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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).

BEZVA PRÁZDNINY

A SKVĚLOU

DOVOLENOU

Jirkovo zlato a st íbro na ME v Praze.
St íbrná medaile za 2. místo a zlato - syn Martínek.

t te na stran  4

VÝPRODEJ
PRA KY MY KY SPORÁKY

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT EBI E

T TE NA STR. 7

ZA DOBRÝM PSTRUHEM
NEMUSÍTE SV TA KRAJ...

Uzavírka cyklostezky
 V tomto týdnu bude zahájena pokládka ži-
vi ného povrchu na cyklostezce Lipí-Peklo.
Pokládka bude provedena ve dnech 13. - 19. 
7. 2011, a to postupn  ve sm ru od Pekla 
na náves na Lipí. 
 Veškeré tyto stavební práce jsou provád -
ny v rámci projektu „Cyklostezky v Klad-
ském pomezí III. etapa – úsek Lipí – Peklo, 
1. ást, 2. ást“.
 Upozor ujeme ob any, že s pokládkou ži-
vi ného povrchu na cyklostezce souvisí kom-
pletní uzavírka této komunikace v uvedeném 
termínu. D kujeme za pochopení.           N.A.

Podorlický sraz velorex
Více najdete na stran  7.



P ed bou kou je lepší se ukrýt

VZPOMÍNÁME
Dne 22. ervence 2011 uplyne jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, d de ek, strýc, švarg,

pan Václav Kareš z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpome te s námi.

Stále vzpomíná rodina        

 D íve se právalo prádlo doma, bílilo na tráv  a sušilo na bal-
kónech, plotech nebo dvorech. Jenom movité rodiny si dávaly 
prát a žehlit prádlo vesnickým pradlenám, až vznikly drobné 
provozovny. Takovou živnost za první republiky p ihlásila Anna 
Kleprlíková, p. 688, František Vaní ek, Komenského ulice 366, 
i František Krnínský v Riegrov  ulici 176, který zde z ídil také 
istírnu od v  a pe í. Podobnou istírnu m l Otto Goldschmid 

na Volovnici 157, Jaroslav Teska v ulici Biskupa Hurdálka 
i Alois Letzl v Rašínov  ulici.
 Vzr stající zam stnanost žen po válce m la vliv v roce 1951 
na z ízení Komunální družstevní prádelny v B lovsi v bývalé 

B líkov  textilce. Pro tyto ú ely bylo po m st  z ízeno n kolik 
sb ren drobného prádla pro ob any. Od roku 1966 byla prádelna 
p est hována do nové rozlehlé budovy vlevo u Jugoslávské ulice 
sm rem k Bražci. Pere se zde prádlo pro ob any, ale hlavn  pro 
v tší subjekty jako jsou restaurace, nemocnice od Broumova až 
po Opo no. Byla sem p emíst na i istírna od v  z domu U Kr-
nínských. Po roce 1990 ve jmenovaném dom  byla otev ena pro-
dejna textilu a oble ení. Nyní tu sídlí sportovní prodejna.

P ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt  n jaké další 
poznatky, doklady a fotografi 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 (46)
PRÁDELNY A ISTÍRNY

Prádelny a istírny ve Starém M st

D m Krnínských v sou asné podob

Bou ka u mnohých lidí vyvolává strach 
a hr zu. Je na míst  podotknout, že celkem 
oprávn n , protože bou ka si každoro n
vybere za ob  n kolik lidských život .
 P i úderu blesku vzniká krátkodob
ohromné elektrické nap tí a to až 100 mi-
lion  volt  a proud, který bleskem prote e
bývá okolo 20 tisíc ampér . Za t chto pod-
mínek vzniká teplota 10 – 30 tisíc stup
Celsia. Blesk se p i tom pohybuje rychlos-
tí 10 – 100 tisíc km/s. V oblasti pr cho-
du blesku atmosférou dochází v d sledku 
prudkého zvýšení teploty k explozivnímu 
rozpínání. To má za následek zvukové vl-
n ní, které se projevuje jako hrom. Práv
hrom tak nej ast ji upozorní na p ichá-
zející bou ku. Bývá slyšet na vzdálenost 
až 20 km. Pomáhá nám také pom rn
p esn  odhadnout vzdálenost bou ky. Za-
tím co blesk vidíme v podstat  okamžit ,
zvukové vlny se vzduchem ší í rychlostí 
0,33km/s, tedy asi 3x pomaleji. Ub hne-li 
nap . mezi bleskem a hromem 9 sekund, je 
bou ka vzdálena asi 3 km. Práv  okruh t í
kilometr  od epicentra bou ky je považo-
ván za obzvláš  nebezpe nou oblast. 
 Maximální snahou každého lov ka 
by m lo být, aby ho bou ka nezastihla 

