples 772 m2,vlast. studna,vyt. VAF nové  799.000,- Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci,V Ráji, 382 m2, el.,vytápění na TP,u lesa sleva  630.000,- Kč
- rod.dům-chalupa Červený Kostelec,2069m2,krásné místo,stodola  sleva  1,250.000,- Kč
- rod.dům-novostavba 4+kk Police n. M., 430m2,klid, MOŽNO NA SPLÁTKY 2,060.000,- Kč
- st. pozemek 1273m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě sleva 550.000,- Kč



* 51/168 hledá sympatického muže. TEL.: 
604 499 047
* „Starší“ důchodce z  Náchoda hledá ženu 
(70 - 77 let) k  vážnému seznámení, pokud 
možno řidičku s průkazem na os.auto. Na SMS 
737 360 381

* Dlouhodobě pronajmu D.B. v NA na Bran-
ce 1+1 s balkónem, 47 m2, nájem 3.900 + inkaso 
+ kauce 15.000, tel.: 736 766 448
* PRONAJMU NOVÝ BYT v Hronově a Vel-
kém Dřevíči. Kauce nutná. Tel. 602  133  173 
renestarkov@seznam.cz
* Přenech.3+1 v  os.vl. v  centru NÁ.
HYPO 632 000 + dopl .220 000. Přízem.Zatepl. 
Nová plast.okna. Tel. 731 888 728

* Prodám DB byt 1  5 upravený na  1  4 
v  Novém Městě nad Metují, Nad stadio-
nem 1314, 4 NP, výměra 94 m2, 2 sklepy, 
převod do OV v r. 2028, Cena Kč 1.299 ti-
síc, Informace: Tel. 603 864 710

* Hledám byt v Náchodě 2+1 a chalupu. Tel: 
775 777 073
* Prodám v  Náchodě 2 dr.  byty 2 o  dispo-
zici 1+1, pro další informace volejte tel.: 
608 245 634
* Prodám byt 2+1 v  osobním vlastnictví 
s  balkonem a  garáží v  centru Nového Města 
n/M o výměře 48 m2. Cena : 899 000,- Kč Tel.: 
777 602 884
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Tel:774 777 073
* Pron.dlouh.byt 1+kk(40m2) s  terasou v  1.
NP bytového domu v D.Radechové. Náj. 3.500,-
Kč + inkaso, kauce 12.000,-Kč, tel. 608 903 070.
* Prodám byt 3+1 SUN družstevní, Náchod, 
Růžová ul., výměra 77 m2. Cena : 739 000,- Kč. 
Tel.: 777 602 884
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví v cen-
tru Náchoda, výměra 60 m2. Cena : 1 050 000,- 
Kč. Tel.: 774 311 404
* Pron. dlouh. byt 2+kk, 46m2, 1.NP, plast.
okna, v nově zrek.domě v Náchodě poblíž cen-
tra. Náj. + zál. 6.820 Kč + kauce 20.000 Kč, tel.: 
608 903 070
* Pronajmu pěkný byt 2+1 s balkonem v Ná-
chodě na sídlišti u nemocnice. Tel. 732 167 291
* Pronajmu 1+1, balkon v NA - Běloves. Lev-
ně. TEL.: 737 411 933

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

* Pron.dlouh.byt 2+1 v os.vlast., 53 m2, 1 NP, 
v  nově zrek.domě, v  NA-Bělovsi u  Korunky, 
pl.okna, zateplení, sklep, park u  domu, náj. 
4.000 +voda el. + plyn + kauce, tel.608 903 070
* Pron.dlouh.byt 3+1 v os.vlast., 75 m2, 1 NP, 
v  nově zrek.domě, v  NA-Bělovsi u  Korunky, 
pl.okna, zateplení, sklep, park u  domu, ná-
j.5.000+voda+el.+plyn+kauce, tel. 608 903 070
* Nabízím dlouhodobý podnájem slunného 
bytu 1+1 v  Náchodě. Volný ihned. Jen vážní 
a solidní zájemci. TEL.: 721 521 153
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s balkonem 
v  Náchodě. Nová plastová okna, zateplení 
domu, atd., částečně zařízený, volný ihned. Tel. 
732 167 291
* Prodáme byt v centru Kudowa Zdrój v Pol-
sku, 36 m2, 3.patro, nová plast.okna, ihned 
k nastěhování. TEL.: 0048 663 663 357
* Pronajmu družst. byt 1+1 48 m2 s balkonem 
v České Skalici, pouze solidním lidem. Zavede-
ný internet. Kauce 12.000 Kč. Tel. 604 746 848
* Pron.dlouh. byt 1+1 (32m2) v 1.NP bytové-
ho domu v NA, Nerudova ulice. Náj. 3.500,-Kč 
+voda+el.+plyn+kauce, tel. 608 903 070.
* Pronajmu 2+1, 58m2, zděný, Komenského 
ul.tel.603 165 026
* PRONAJMU za  3600 Kč nebo PRODÁM 
za  850 tis. byt v  osobním vlastnictví 4+1, 
60 m2 v Náchodě. Volný ihned ! tel. 724 018 787
* Pronajmu byt v  centru Náchoda, 3+1, cca 
75 m2, po  celk. revitalizaci, plast. okna, nová 
koupelna, nová fasáda, nájem 4.500 + inkaso. 
Kauce 15.000 Kč. Tel. 604 774 115
* Pronajmu byt 3+1 v  Na, Růžová ul., cena 
7.500,- včetně poplatků + el. energie, nezaříze-
ný, tel. 739 638 829
* Prodám rod. dům v Hronově. Vyšší odhad, 
prosím jen vážné zájemce. RK. NEVOLAT! 
Tel.737 378 043
* Pronajmu dlouhodobě zařízený slunný byt 
3+1 s balkonem 8 m ve Velkém Poříčí. Kauce 
13000 Kč. Volný od 1.8.2012. T. 776 588 505
* Koupím byt 1+1 v  Novém Městě N.M
775 051 241
* BYT 2+kk v  os.vl. v  klidné části Hronova, 
48m2, výborný stav, po  kompletní rekonstr. 
v  r.2010 (topení, elektr., voda, krb. kamna, 
okna, podlahy, kuchyň, koupelna) + půda, 
sklep, kůlna, vlastní vstup na pozemek u domu, 
park. místo před domem. 799  000 Kč. Tel: 
603 525 703
* Prodám byt 3+1 v  Na, Růžová ul., DV, 
3.patro, cena 690.000,-. tel. 739 638 829
* Pronájmu byt 2+1 a 1+1 v centru Náchoda, 
zděný dům, stání ve dvoře, zahrada, pouze sluš-
ným lidem. Tel. 777 828 428
* Pronajmu 1+kk v Náchodě na Běloveské ul. 
Info na tel. 739 497 131