na nechrán ném míst . Za chrán né a tedy 
bezpe né místo lze považovat budovy, ze-
jména opat ené hromosvodem, ale i vni -
ní prostory automobil , autobus , vlak
i lanovek a to za podmínky zav ení oken 
a dve í. Naopak mezi za bou ky vysloven
nebezpe ná místa jsou považovány p e-
devším vysoké objekty, nap íklad samo-
statn  stojící stromy, stožáry, v že apod. 
B hem bou ky není záhodno se zdržovat 
ani na kopcích a holých pláních. Velké 
nebezpe í hrozí také p i koupání, wind-
surfi ngu, plavb  v lo ce a p íliš bezpe né 
není p i bou ce ani telefonování, i práce 
s elektrickými a ply-
novými spot ebi i. 

           Old ich P ibyl

Byt 2+1 v OV s balkonem a garáží Nové Město nad Metují (2.NP) ......................................1 099 000,-Kč
Větší rodinný dům se zahradou  Česká Skalice – Vestec .......................................................1 295 000,-Kč
Zděný byt 2+1 v OV se zahradou Nové Město nad Metují...................................................1 299 000,-Kč
Rodinný dům se zahradou v klidném středu v Novém Městě n/M ........................................1 749 000,-Kč
Rodinný dům po částečné rekonstrukci Velké Poříčí ...............................................................990 000,- Kč

Chalupa v obci Jásenná

Udržovaná chalupa v klidné části obce 
Jásenná

Cena : 899 000,- Kčwww.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 21. 7. 2011 uplyne 1 rok,

kdy nás navždy opustil nezapomenutelný lov k,

pan Milan Drašnar z Náchoda.

Vzpome te prosím s námi. 

Manželka a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 15. 7. 2011 uplynulo již 5 let od chvíle,

co nás navždy opustila
milovaná manželka, maminka a babi ka,

paní V ra Benešová z Náchoda.
Kdo jste ji znali, vzpome te, prosím, s námi.

manžel a syn Petr s rodinou            

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775

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

Taneční boom v Déčku
 Dé ko si každý spojí s tábory, kroužky, Vav ineckou poutí nebo p íjezdem Sv. Martina, 
ale pod zámkem b hem posledních dvou let došlo doslova k tane ní explozi. Za úsp chy
a davový zájem o tanec stojí vedoucí tane ního odd lení Jaroslav Karásek (25), v tane ním
sv t  známý jako B-Boy Klassik. 
 Jarda za ínal s tane ním stylem break dance a v dnešní dob  se zajímá o celkový street 
dance. Tancuje již skoro 10 let, jako trenér za al p sobit p ed 5 lety a ady Dé ka  posílil 
v roce 2009. Od té doby se tane ní odd lení zm nilo od základu a vav íny na sebe nenecha-
ly dlouho ekat. Ostatn  tane ní odd lení Dé ka vám Jarda p edstaví sám.

•  Můžeš nám přiblížit taneční oddělení?

•  Jaké cíle má taneční oddělení?

 Ve školním roce 2010/2011 evidovalo tane ní odd lení na 300 jednotlivc  v 21 zájmo-
vých útvarech. Na regionálních pohárových sout žích Dé ko pravideln  boduje a sbírka 
úsp ch  se za íná plnit cennými kovy. Musím p iznat, že když vidím ten obrovský kus prá-
ce, kterou náchodští tane níci v Dé ku odvedli, jsem na n  opravdu hrdý. Je to neuv itelné,
jakým skokem se dostali na p ední místa celorepublikových pohárových sout ží.

 Základním smyslem mé práce je dovést dnešní po íta ovou mládež k pohybu, ctižádosti, 
píli a schopnosti týmov  spolupracovat, p esn  to vystihuje práci tane ního kolektivu, táh-
neme za jeden provaz. Chceme i nadále nabízet kvalitní tanec v moderním stylu, proto p i-
pravujeme spoustu tane ních soust ed ní a tábor . V novém školním roce plánujeme rozší-
it nabídku o kroužky Malé roztleskáva ky, Scénický tanec a o novinku v R C-walk. (red)

VZPOMÍNÁME
Dne 27. 7. uplyne 10 smutných let od okamžiku,

kdy nás náhle opustil

pan Lud k Šrejber
 z Nového M sta n. M. - Malecí. 

Kdo jste ho znali a m li rádi,
 v nujte mu s námi tichou vzpomínku.

vzpomíná rodina

POD KOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou pod kovali
všem p átel m, známým a soused m
za projevenou ú ast na poslední cest

 pana Vlastimila Páslera z B lovse,
za kv tinové dary a projevenou soustrast.

D kuje zarmoucená rodina

Mladí hasiči z SDH Běloves 
opět zabodovali

 V  okresním kole celostátní hry Plamen, které se uskute -
nilo koncem kv tna na sportovišti ZŠ Plhov, si d ti z B lovsi
vybojovaly 1. místo. Spolu s družstvem MH z SDH Bukovi-
ce, které skon ilo jako druhé, si d ti zajistily postup do kola 

krajského. To se uskute nilo o víkendu 
11. – 12. ervna v Hradci Králové, kam 
se sjeli jen ti nejlepší z celého kraje. 
Na této úrovni, na které již nerozhodují 
celé vte iny, nýbrž její desetiny i seti-
ny a velká zru nost, b loveské d ti re-
prezentovaly okres Náchod již po tvrté
za sebou. Na medailovou pozici to však 
nikdy nesta ilo. Letos se karta obrátila 
a celé družstvo si odvezlo vytoužený 
pohár  s medailemi za krásné 3. místo. 
První místo obsadil SDH M ník, druhé 
pak SDH H ibojedy-Stolín. A protože 
za posledních 25 let nikdo z b loves-
kých hasi  medaili z krajského (a vyš-
šího) kola hry Plamen nep ivezl, tento 
sout žní úsp ch bude zapsán v historii 
SDH B loves jako jeden z nejv tších.

Dagmar Kadle ková                                                                                       
vedoucí kolektivu mládeže SDH B loves



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:

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 

¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

ROZVOZ OB DROZVOZ OB D
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob d  pro fi 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

Našli ešení
 Na základ  neut šitelného stavu areálu bývalé Tepny iniciovalo vedení m sta Náchoda jednání se 
zástupcem sou asného majitele a investora objektu, který je nyní v soukromém vlastnictví a není ma-
jetkem m sta Náchoda. Jednání se zástupcem spole nosti JTH Group, a.s., prob hlo v úterý 28. erv-
na odpoledne a za m sto Náchod se zú astnil starosta Jan Birke a 1. místostarosta ing. Tomáš Šubert. 
JTH Group, a.s., je ryze eská developerská spole nost. Zástupce fi rmy ing. Grüner informoval vede-
ní m sta, že zám r realizace výstavby multifunk ního objektu znovu v letošním roce fi rma „oživila“. 
„Je naším vlastním zájmem projekt oživit, po hospodá ské krizi, která v letošním roce snad již 
odeznívá“, uvedl ing. Grüner. Jak doplnil informace, k realizaci pot ebuje fi rma p edevším bo-

nitní partnery a s t mi už op t vede jednání. 
„To, pro  jsme sch zku svolali, je p ede-
vším vzájemná informovanost o plánova-
ném asovém harmonogramu a realizaci 
projektu. Jako starosta jsem také povinen 
zajistit bezpe nost ob an  žijících v bez-
prost ední blízkosti areálu a proto jsem 
investora musel upozornit na fakt, že ob-
jekt není v sou asné dob  dostate n  za-
bezpe en“, vysv tlil starosta Jan Birke. 
Zástupce investora deklaroval, že v minulosti 
byla opakovan  p ijata opat ení za ú elem
zajišt ní objektu, nap . formou elektronické-
ho zabezpe ení napojeného na pult centrální 
ochrany, obsazení vrátnice hlídací službou, 
demolici st n v zadní ásti areálu z d vodu
vnikání nepovolaných osob apod. Nicmén
tato opat ení se neukázala být efektivní a in-
vestor vyhodnotil jako jediný ú inný krok 
demolici objektu. S ohledem na pohodlí ob-
an  není možná tato aktivita v t chto letních 