* Prodám chalupu na Broumovsku. RK nevo-
lat. Tel. 777 121 717
* Prodám RD 3+1 s garáží v České Skalici - 
Zlíč, pozemek cca 1200 m2, kolaudace 2004, 
veř. vodovod, kanalizace, el. Cena 2.190.000 Kč. 
Tel. 604 800 402
* Pronájem administrativní budovy s výrob-
ní a  skladovací plochou Česká Skalice, Bez-
ručova ul., výměra 490 m2 Cena : 35 000,- Kč/
měs.+sl. Tel.: 777 602 884
* Koupím / vezmu do pronájmu, garáž v No-
vém Městě nad Metují. Nejlépe v ulici Sokol-
ská, Na Bořetíně. Při prodeji možná platba ho-
tově. Tel: 775 255 684
* Prodám zahradu v  Novém Městě nad Me-
tují. Pozemek je velký 357 m2, vzrostlé stromy, 
podsklepená chatka. Cena 259 000 Kč, více 
na tel. 775 110 927
* Prodám garáž v Náchodě za Rybárnou. Vel-
mi dobrý stav, cena dohodou. Nutno vidět. Tel. 
603 45 85 37

* Prodáme domek vhodný k rekreaci na okra-
ji obce Dědov - Teplice nad Metují. Půdorys 
domku je 65 má, obytná podlahová plocha 110 
má. V  objektu je prostorná vstupní chodba, 
samostatné WC a koupelna, kuchyně, obývací 
místnost, 2 podkrovní ložnice, vlastní studna, 
satelitní příjem TV. Objekt je podsklepen. Po-
losamota. TEL.: 602 239 352
* Prodám garáž v  Náchodě Bělovsi. Tel. 
604 278 158
* Prodám chatu v Náchodě, dobrý tech. stav, 
příjemné prostředí, výborná dostupnost, vlast-
ní pozemek, krb, 540tis.Kč. Tel.608 141 035

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

* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle náměs-
tí v uzavřeném areálu obytných domů. Garáž 
je s  osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. Platba 
vždy na čtvrtletí předem. Telefon: 777 152 750 
v pracovní dny.
* Pronajmu pozemek s  asfaltovou plochou 
o rozloze 4 548 m2 u vjezdu k Autocampin-
gu Rozkoš v České Skalici. Plocha je vhodná 
k podnikání (dříve autobazar, parkoviště, drá-
ha pro motokáry). Pozemek je přímo u hlavní-
ho silničního tahu na  Polsko s  provozem cca 
15 tis. aut denně. Autocamping Rozkoš patří 
k  TOP10 autokempům v  ČR. Pozemek lze 
pronajmout i na části a  je aktuálně k dispozi-
ci celý. Výše pronájmu je k  jednání. Kontakt: 
724 289 401.
* Koupím zemědělské pozemky, platba 
ihned. Tel: 777 114 004.
* Prodám RD 4+1 v  Černčicích u  Nového 
Města n.M. dům je po  rekonstrukci topení, 
v  objektu půda, sklep, zahrada 280 m2, garáž, 
kůlna. Ihned k nastěhování. Cena 1.290 mil.Kč. 
TEL.: 724 307 964 RK NEVOLAT!
* Pronajmu garáž v Náchodě u dolní nemoc-
nice - Úvoz. Tel. 608 749 039

* Pronajmu v Hronově malou kancelář - nebo 
jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s pří-
slušenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíč-
ně. Tel. 608 66 77 30
* PRONAJMU nebytové prostory vhodné 
na  obchod ve  Stárkově na  náměstí po  cel-
kové rekonstrukci 45m2. Tel. 602133173, 
renestarkov@seznam.cz
* Pronájem zrekonstruovaných výrobních 
a  skladovacích prostor v  centru Nové Města 
nad Metují, výměra 157 m2. Cena : 7 900,- Kč/
měs.+sl. Tel.: 777 602 884
* Pron.malou kancelář (2x4m) s  výhl.do ze-
leně poblíž centra, +WC, v  nově zrek. domě 
v  NA. Nutno vidět, náj.1.500 + el. + vody 
+ topení + kauce., tel. 608 903 070.
* Pronájem - nebytové prostory s  výlohou, 
klimatizované, Náchod - Plhov. (45 m2 - pro-
dejna, 35 m2 sklad) a  bývalá prodejna, 20 m2 

s výlohou, + soc. zařízení, Náchod-Plhov. Tel. 
608 201 045
* Pron.prostory býv. OÚ v  D. Radechové 
čp.117, 2 kanceláře s WC a parkováním, 40m2, 
vyt. akum. kamny. Náj. 3.000 + inkaso + kauce, 
tel. 608 903 070.

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

* Prodám zkolaudovanou zámečnickou díl-
nu u hlavní komunikace v Hronově. Dílenské 
prostory cca 100m2, stropy vysoké 3m. Vrata 
pro vjezd do  dílny ze dvora. Kuchyňka, wc + 
sprcha. Velké půdní prostory-možnost dalších 
úprav. Pozemek 1050m2. Cena dohodou. Volat 
po 17hod. 608 638 486, 728 433 069
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.