m sících z d vodu zvýšené prašnosti. V zá í
p edstaví zástupce investora návrh na ešení
lokality jako celku v n kolika variantách. 
Po vzájemné dohod  a up esn ní preferované 
varianty by pak bylo možné zahájit demolici 
objektu v zimních m sících.                                    N. A.

Ilustra ní foto: Josef PEPA Voltr

RYBÁ SKÉRYBÁ SKÉ
A MYSLIVECKÉA MYSLIVECKÉ

CENTRUMCENTRUM
Rádi Vás uvítáme 

v nov  rozší ené prodejn  na 180 m2.

ARMYSHOP, ZVERIMEX

lehátko ZICO 1900 K  !
e-mail: rybarina-myslivost@seznam.cz

tel.: 776 687 510
www.rybarina-myslivost.cz

Novinky:Novinky: 

HOP, ZV
Akce:Akce:

608103810, 606270421

POZ STALOST
VETEŠ

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

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

IZOMAT
s.r.o.

v Náchod
Pasáž na KameniciVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

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

Vítání léta na PavlišovVítání léta na Pavlišov

Mistryn republiky ze Stolína.Mistryn  republiky ze Stolína.
 Sobota 11. 6. 2011 byla v kalendá i turnaj  v pétanque dnem porovnání sil 
t ch nejlepších hrá ek republiky. Mistrovství R se konalo v Pod bradech,
které byly vybrány pro velice náro ný terén. Ten pln  prov í všechny herní 
dovednosti zú astn ných tým . Pétanque klub Stolín nominoval na tento turnaj 
trojic tým ve složení: Hájková Iveta, Hájková Dorota, Nývltová Lenka a Ný-
vltová Eliška. Naše hrá ky dokázaly skv le využít všechno své hrá ské um ní
naplno a p i všech utkáních lze íci, že soupe ky držely neustále pod herním 
tlakem. Všechny krizové herní situace, které samoz ejm  také p išly, vy ešily
vždy takticky velice dob e a nedovolily soupe kám p evzít ot že zápasu. Finále 
se hrálo už za um lého osv tlení pozd  ve er a tak bylo t eba vydržet po celý 
den v dobré fyzické i psychické kondici. Obhájkyn  lo ského titulu porazily už 
v semifi nále celkem p esv d iv  a fi nále i p es napínavé hry skon ilo 13:7 pro 
naše barvy a titul mistry  republiky byl v jejich rukách. Všem hrá kám d kuji
za p edvedenou hru a bylo mi ctí jim být psychickou oporou i rádcem p i ešení
herních situací jako coach. Rádi jsme využili i zkušeností F. Kaplánka ( len ju-
niorské reprezentace R), který mi pomáhal p i práci na lavi ce cennými radami 
a post ehy. Ješt  jednou velice blahop eji, a pokud to bude v našich fi nan ních
možnostech, tak budeme reprezentovat R na mistrovství sv ta žen v roce 2012.

Tomáš Nývlt - Komenský

 Dne 25. 6. 2011 prob hl na pavlišovském h išti d tský den, kterým d ti spole n  se 
svými rodi i p ivítali léto a dlouho o ekávané prázdniny.
 Nejprve nás ekala cesta po fáborkách s n kolika stanovišti. Na nich plnily d ti úkoly 
a dozv d ly se indicie, pomocí kterých objevil každý v cíli sv j poklad.
Potom následovalo pln ní úkol  na h išti. D ti dostávaly razítka, za která si mohly nakou-
pit v obch dku plném hra ek a dobrot.
 Velkým p ekvapením pro všechny a novinkou tohoto ro níku byla p na. B hem chvíle 
prom nili hasi i SDH Náchod a Lipí naše h išt  v mo e p ny, ve které d ti hledaly balón-
ky a my rodi e pozorovali jejich obrovské nadšení. P ítomným hasi m moc d kujeme
za ochotu a trp livost.
 Letošní den d tí se opravdu vyda il a hlavní program byl dopln n n kolika bonusy. 
Shlédli jsme ukázku model  aut v akci, vystoupení b išních tane nic a obrovský zájem byl 
také o projíž ky na koni nebo ko árem.
 Aby rodi m nebylo líto, že jsou jen doprovodem svých d tí, mohli se p ihlásit do sou-
t že losovaných dvojic. ekaly je zábavné disciplíny, u kterých se všichni pobavili.
 D tský den je pouze jedna z ady akcí, které pro pavlišovské d ti, již po n kolik let, or-
ganizují dv  aktivní maminky Markéta Poláková a Lenka Mrštinová. Tentokrát vymyslely 
a p ipravily velmi bohatý program a umožnily tak strávit d tem i jejich rodi m odpoledne 
plné radosti a zábavy.
 Rádi bychom jim touto cestou pod kovali a pop áli dostatek nových nápad  a elánu. 
              Za obyvatele Pavlišova L. Sedlá ková

 D íve narození tená i jist  docela asto s nostalgií vzpomínají na školní léta, která 
mimo jiné p inášela i spoustu hodin nudy v podob  výuky povinného ruského jazyka. 
Hodn asu bylo v nováno gramatice, básním o Leninovi, pionýr m a budování komunis-
mu, ale t eba o typických ruských specialitách se žá ek dozv d l pramálo. Natož, aby je 
ochutnal. V tomto ohledu mají sou asní žáci moderní jazykovou výuku mnohem pest ejší.
A to nejen v metodách, u ebnicích a audiovizuálních pom ckách.

 Už v minulém ísle jsme informovali o tom, že na záv r ro ní výuky ruského jazyka 
žák  1. ro níku hronovské hotelovky prob hl Den ruské gastronomie. Studium ruštiny 
je tak zam eno nejen na osvojení azbuky, tení, psaní, osobní a profesní komunikaci, 
ale také na znalost ruské kuchyn , dokonce i na p ípravu typických ruských pokrm .
Minule jsme p edstavili ruské p edkrmy a polévky, dnes p ipomeneme hlavní jídla, slaná 
i sladká, jejichž názvy vám budou p ipadat pov domé. Suroviny jsou v tšinou jednoduché 
a zdravé, používá se hodn  zeleniny, libového masa, tvarohu, ovoce a kysané smetany. 
V první ad  musíme jmenovat pirohy, jejichž všemožné varianty zabírají v originálních 
ruských kucha kách mnoho stran. Naši žáci vybrali sladkou variantu pln nou tvarohem. 
Velmi chutné a co do surovin nenáro né jsou vareniky – tašti ky z kynutého t sta pln né
zelím. Také sv toznámé pelmen  – tašti ky z nudlového t sta pln né masem nezklamou 
žádného labužníka. Pro milovníky sladkých pokrm  jsme p ipravili syrníky. Se sýrem ne-
mají spole ného v bec nic, jsou to takové tvarohové lívane ky. A jako dezert p idáváme
ovocný kysel. Je to jednoduchý a pro letní období ideální dezert.

Kysel
125 g ovoce (jahody, maliny apod.), 125 g cukru, 80 až 90 g solamylu, p ípadn

kyselina citronová podle chuti. 
 P ebrané a opláchnuté ovoce propasírujeme, nic nevyhazujeme, zbytky sva íme, p e-
cedíme, pak p idáme cukr. Solamyl rozmícháme asi v 700 ml vody, vlijeme do va ícího
sirupu, mícháme, p idáme propasírovanou š ávu, posypeme cukrem a rychle ochladíme. 
Hustý kysel vléváme do studenou vodou vypláchnutých formi ek. Vychladlý vyklopíme, 
p i podávání zdobíme šleha kou.