* Prodám byt 3+1 (74 m2) v OV Náchod Pl-
hov, 5. poschodí, 2 lodžie, byt po celkové rekon-
strukci, dům je zateplen, nová okna, stoupačky, 
výtah. Cena 1.350.000,-. Tel. 731 892 000
* Prodám družstevní slunný byt 2+1 v Nách-
dě na  Plhově, po  rekonstrukci, 2.patro, nová 
kuchyň, cena dohodou. Tel. 776 079 292
* Pronájem bytu 2+kk v  centru Náchoda. 
Plovoucí podlahy, nová kuchyň, klidné místo. 
Nájem 5500 + 1500 služby. Internet, kabelovka 
Volný ihned kauce 10.000,-. Tel. 602 247 247
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě, 80 m2, 
700.000 Kč. Tel. 739 416 805
* Důchodce sháním podnájem, nejlépe 
na  venkově, 1 místnost + příslušenství, Poli-
ce n.M., Hronov nebo Náchod a  okolí. TEL.: 
774 874 547
* Prodám byt v OV 2+1 78 m2 Hronov Zbeč-
ník, 650 tis.Kč.. TEL.: 491 482 393
* Prodám NADSTANDARDNÍ BYT 3+1 
v  OV Náchod Branka, cihl. dům, 1.podl, 
po  rekonstrukci, 2 balkóny, pl. okna, nová 
kuchyň s myčkou a spotřebiči, garáž, zahrada. 
Více na - www.bytbranka.sweb.cz
* Pronájmu byt 2+1 v centru Náchoda, zděný 
dům, stání ve  dvoře, zahrada, pouze slušným 
lidem. Tel. 777 828 428
* Pronajmu byt 1+1, Náchod-Plhov, nová 
okna, balkon v  mezipatře, renov. koupelna, 
vestavná skříň. Nájem 2200 + 3800 en. Kauce 
12000,- Tel.608 404 319
* PRONAJMU BYT 2+KK V  NÁCHODĚ 
NA  KAMENICI, 2.PATRO VOLNÝ IHNED, 
NÁJEMNÉ 4.500KČ + ZÁLOHY, INFO 
777 302 483, 777 606 464
* Prodám družstevní byt 1+KK(32m) v Nové 
Městě n.M. na Malecí, po celkové rekonstrukci, 
částečně vybavený, cena dohodou, 608 962 016
* Prodám byt 2+1 v  OV v  Hronově. TEL.:
606 953 690
* Prodej DB 3+1 ve Velkém Poříčí, 62 m2, vol-
ný ihned, cena dohodou, mob.724 874 458
* Pronajmeme byt 2+kk po  rekonstrukci 
v Novém Městě nad Metují, 63 m2, v cihlovém 
domě v centru města, nájemné 5.500,- Kč /měs. 
+ inkaso, kauce 15 tis. Kč, volný od 1.7. 2012, 
mobil 777 29 24 25.
* Prodám 1+1 družst v Náchodě 42 m2, pěkný 
s balknem, cena 490 tis. Kč. TEL.: 777 038 022
* Prodám byt 2+1 v  Polici n.M., 690 tis.Kč. 
TEL.: 732 489 621
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě na  Brance, 
74m2, nájem 5.500,- + služby (500,-) a energie. 
Vratná kauce 12tis. Tel. 725 531 549.
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnici 6 km od Ná-
choda a  1+1 v  Náchodě. Povinná kauce. Tel. 
608 869 885
* PRONAJMU NOVÝ BYT v Hronově a Vel-
kém Dřevíči. Kauce nutná. Tel.602 133 173 re-
nestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+KK po  kompletní rekon-
strukci o  velikosti 25m2 v  obci Hronov, ul. 
Havlíčkova 240. Cena za  pronájem 3500Kč 
+ energie + kauce. Tel.: 774  699  600, email: 
faifr@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 v České Ska-
lici, Tyršova 767, 6. podlaží, výměra 71,5 m2. 
Cena Kč 990 tisíc. Inf.: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v  Pivovarské 
ulici 662 v  České Skalici, 2. podlaží, výměra 
72.09 m2. Cena Kč 1.040 tisíc. Informace: tel. 
733 131 189
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 v Ná-
chodě ul. Kamenice. Byt je po  rekonstrukci 
a je v něm všechno nové. Byt je vybaven velkou 
kuchyňskou linkou včetně nových spotřebičů 
a lednice. K dispozici nová sklepní kóje a sušárna 
na prádlo. Cena nájmu 5.400 Kč + inkaso. Pouze 
pro bezproblémové a  solventní zájemce. Kauce 
8.000 Kč. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě neda-
leko centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného 
domu, má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, 
nová topidla, nové rozvody plynu. Je vybaven 
kuchyňskou linkou se sporákem. K bytu patří 
i  půda a  sklep. Veškerá občanská vybavenost 
v  dosahu 5 minut chůze. Parkování před do-
mem. Nájemné 4900,-Kč + služby. Volný ihned. 
Tel. 723 745 040.
* Dlouhodobě pronajmu bezproblémovým 
nájemníkům byt 3+1 v  klidné části Nového 
Města n/Met. Dům je zateplen, plastová okna, 
výtah, vysokorychlostní internet. Nájemné 
6000,-Kč + záloha na  energie. Kauce 20000,-
Kč. Volný od 1.8.2012. tel.: 608 323 373
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41

* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Sháním chatu, chalupu n. byt v  Úpici, Č. 
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Sháním RD nebo chalupu na  Náchod-
sku do  2 mil. Kč, pěkný pozemek výhodou. 
TEL.:604 336 337
* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku 
v klidné lokalitě Náchod - Amerika s možnos-
tí výstavby o výměře 3 909 m2. Cena : 145 Kč/
m2. Tel.: 777 602 884
* Prodám původní dřevěnou chalupu s men-
ším pozemkem o výměře 556 m2 v Hlavňově. 
Cena: 333 000,- Kč. Tel.: 774 311 404

* Nabízíme k  pronájmu nebytové prostory 
I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 za  2000Kč 
61,15m2 za 4000Kč 65,7m2 za 4200Kč Přízemí 
65 m2 za  3500Kč 260 m2 za  11500kč Jedná se 
o prostory na lukrativním místě v Jaroměři cca 
100m od Tesca , které byly užívány jako dílny/
možno přebudovat na  obchodní prostory/V 
I.patře se nacházejí kanceláře o  různých plo-
chách.Plocha přízemí je 320m2.Plocha I.patra 
je rovněž 320m2. Kontakt 775 061 023
* Pronajmu garáž v  centru Náchoda. Volná 
od 1. 7. 2012. Tel. 724 078 566
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do  zařízení a  vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.: 777 152 750 v pracovní dny

* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám funkční tiskárnu zn. EDSON STY-
LUS PHOTO RX 620 a kufříkový psací stroj, 
cena dohodou. Tel. 490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám stavební vrátek tovární výroby. Plo-
šina, konstrukce je součástí. Cena 6.700 Kč. Tel. 
603 345 236
* Prodám plechový pracovní stůl se šuplíkem 
a bukovou deskou, š 65 cm, h 60 cm, v 85 cm. 
Cena dohodou. Tel. 602 103 775
* Prodám želez. policové regály - do  gará-
že, do  skladu, do  sklepa a  plošinové vozíky 
65x115cm. Mob: 603 744 380
* Prodám topinky 20x20 cm, 600 ks, dřevěný 
žebřík 8,5 m téměř nový - ruční práce, kolo fa-
vorit (dvojtác), vzadu čtyřkolečko, světlo, dyna-
mo, levně, cena dohodou, tel. 736 503 029
* Prodám novou plnodigitální, manuální lí-
heň pro drůbež na  60ks vajec, cena 3150 Kč, 
tel. 733 483 672, líheň pošlu na dobírku s návo-
dem, postupem i se zárukou
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - 
travní substrát, ideální k  obnově a  zakládání 
nových trávníků, do skleníků a výsadbě. Cena 
470,- Kč/1 m3. Min. odběr 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962

* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím fi ltraci k  většímu bazénu. Tel. 
605 92 25 84 po 15. hod.
* Koupím knihy May, Verne a jiné dobrodruž-
né. Tel.č.722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poš-
tovní známky, případně ohodnotím. Tel.č. 
722 907 510
* Koupím staré hračky zn. ITES, KDN, 
IGRA a  jiné i na bowden, vláčky apod. Tel. č.
724 020 858
* Knihy - koupím i celou pozůstalost, časopi-
sy, plakáty, ceníky a jiný papírový artikl. Tel. č. 
724 020 858
* Ihned zaplatím za  Vaše staré hračky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky 
na  bowden, autodráhy, vláčky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, vojenské věci, obrazy, kni-
hy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené 
předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i  celé knihovny, 
komiksy a časopisy, LP desky, staré pohlednice 
i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Koupím a ihned zaplatím staré pohlednice, 
fotografi e a mapy (i celou sbírku), staré knihy 
(i  celou knihovnu z  pozůstalosti), starožitné 
obrazy, grafi ku, hračky, technické předměty, vy-
znamenání i jiné vojenské předměty, staré sklo, 
porcelán a jiné starožitnosti. Tel. 777 254 331