 Další recepty na ruské pokrmy najdou tená i na webu ECHA v sekci Partne i.
Text p ipravili žáci 1. ro níku obor  Hotelnictví a turismus a Cestovní ruch a Mgr. Renata Lelková

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

Znovuobjevená ruská kuchyn



 

 Ve dnech 28. 6. až 2. 7. 2011 probíhalo v Praze Mistrovství Evropy v benchpressu. Samoz ejm
na závodech nechyb l ani Jirka Havrda a jeho Power Bull Team Náchod. Po úsp šné dubnové nominaci
nastoupil ve váhové kategorii do 140 kg.
Po p edchozích úsp ších m l skv le nakro eno ke t ináctému vít zství. A snad práv  ta 13 se mu stala 
osudnou. T etím pokusem šel zdolat národní rekord. Nechal si naložit 335 kg a zvedl je.
Bohužel, porota pokus neuznala, protože Jirka ud lal technickou chybu, kdy pohnul nohou. Obsadil 
tak 2.místo vzep enými 320 kg.

I p esto podal z ech  nejlepší výkon. P ed sebe pustil pouze litevského závodníka, který zvedl 
325 kg a tímto výkonem zvít zil.

 Je známo, že z chyb se lov k pou í. Ji í
Havrda lituje této chyby, ale i tak je se svým 
výkonem spokojen. Je to pro n ho výzva a zá-
rove  motivace na Mistrovství sv ta, které 
prob hne 28.listopadu 2011 v Irsku.
Jirku na ME doprovázeli kluci z jeho realiza -
ního týmu - Jan Rousek, Martin Mikeš, Ka-
rel Mikeš a Marek Piroh. A pozor! Premiéru 
v ú asti na mistrovství m l Jirk v syn Martí-
nek s maminkou Lenkou.
 Jirka a jeho Power Bull Team Náchod op t
ocenili podporu všech, kte í p isp li ke zdár-
né ú asti na letošním ME v Praze: Air power 
- series - MS Ná adí Náchod, Mošna a.s 

ervený Kostelec, Ložiska - hydraulika 
velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, SVC 
Náchod Vladimír Vitver, R Speed s.r.o. 
autosklo-servis, Výrobní družstvo Sn žka 
Náchod, RD FINAL STAV s.r.o. - stavební 
fi rma, Rivet factory, Bar Skála Trutnov - 
Náchod, Johny Krtek VÝSTAVBA FVE, 
Firma Pa ízek - zateplování, Profi  energy, 
ELPRO systems, Petr Pultar - Niki, LITO 
- trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dob ícho-
vice, Bowling Altera Pavel Mikeš
Philipp - sportovní trávníky Zden k Phi-
lipp, Sféra - Jaroslav erný, GAPA - herna 
Náchod. Trenér Roman Havlík, Radek Ma-
chula - masér, Sokol Kramolna a pan Vl ek 
- starosta obce Kramolna.

P ipravila La ka Škodová, 
foto archiv Power Bull Team Náchod Jirka p i p íprav  v rozcvi ovn

Technická chyba ho stála první místo.Technická chyba ho stála první místo.

VÝKUP BYTŮ a POZEMKŮ
Pomoc při zadlužení

- hrozba exekuce nemovitosti.

Více na 776 637 636
www.eureality.cz

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“

Broumov: Mírové nám stí 130, 491 421 711

15.990,-
12.790,-

Zaujaly porotu a postoupily na „Evropu“Zaujaly porotu a postoupily na „Evropu“
 Poslední dva ervnové víkendy se ve dvou navzájem vzdálených eských 
m stech uskute nila finálová kola Mistrovství eské republiky v mažoret-
kovém sportu s ná iním baton a pom pom. Všechny zú astn né soubory zde 
m ly možnost zaujmout porotu  svými výkony a prvních p t v každé katego-
rii získalo možnost ú asti na Mistrovství Evropy 2011 v Chorvatské Pore i.

 První finále zasv cené ná iní pom pom (t ásn ) prob hlo v moravském 
Vyškov . Po absolvování pochodového defilé a pódiové sestavy si po sou -

tu dosažených bod  odnesla náchod-
ská d v ata následující výsledky:
skupina MONA 3 (kadetky) – 4. mís-
to + postup na ME v Chorvatsku
skupina MONA 2 (juniorky) – 6. místo
skupina MONA 1 (seniorky) – 3. 
místo + postup na ME v Chorvatsku