NABÍZÍM VÝUKU, DOUČOVÁNÍ 
ANGLICKÉHO JAZYKA. Tel. 737 515 785

* Flexibilní penzista hledá přivýdělek jako řidič 
sk. B, rozvoz stravy, zboží, osob atd. Případně 
lehčí sezónní práci. Tel. 777 176 824
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SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

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

TEL.:606 270 421

* ZTRÁTA DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU 
CASIO EX-H15 V  pátek 22. 6. 2012 v  18:30 
hodin ve Lhotě u křižovatky u zrcadel, v ulici 
17. listopadu (prodejna LT nářadí, školní druži-
na, socha J. Nepomuckého) ztratil můj tatínek 
Jiří Lokvenc, bytem Školní č. 356, Červený Kos-
telec digitální fotoaparát Casio Exilim EX-H15: 
hnědá metalická barva, 14,1 mega pixelů, v čer-
ném pouzdře (navrchu modrý pruh s nápisem 
Va_. + stříbrný pruh) - 2 zipy, stahovací šle přes 
rameno, stáří 1 rok, ve fotoaparátu jsou ulože-
ny rodinné fotografi e (členové rodiny, pejsek). 
ODMĚNA poctivému nálezci. Kontak: Žaneta 
Lokvencová, Školní č. 356, Červený Kostelec 
- Lhota, 549 41, telefon: 776 24 10 91, e-mail: 
zaneta.lokvencova@centrum.cz
* Budoucí student anglické fi lologie nabízí 
doučování angličtiny pro začátečníky a  mír-
ně pokročilé, cena 70Kč/hodina, při více lidech 
cena dohodou.Tel. 739 442 769 Hronov a okolí.

* Prodám ŠKODA FELICIE 1.3, r.v. 1997, 
STK 10/2013, alu kola, cena 17.000 Kč, dohoda 
možná. Tel. 605 75 78 87
* Prodám FIAT PUNTO r.v. 95, najeto 
200.000 km, cena 10.000 Kč. Tel. 776 06 04 92
* Prodám SAAB sedan AT převodovka, 
LPG-I-G3, r.v. 2000/11. Cena dohodou. Tel. 
603 157 506
* Prodám Škoda Octavie II TDI, rok výroby 
2006. Cena 165000Kč. Kontakt 737178456
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felicia např. světla, nárazníky, díly motoru, 
plechové díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, 
kapoty a jiné. TEL.:777 590 755

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

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

 
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

N.Město n/M.-Větší RD (2x3+1) v krásné lokalitě-poblíž lesa,okras.zahrada (1.177 m2)......2,89 mil.Kč a menší RD-ul.Husova. ................2,25 mil.Kč
Náchod-centrum-ul.Žižkova-třípodlažní RD (2 byt.jednotky),s komerčními prostory,po část.rekonstrukci (okna,střecha..) ............................2.590.000,-Kč
Náchod-Byty 1+1,od 40m2 (od 550.000,-Kč),2+kk,53 m2 (820.000,-Kč),3+1,74 m2 (1.190.000,-Kč) všechny v OV po část.rekonstrukci
Č.Skalice-Spyta-prodej atrakt.pozemků pro rekreaci (11.925 m2) v těsné blízkosti Rozkoše,cena dle výměry,při parcelaci ...............................250,-Kč/m2

N.Město n/M.-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,Malecí-675.000,-Kč, Zděný 2+1 OV,centrum,možná půdní vestavba ................... 950.000,-Kč
Náchod-centrum-Větší komer.objekt (zast.620 m2) na atrakt.místě-poblíž ul.Pražská,zóna obč.vybavenosti,poz.1.107 m2 ...............................2,7 mil.Kč
Hynčice u Broum.-větší 2 RD s komer.prostory........1.4 mil.Kč,   Meziměstí-RD s většími pozemky-možno prodat samostatně ....................1,25 mil. Kč
Chvalkovice-kompl.rekonstr.dům (4+1),2 koupelny.....1,75 mil.Kč,  H.Radechová-RD po rekon.-plast.+střeš.okna,plov.podlahy .......1.180.000,-Kč
Č.Skalice-RD s komerč.prostory a garáží.............1,59 mil.Kč,   Zábrodí u Náchoda-Pěkný,rekonstr.RD s poz.6 ha,na polosamotě ...............2,59 mil.Kč
Náchod,N.Město n/M.,Jaroměř,Č.Kostelec,Slavoňov a Jestřebí u N.Města N/M.,Kunvald-atrakt.pozemky pro výstavbu RD ...............více info v RK
Lipí u Náchoda-Rekr.chata s pozemkem 397 m2........425.000,-Kč,  Bystré u Stárkova-poloroub.,stylová chalupa,poz.1368 m2 ................1,59 mil.Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

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

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů, sekání trávy

   křovinořezem i sekačkou

- úpravy terénů i zednické práce.

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

Konverzační lekce 
němčina, angličtina.

TEL.:736 782 068

PRONAJMU TENISOVÉ KURTY 

ve Velkém Poříčí  dětem 

do 16ti let 50,-Kč/hod za kurt

TEL.:736 782 068

RŮZNÉ
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*cena s DPH  **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

Kupon je možné uplatnit 
pouze 1× v období 
20. 6. – 3. 7. 2012 
nebo do vyčerpání zásob. 
Originál kupon předložte 
u pokladny. Kupon lze 
uplatnit v jakémkoliv 
velkoobchodním středisku 
MAKRO Cash&Carry ČR, 
s. r. o., registrovaným 
zákazníkem.
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Tatranky Lískooříškové
• bal.: 36× 47 g 
• cena za 1 ks

4,79 *

99,90

Nescafé Gold
• instantní káva
• bal.: 3× 200 g • cena za 200 g
•  uvedná cena je platná při odběru 

max. 180 bal. (paleta)

113,89 *

16,90

Dětské vlhčené 
ubrousky
• bal.: 4× 80 ks 
• cena za 80 ks

20,28 *

5,70

Activia bílá, sladká bílá
• bal.: 6× 120 g
• cena za 120 g

6,50 *

19,90

Braník Dvoulitr
• světlé výčepní pivo
• bal.: 6× 2 l
• cena za 2 l

23,88 *

289,00

Dětské plenkové kalhotky 
Active Baby Giant Pack
• více druhů • bal.: 2 ks
• cena za 1 ks při koupi 2 bal.