 Finále pro ná iní baton (h lka) 
se uskute nilo v nedaleké Jarom i
a i zde mažoretky z Náchoda sklidi-
ly zna ný úsp ch. V obrovské kon-
kurenci soubor  z celé eské repub-
liky si dom  odvezly tato ocen ní:
skupina MONA 3 (kadetky) – 8. místo
skupina MONA 2 (juniorky) – 9. Místo
skupina MONA 1 (seniorky) – 3. 
místo + postup na ME v Chorvatsku

 Mažoretky MONA se t mito výsled-
ky op t za adily mezi desítku nejlepších 
soubor  v eské republice, za což jim 
pat í velká gratulace. Zárove  bychom 
jim cht li pop át mnoho št stí a povede-
ných výkon  na Mistrovství Evropy 2011

Foto:  Zden k Pecold 
Text : Veronika Pecoldová

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu

* měsíční splátky * na dobu 
8 až 13 měsíců * hotovost 

až do domu * rychlé jednání 

5 - 50.000,-Kč
TEL.: 725 317 668

p ijme pracovníka na pozici 

MISTR
VÝROBY

Požadavky:
- VŠ/SŠ technického zam ení
- znalost NJ nebo AJ
- schopnost ídit kolektiv
- znalost konstruk ních program

AutoCAD, Corel, MS Office
- idi ský pr kaz sk. B
- spolehlivost
- samostatnost

Kontakt:
Velké Po í í p. 177
telefon  491 482 500

e-mail drapacova@eldr.cz

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

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

www.rako-reality.cz

- byt zd ný 1 (2) + 1 (48m2) v OV nedaleko centra Náchoda        895.000,-K
- byt zd ný 4+kk (92m2) v OV v Novém M st  n/Met.          1.950.000,-K
- byt 2+1 v OV v Náchod , ul. B loveská, ihned volný          1.250.000,-K
- byt 3+1 v OV v Náchod   pl. (68m2) ul. B loveská              1.250.000,-K
- byt 2+1 v OV v Náchod  na Plhov  (pl. 47,3m2)                     840.000,-K
- byt 3+1 zd ný (pl. 80m2) v Náchod  na Brance                    1.250.000,-K
- chalupa poloroub. v Machov  nedaleko Police n/Met.          1.590.000,-K
- chalupa poloroubená ve Ž árkách nedaleko Hronova             590.000,-K
- chalupa roubená v Doubravici u Dvora Králové n.Labem     1.550.000,-K     
- rod. d m v Horní Radechové, ihned k bydlení                      1.700.000,-K
- rod. d m v Náchod  – Bražci s garáží a další staveb. poz.      1.950.000,-K
- rod. d m v Náchod  na Babí, 1- 2 byt. jednotky, garáž          1.490.000,-K
- rod. d m v Náchod  – B lovsi (2+1 v 1.NP, 3+1 v 2.NP)       2.300.000,-K
- rod. d m v Hronov  – dvoug. (4+1, 1+1) udržovaný               3.500.000,-K
- rod. d m na Klínku, krásný výhled na Náchod, garáž           2.600.000,-K
- st. pozemek v Náchod  1080 m2, krásným výhledem            1.480.000,-K
- st. pozemek o vým e 1391m2 na Borové u Náchoda              350.000,-K
- st. pozemek o vým e 8 585m2 na Kramoln  – Trub jov           200,-K /m2   

- zahrada 400m2 na slunném míst  u rybníka Brodský               140.000,-K
- zahrada 1318m2 u p ehrady Rozkoš vhodná pro rybá e            130.000,-K
- st. pozemek v Horních Rybníkách cca 20 000m2                           90,-K /m2

- st. pozemek slunný rovinatý na Bezd kov  n/Met. 618m2        220.000,-K

Zavedená restaurace 
hledá brigádníky

z hotelové školy na obsluhu.
Tel 775 034 437

MARE NOSTRUM –  DOBRÁ KNÍŽKA 
NA PRÁZDNINY I DOVOLENOU

 V pražském nakladatelství  Naše 
vojsko vyšla  již druhá knížka  našeho 
kolegy Mirka Bráta.  s názvem Mare 
Nostrum ( esky NAŠE MO E). T -
žišt m publikace „Mare Nostrum“ 
–  s podtitulem „Za tajemstvím St edo-
zemního mo e“ jsou reportáže z deseti 
zemí st edomo ského a ernomo ské-
ho geografického prostoru: Malty, Tu-
niska, Francie, ecka, Turecka, Chor-