329,46 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Praha – Černý Most, Chlumecká 2424, Praha 9
Platnost akce: 20. 6. – 3. 7. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na:  www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

6952_MAKRO_inzerce_15_let_kupony_A4_6_Cerny_most.indd   1 8.6.12   15:27
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Kelišky  a spol. v roce 2012
aneb Pohár České republiky 
desetiletého žactva 2012 – Čechy
 Náchodští plavci z Delfínu Náchod 
v  Plzni velice dobře reprezentovali 
město Náchod a plavecký oddíl.
 Velice kvalitní výkon měla Petra 
Lemfeldová, která vybojovala na tra-
tích 100PZ, 100Vz , 200PZ pěkná 2. 
místa a na 400 VZ 3. místo.
 Velice dobře si vedly dívčí štafety 
na 4x 50 OPZ a 4x 50 VZ kde obsadily 
pěkná 4. místa.
 Chlapci s děvčaty se pak umístili 6x 
do 10. místa a 9x do 20. místa.
 Děkujeme T. Hofmanové, P. Lem-
feldové, P. Linhartové, T. Rožnovské, 

T. Vikové, S. Flaškovi a  V. Pavelkovi 
za vzornou reprezentaci oddílu.
 Tito plavci od  začátku letošního 
roku velice dobře plavali na závodech 
v  Ml. Boleslavi, Trutnově, Jihlavě, Č 
Třebové a v Chrudimi, kde na posled-
ních závodech bojovali za A. Rožnov-
skou, která vážně onemocněla a  ne-
mohla se do závodů zapojit. Zvláštní 
poděkování patří také Š. Rožnovské 9. 
leté plavkyni za její výkony.

 Za  tyto výkony jim velmi děkují 
trenéři  Luděk a David Vrzalovi.

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, 

BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

 Oblast CHKO Broumovsko měla 
v  měsíci květnu velmi vzácnou ná-
vštěvu z dravčí říše, krále všech ptá-
ků - orla skalního (Aquila chrysae-
tos). Do našeho kraje zalétla dvouletá 
orlice Tonička, která byla vypuštěná 
v  srpnu 2011 v  Beskydech v  rámci 
repatriačního projektu Návrat orla 
skalního do  České republiky. Jsme 
rádi, že orlice přežila pobyt na Brou-
movsku bez úhony. Na  tak velkého 

dravce čeká ve  volné krajině mimo 
hor plno nebezpečí, ať už je to ne-
zodpovědný člověk nebo technické 
nástrahy. Zde můžeme vzpomenout 
poslední případ, kdy jeden z  orlů 
z  této skupiny – samec Urban byl 
střelen v únoru 2012 v jižním Polsku.
Bližší informace o projektu lze nalézt 
na  webových stránkách na  adrese 
www.orelskalni.cz           

Foto a text: Josef Vrána

Orlice Tonička zalétla na Broumovsko

PROSÍME O POMOC PŘI HLEDÁNÍ 
bernského salašnického psa, který se nám na 
Jaroměřsku při bouřce zaběhl. Slyší na jméno Sid. 
Pokud by byl někde viděn prosíme o informace 

na tel. 604 837 312 nebo 732 610 379.

Rtyňské foto 2012
 Již tradiční amatérská foto-
grafi cká soutěž ve  Rtyni v  Pod-
krkonoší si pro tento rok zvolila 
téma černobílé fotografi e. A proto 
všichni fotografové, kteří to máte 
rádi „black and white“, neváhejte. 
Uzávěrka příjmu fotografi í je 19. 
září. Technické údaje o  fotosou-
těži zjistíte na  rtyňském webu na 
adrese: www.rtyne.cz

„Azbest – free“
 Na  pokyn hlavního hygienika 
ČR byl měřen rozptyl azbestových 
vláken v  některých školských ob-
jektech. Analýza byla provedena 
i  v  katastru Nového Města nad 
Metují a  týkala se ZŠ Malecí, MŠ 
Rašínova a  MŠ Na  Františku. Vše 
dopadlo  na výbornou,  žádné ne-
bezpečí zde dětem nehrozí.

Regulace hazardu v Náchodě
 Náchodští zastupitelé se na vče-
rejším jednání zastupitelstva měs-
ta znovu zabývali provozováním 
sázkových her na  území města. 
V  prosinci loňského roku totiž 
schválili vydání obecně závazné 
vyhlášky, která provoz výherních 
hracích přístrojů, interaktivních 
videoloterních terminálů a  tech-
nických hracích zařízení povolo-
vaných podle „zákona o loteriích“ 
na území Náchoda zakazuje. 
 „Praxe je však taková, že jsme 
docílili jen odstranění tzv. mecha-
nických přístrojů, mnohem větší 
skupinou jsou tzv. videoloterní ter-
minály, jejichž provozování jako 
město nemůžeme ovlivnit“, vysvět-
luje důvody včerejšího projedná-
vání starosta města Náchoda Jan 
Birke a  dodává „Denně se na  mě 

obrací občané s dotazy, co jsme tedy 
pro zákaz automatů ve městě uděla-
li, že žádná změna není vidět. A já 
s nimi musím souhlasit. Proto jsme 
se rozhodli o určitý posun v celé věci 
přijetím Deklarace ke Kodexu cho-
vání provozovatelů sázkových her, 
s čímž souvisí i vydání nové obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2012.“ 
 V  současné době je na  území 
města Náchoda v  provozu téměř 
250 „automatů“. Schválení „Ko-
dexu“ umožní alespoň částečnou 
regulaci a  přehled o  provozování 
„hazardu“ v Náchodě. „Věříme, že 
schválením kodexu a  jeho násled-
ným přijetím provozovateli za  své 
se zlepší především veřejný pořádek 
ve městě. Chceme tím zlepšit oko-
lí heren, dodržování noční klidu 
a nebo potlačit vizuální upoutávky 

na různé jackpoty a podobně. Zá-
roveň budeme mít lepší možnosti 
uvedené prostory monitorovat“, 
upřesnil starosta Jan Birke. 
 Samozřejmě je věcí jednotli-
vých provozovatelů, zda na kodex 
přistoupí. Pokud však odmítnou, 
bude Město Náchod trvat na jejich 
definitivním ukončení činnosti. 
„A  to i  kdybychom si měli nějaký 
ten rok počkat než doběhnou po-
volení vydaná Ministerstvem fi-
nancí ČR. Možná to může působit 
v  dlouhodobém časovém horizon-
tu jako benevolentnější řešení, my 
však nechceme jen nečinně čekat, 
a dívat se na dopady provozování 
hazardu nejen na veřejný pořádek 
ve městě, ale i na konkrétní občany 
a jejich rodiny“, dodal starosta. 

NA

Velká pohádka na Babí
 I  na  Babí letos slavili dětský 
den, tentokrát na  téma „Cestou 
do pohádky“. Na trase se děti se-
tkávaly s pohádkovými bytostmi. 
Součástí oslavy byl bohatý dopro-

vodný program. Obdiv si vyslou-
žili všichni „účinkující. Nyní nám 
nezbývá nic jiného, než se těšit 
na příští dětský den na Babí.

Petr Hornych, Babí

Pochod Starkoč 
 TJ Sokol Starkoč uspořádala 
v sobotu 23.6. již 37. ročník turis-
tického pochodu „Po stopách bojů 
z  války roku 1866“. Za  krásného 
letního počasí se jej zúčastnilo 
rekordních  482 turistů z  celých 
Čech z toho 352 pěších a 130 cyk-
loturistů. Nejoblíbenější „Ratibo-
řickou“ trasu 15km absolvovalo 
146 pochodníků. Nejmladším 
účastníkem byl tříměsíční Marek 
Vítek z  Prahy, nejstarším devě-
tasemdesátiletý František Polan-
ský  z  Jaroměře. Nejvzdálenějším 
účastníkem byl Stanislav Prouza  
z  Karlových Varů. Nejpočetnější-
mi kolektivy o počtu 11 byli  turis-
té ze Starkoče a Hostinného. V cíli 
pochodu, na malebném koupališti 
ve  Starkoči, obdržel každý účast-
ník pěkný diplom a  tradiční ope-
čenou klobásu.       

Za pořadatele : J.Rufer

Cyrano NA TAHU
 Červenokostelecký divadel-
ní soubor NA  TAHU nastudoval 
v  nedávné době   hru „Dítě, pes  
a starý herec na jeviště nepatří aneb 
Cyrano. Podařený divadelní kus si 
ovšem nenechal jen pro sebe, ale 
prezentoval s úspěchem i za hrani-
cemi regionu. Cyrano byl například 
uveden na  jevišti v  Dobrušce, Li-
bošovicích i v Bystřici u Benešova. 
Malým svátkem pak bylo uvedení 
této hry na  prknech Činoherního 
klubu v Praze.             (r)

Natěšená sokolovna 
 Sokolovna na Novém Hrádku by 
se měla brzy dočkat zásadní rekon-
strukce. Umožní to především dvě 
dotace, které se na tuto akci poda-
řilo získat: První je z  Ministerstva 
životního prostředí  ČR – ve  výši 
cca 6 milionů korun,druhá je vý-
sledkem úspěšné žádosti na Minis-
terstvo  školství ČR -  zde je dotace 
ve výši 3 miliony korun.  Očekává 
se, že pokladna městyse Nový Hrá-
dek se bude muset na akci podílet 
částkou mírně přesahující 1 milion 
korun. Co dodat? „Hrádouská“ so-
kolovna už je celá natěšená...       (r) 

Přišly i milenky? 
 Hasiči v  Malé Skalici oslavi-
li 125 let existence dobrovolné 
hasičské jednotky. A  hasiči vždy 
uměli oslavovat, takže ani ma-
loskalická trachtace se neobešla 
bez živé hudby k tanci i poslechu. 
Vše dopadlo dobře, ačkoli?! V po-
zvánce maloskaličtí hasiči nabá-
dali, aby  pánové vzali na  oslavu 
i  své milenky. A  tak dost mož-
ná, že po uhašení žízně a dalších 
potřeb bylo nutné ještě později 
doma hasit nějaké ty vztahové po-
žáry. Ale 125 let, to je jen jednou 
za 125 let!



NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

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

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

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

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

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

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

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

Obec: Police nad Metují                            Okres: Náchod

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

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

Kontakt:  Městský úřad Police nad Metují - Anna Rutarová, 

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

v-

Kupní cena: 

1.727.840,- Kč

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

skladů a zároveň vyčístíme-vyklidíme Vaše 

nemovitosti včetně zahrad – stavební suť, 

prkna, lepenku, domovní odpad, větve, zba-

víme Vás starých elektrospotřebičů, nábyt-

ku, koberců, atd. Tel: 777926216PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!ceny!!!

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

JEZÍRKA – REALIZACE
KOUPACÍ, OKRASNÁ
Potůčky, vodopády, kaskády

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

608 45 44 45        jezirka.cz@gmail.com

Stříhání psů ● vyčesávání psů s podsadou
NOVÁ SLUŽBA

Máte doma psa, který líná? 
Vadí Vám chlupy po celém bytě? 
DEJTE PSA VYČESAT PROFESIONÁLNĚ.
Při prvním česání, koupání ZDARMA
Možnost i o sobotách (popř. nedělích)
Cena se přizpůsobí velikosti psa. (retrívr, labrador, hasky apod.)
Při čtvrté návštěvě dárek pro Vašeho miláčka.

Náchod, Komenského 609   

Tel. 608 143 903

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
jednoduché, podvojné

NON STOP EXPRES s.r.o.
Lenka Zídková

tel.: 491 424 956, 777 643 907           
l.zidkova@nonstopexpres.cz

www.nonstopexpres.cz

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

DLUHŮM
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852
731 252 430

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

KOČÁRKOV
www.kocarkov.cz
na ploše 100 m2 nabízíme za INTERNETOVÉ CENY:

Jedinečná akce u nás: 

Kočárky: X-Lander, Mutsy, Quinny, Jedo, Tako, Espiro, 
Peg-Pérego, Roan, Canu, Dorjan, Maxi-Cosi, ABC Design, 

V-Cross, V-Travel, Babydesign

Autosedačky: Cybex, Romer, Maxi-Cosi, Caretero, New Buddy

Přijďte se přesvědčit, že je u nás kvalitní 
výbava stále nejlevnější.

Trampolína 
s ochrannou sítí a žebříkem 
nyní za     250 cm            3 499,- Kč

 305 cm             3 995,- Kč

 400 cm            5 499,- Kč

DOPRAVA TRAMPOLÍN ZDARMA!

Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová, 
náměstí 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 můžete dozvědět v  realitní kanceláři REKA,

náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.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!

Č.Kostelec Horní – stav.poz. 3 648 m2, veř.voda a el. u pozemku……… .................... …220,-Kč/m2

Lhota p.Hořičkami – zem.usedl., 2 byty,2 stodoly, chlévy, poz. 7 348 m2, ÚT. ...........2.940.000,-Kč
N.M.n.Met Krčín – řadový RD, 2 byty, obyt.podkroví, zahr.259 m2, ÚT plyn.. ..........2.260.000,-Kč
N. M. n.Met. Krčín – nový byt 3+kk s garáží  v OV, 64 m2, ÚT el.,+ zahrada. ........... .1.475.000,-Kč
Police n.M. – byt 1+1 v OV, 41 m2 v 1.NP, zatepleno,ÚT dálk.,sklep……… ............. .…476.000,-Kč
Náchod – dr. 1+1 v 2.NP s výtahem, 45 m2, balkon, zateplený, pl.okna… .................….550.000,-Kč
Náchod Běloves – dr. 1+1, 38 m2 v 2.NP, výtah, pl.okna + vybavení bytu… ................. .580.000,-Kč
Trutnov Kryblice – zděný byt 1+2 v OV, 56 m2, 4.NP, v ceně zděná garáž… .............1.060.000,-Kč
Náchod – dr.byt 1+kk, 30 m2 v 5.NP, balkon, výtah, pl.okna, ÚT dálk…… ................…497.000,-Kč
Vysokov – stav.poz. 857 m2, dobrý příjezd, voda a el.na  rovin.poz……… ...............…..346.000,-Kč
Miskolezy – opl. ovocný sad 3.293 m2 s buňkou na nářadí, bez sítí…… ...................…..345.000,-Kč
Vysoká Srbská – RD zem.stavení, stodola, chlévy, sítě, poz.8.145 m2…… ................... .950.000,-Kč
Police n.Met. – větší RD, opl.zahr. 544 m2, část.rekon., sítě veř., ÚT…..… .................1.386.000,-Kč
Zábrodí – starší RD-chalupa, stodola,garáž, soc.záz.,poz.1415 m2, sítě…… ................. .424.000,-Kč
Miletín – starší roubenka s poz.551 m2,voda, el., krb.kamna, WC suché…… ................ .595.000,-Kč
Velká Ledhuj – zděná chata,3 místnosti,el.,voda,opl.poz.883 m2,top.lokál .................…226.000,-Kč
Úpice Kvíčala – pěkná rekr.chata s opl.poz.705 m2,voda, el.,sprcha.WC. … ..............…536.000,-Kč
Provodov-Šonov – pronájem RD s 1+2, soc.záz.,poz.813 m2,garáž,ÚT…... ............. .6.000,-Kč/měs.
Červený Kostelec – dr.byt 1+3, 74 m2, 1 podlaží, balkon, výtah,ÚT dálk… ................ ...745.000,-Kč
Police n.M. – starší RD, 4 pokoje, sítě, topení lokál.,poz.106 m2,půda……. ...............…628.000,-Kč
Stárkov – RD v dobrém stavu s garáží a poz.697 m2, sítě, ÚT pevná…….… ..............1.185.000,-Kč
Č. Kostelec Horní – RD v rekonstr. + materiál, sítě, plyn, poz.780 m2……. ..............…699.000,-Kč
Hronov – velký byt 1+1 v OV, 52 m2 v cihlovém domě, topení AKU….…................….475.000,-Kč
Česká Skalice – pěkná, opl. zahrada 1248 m2, 2 chatky, vl.studna, elektr… ................ ...549.000,-Kč

CK HORIZONT 
Kamenice 111, Náchod, tel. 491 433 266
mobil: 724 123 157, 602 189 477
e-mail: info@horizontck.cz, www.horizontck.cz

   CHORVATSKO – MAKARSKÁ RIVIÉRA

     NEJLEPŠÍ LETOVISKO – PODGORA
ubytování bezprostředně u pláže, nedaleko od centra letoviska

nabízíme hotely s polopenzí – pokoje pro dvě osoby

pobyty na osobu a týden od soboty do soboty v Kč

Hotel Podgorka  14.-21.7.  ................................. 8.950,-  ..................  8.140,-/os./týden

 21.-28.7. .................................. 8.950,- ...................  8.140,-/os./týden

Hotel Mediteran 7.-14.7. ..................................8.450 ,-  ................... 7.700,-/os./týden

 14.-21.7.  .................................8.450 ,-  ................... 7.700,-/os./týden

 21.-28.7.  .................................8.450 ,-  ................... 7.700,-/os./týden

dále nabízíme vybavené stany ve vlastní stanové základně
( lednička, vařič, rychlovarná konvice, nádobí, lůžkoviny, elektřina, zahradní nábytek)

na sezónní týdny (červenec a srpen)
při obsazení čtyřmi osobami            2.450,-  2.230,-

při obsazení třemi osobami              3.000,-  2.750,-

při obsazení dvěma osobami           3.450,-  3.150,-

příplatek na autobusovou dopravu je 2.490 Kč na obsazené sedadlo 

odjezdy každý pátek z Náchoda (po dohodě z Broumova, Police n/M, Hronova, Č. Kostelce, 
Nového Města n/M, Dobrušky, Jaroměře, Trutnova….)

při použití vlastní dopravy je parkovné 840 Kč za auto a týden

pobytová taxa je u osob nad 18 let 350 Kč a 210 Kč/os/týden děti 12-18 let

původní ceny        nové ceny

LAST 
MINUTE

ECHO 9str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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Za rockem do Vršovky
 Ve Vršovce u Nového Města nad Metují 
v letním areálu se chystá další akce, tento-
krát zaměřená na klasický rock pro široké 
publikum. Kapela Fousatej hat z  Havlíč-
kova Brodu, která je známá přezpívanými 
písněmi známých kapel vystoupí společně 
na jednom pódiu s kapelami Kabát tribute, 
revivalem oblíbené české kapely. Sekundo-
vat jim budou moravští Tchoři, kteří sli-
bují, že roztančí a pobaví každé publikum 
a místní kapela Rest day. Jelikož se celá akce 
nese v  narozeninovém duchu, všichni, co 
mají ten den narozeniny, mají vstup zdar-
ma. Stačí si s sebou vzít průkaz totožnosti.
 Celá akce začíná 30. června v 19h a po-
řadatelé slibují vše, co k  takové akci patří, 
poctivé jídlo a pivo a pohodovou atmosfé-
ru. Pro nedočkavce bude areál a občerstvení 
otevřeno už od 15h. Přijďte si užít začátek 
prázdnin rockově.               (FH)

TOP 09 získala podporu Strany zelených 

pro svého kandidáta do Senátu

Sokoli vylétli z hnízd
 V  letošním roce v  CHKO Broumov-
sko zahnízdily celkem 4 páry sokolů stě-
hovavých, úspěšně odchovaly mláďata 
dva z  nich. Již 27. května vyvedl sokolí 
pár celkem tři mladé na Broumovských 
stěnách, kde se díky nepřetržité ostra-
ze podařilo zabránit rušení hnízdících 
ptáků. Po dvou neúspěšných letech také 
sokoli na  Chrámových stěnách znovu 
úspěšně vyvedli mladé. Jednalo se o 2 sa-
mečky a 2 samičky. Samičky si daly tro-

chu na čas a vylétly až ve středu 13.červ-
na ve stáří 45 dní, tedy o 3 dny později, 
než samečkové.
 Nejčastěji bylo možno vidět sedící ro-
diče strážící hnízdiště ze svých pozorova-
cích míst na vrcholcích skal, ale také do-
nášku potravy. Nejhezčí zážitky si turisté 
odnesli z posledních dní, kdy se mláďata 
procházela po římse mimo hnízdní duti-
nu a bylo je tak možno poprvé spatřit, viz 
fotografi e.                      (red), foto J.Vrána

 Jakub Novotný, tak se jmenuje tepr-
ve jedenáctiletý jezdec, který je členem 
DOSS Kartu. Je žákem ZŠ Plhov Ná-
chod a ježdění na motokárách se věnuje 
od svých tří let. Od té doby již nasbíral 
nemálo úspěchů, například 4. místo 
v  MČR v  motokárách nebo dvakrát 
1.místo v seriálu Karting cupu. 
 Nastávající sezonu se bude zúčast-
ňovat republikového seriálu Karting 
Cup, který se koná na  území ČR, 
Slovenska, Rakouska a  to s  podpo-
rou továrního teamu DOSS Kart pod 

vedením jeho majitele Jana Dostála. 
Do  budoucna se chce Jakub věnovat 
formulovým okruhovým závodům, ale 
také nadále s  chutí pokračovat v mo-
tokárách, které jsou výbornou zkuše-
ností.
 Jakub má vysoké, ale reálné cíle. 
V letošním roce je velmi úspěšný a zís-
kal už 3. místo v Karting cupu. Pojďme 
mu tedy společně držet palce a zároveň 
mu popřát hodně úspěchů do budouc-
na. Více informací o  průběhu sezony 
najdete na www.dosskart.cz          (red)

Od motokár po formuli

 Náchodský svaz chovatelů koní pořádal v červnu výstavu, která přilákala řadu návštěvníků. 
Není se čemu divit, protože v Náchodě – Bělovsi se uskutečnila XXII. přehlídka plemenných 
koní.A v Bělovsi nechyběl ani fotoaparát Josefa Pepy Voltra, který vydal svědectví o tom, že až 
nám dojde naft a do lesnické mechanizace, přesto klády stromů z lesa nějak dostaneme....

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

 Prof.  RNDr.  Bedřich Moldan, 
kterého TOP 09 nasazuje do  boje 
o  senátní křeslo v  nadcházejících 
volbách do  Senátu ČR, se může 
spolehnout nejenom na  podpo-
ru své mateřské politické strany, 
ale i  na  podporu Strany zelených. 
Ing. Aleš Cabicar (TOP 09), 1.mís-
topředseda TOP 09 Náchod a člen 
Krajského předsednictva TOP 09 
odpověděl Echu na otázky týkající 
se této podpory:

 Pane Cabicare, jak hodnotíte 
tuto skutečnost?
 „Velmi pozitivně, a to pro všech-
ny obyvatele senátního volebního 
obvodu. Na  začátku jsme oslovili 
naše partnery ze Strany zelených, 
zda by neměli zájem o vyslechnutí 
a diskusi s naším kandidátem, pa-
nem profesorem Moldanem. Dis-
kuse byla velmi věcná a  odborná, 
týkala se samozřejmě problematiky 
ochrany životního prostředí na Ná-
chodsku a Broumovsku a  zejména 
pak tolik diskutované otázky těžby 
břidlicových plynů v našem regio-
nu. Jsme přesvědčeni, že jsme byli 
schopni do souboje o senátní křeslo 
vyslat toho nejpovolanějšího, neboť 
osobní celoživotní zkušenosti pana 
profesora spojené s  jeho morálně 

mravními postoji jsou na velmi vy-
soké úrovni.“

 Otázka těžby břidlicových ply-
nů je stále otevřená, jak se k té si-
tuaci stavíte Vy?
 „Od počátku této diskuse odmí-
tavě, nicméně právě v  osobě pana 
profesora nabízíme osobnost, která 
halasnost vyjádření, které mnohdy 
tato problematika navozuje,  na-
hradí systematickými kroky, věc-
nými argumenty a s podporou celé 
politické strany TOP 09 pomůže 
problematiku řešit ve prospěch lidí 
a  také přírody. TOP 09 je stranou 
hlásící se ke konzervativnímu myš-
lenkovému proudu, součástí které-
ho je i silný protekcionismus život-
ního prostředí. My říkáme, příroda 
nám byla svěřena do  péče, jsme 
k ní povinni a tak se musíme i cho-
vat. Ten, kdo v dětství neměl psa či 
kotě, to možná složitěji chápe. Ale 
pro nás je to jedna z priorit.“

 Jsou i  další témata, kterými se 
chcete v senátní kampani zabývat?
 „Jistěže. Další je například za-
městnanost v regionu. Ono to totiž 
spolu souvisí, neboť jeden z  argu-
mentů zastánců zmíněné těžby je 
i nedostatek pracovních příležitostí 
v  dotčených oblastech. TOP 09 se 

chce aktivně podílet na spoluvytvá-
ření podmínek pro trvalé zvýšení 
zaměstnanosti, a  říká. „ Hledejme 
cesty a  způsoby tam, v  čem je náš 
kraj jedinečný. V kouzelné mnohdy 
nedotčené přírodě. Tudíž maximál-
ní podporu budeme věnovat rozvo-
ji cestovního ruchu, volnočasových 
odpočinkových aktivit, ale nechce-
me opomíjet ani hledání cest v in-
dustriální zaměstnanosti navazující 
na  obory, které v  našem regionu 
jsou tradiční.“

 Spolupráce se Stranou zelených 
je vázána pouze na  nadcházející 
volby do  senátu nebo jste našli 
i jinou společnou řeč?
 „V  tuto chvíli, alespoň tak jak 
Krajské předsednictvo Strany ze-
lených přijalo svým usnesením, se 
jedná o  podporu osobnosti pana 
profesora Moldana. Co se týká 
našich základních tezí a  priorit, 
nebo chcete-li programu, je TOP 
09 svrchovanou politickou stra-
nou a  rovněž tak Strana zelených. 
Ale neznamená to, že nemůžeme 
hledat společné přístupy k jednotli-
vým tématům, ostatně právě tímto 
způsobem je ukotvena spolupráce 
na kandidatuře profesora Moldana.      

Připravil Karel Petránek (PI)

Ozdravný pobyt 5.A v Krkonoších
 V úterý 5.6. jsme se my, žáci třídy 5.A 
ZŠ TGM v Náchodě, vydali na „Cestu 
kolem světa za  čtyři dny.“ Do  pátku 
8.6. jsme byli ubytováni na chatě Zvo-
ničce v  Peci pod Sněžkou. Navštívili 
jsme známá místa jako: Sněžka, Černá 
hora, Růžová hora, Náchodská bouda, 
Kolínská bouda, Jánské Lázně a  Pec 
pod Sněžkou. První den jsme se učili 
o Slovensku, druhý den o Americe, po-
tom o Číně a nakonec o Rusku.

 Během pobytu jsme obědvali 
hůlkami, plnili indiánské zkoušky, 
překládali slova z  azbuky, zkoušeli 
tancovat kozáčka, povídali si s Jáno-
šíkem, Marfušou, Samurajem a Indi-
ánem, jedli korbáčiky a hamburgery. 
Vše jsme zapisovali do deníku a kaž-
dý den zpívali hymnu. I přes občas-
nou nepřízeň počasí jsme si výlet 
moc užili.       

 Žáci 5.A.

Šikovné ruce 
pro hospic 
   Již několik prvních „vlaštovek“ z řad 
uchazečů o  cenu v  soutěži „Šikovné 
ruce pro hospic 2012 aneb lidé lidem“ 
doručilo svůj nápaditý výrobek do Ob-
lastní charity Červený Kostelec. Sedm 
párů pletených kojeneckých bačkůrek 
poslala první soutěžící, paní Danuše 
P.  z  Úpice. Druhou soutěžící je paní 
Dagmar Š. ze Starých Splavů, která 
poslala 27 párů teplých pletených po-
nožek. Krásný mohérový svetr v  pase 
na uzel, poslala třetí soutěžící paní Mi-
roslava K. z Hradce Králové. Všem vel-
mi děkujeme a máme pro ně i mnohé 
další, kteří se ještě do soutěže přihlásí, 
dobrou zprávu. Všichni se mohou těšit 
na  cenu, kterou získají dva tvůrci nej-
nápaditějšího výrobku z  kategorie do-
spělých a dva z kategorie dětí do 15 let. 
            (red)
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