vatska, Slovinska, Ukrajiny, Kypru 
a Izraele. Vznikly v letech 2008-2011 
v rámci projektu Mare Nostrum (www.
marenostrum.cz) navazujícího na vy-
dání publikace  Thalassa – Evropou 
v kapce vody (Naše vojsko, 2007) . 
Stejn  jako v Thalasse, také v publi-
kaci Mare Nostrum dopl ují reportáže 
ze St edomo í a ernomo í i kapitoly 
z eska. Dále zde najde tená  i témata 
spojená s Polskem, Slovenskem a N -
meckem. Knížku m žete zakoupit v in-
ternetových i kamenných obchodech. 
V Náchod  byla publikace vid na na-
p íklad  v knihkupectví na Kamenici.

Pronajmu byt 1+1, 
60 m2 v OV

V erveném Kostelci.
TEL.: 731 533 700

Rozlou ení se školou
 Předávání  vysvědčení žákům devátých 
tříd ZŠ Česká Skalice se již tradičně konalo 
v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové. 
 Slavnostního předávání se za  přítom-
nosti třídních učitelek, ředitelky ZŠ , její 
zástupkyně a učitelského sboru zúčastnili 
i představitelé českoskalického Městského 
úřadu, starosta Tomáš Hubka a místosta-
rosta  Ing. Josef Daňsa. Od města k vysvěd-
čení dostal každý žák pamětní list o ukon-
čení vzdělání v základní škole.
     Někteří rodiče, včetně příbuzných 
a známých žáků, byli skutečně dojati, ne-
boť si uvědomovali, že tito plnoletí občané, 
již nejsou děti, ale po prázdninách vstoupí 
do  života a  tím si rozhodnou o  své bu-
doucnosti. V tomto duchu rovněž pronesla 
závěrečnou řeč ředitelka ZŠ Česká Skalice 
– PaedDr. Zdeňka Řezníčková , s přáním 
všeho nejlepšího v osobním životě. Nechy-
běl krátký kulturní program, kterým „ de-
váťáci „ poděkovali celému učitelskému sboru 
za roky strávené na „ českoskalické základce„.

 Na snímku p edává vysv d-
ení žáku Robertovi Koncošovi 

t ídní u itelka Mgr. Iveta Bera-
nová . text a foto Ivan Vávra



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

VESTAV NÉ SK ÍN  NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ STVÍ
Tomáš Šnajdr

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

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

tel.: +48748174242
mob. +48666549096

dachter@dachter.pl

 - 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

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

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení 
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

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

OPRAVA NA TÉMA
„SETKÁNÍ  VELKOPOŘÍČANŮ“

V  ECHU jsme 
Vás informovali, 
že setkání rodáků 
obce Velké Poříčí 
se mělo uskutečnit 
25. června. Bohu-

žel, toto datum nebylo správné, 
neboť  termín této akce byl ak-
tualizován na nový termín – 10. 
září. Všem, kterým námi zve-
řejněný termín setkání Velkopo-
říčanů přinesl nějaké potíže, se 
omlouváme. O  novém termínu 
a  programu setkání vás budeme 
informovat v  některém z  dalších 
vydání novin ECHO. - redakce



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

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-Kramolna-Pěkný, zděný, zateplený RD (4+1) z r.1995 je s garáží a podsklepen, se zahradou a bazénem..........................................1.900.000,-Kč!
Náchod-Kompl. zařízený (i se spotřebiči), zrekonstr. byt v OV 1+1 (42 m2) v 5.patře zatepl. domu, s lodžií-vše nutno vidět!...................................775.000,-Kč
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 (garáž.haly, býv.kanceláře..), dle ÚP-zóna obč. vybavenosti, poz.1107 m2......................... 2.700.000,-Kč!
N. M sto 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, klidná část...................................780.000,-Kč SLEVA!
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.................................2.790.000,-Kč SLEVA!
N. M sto 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. T ebešov u . Skalice - Usedlost - komplex 4 budov (zast. pl. 550 m2), obyt. budova 3+1, stodoly, stáje, poz. 4100 m2  (i více) .......................2,9 mil.Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

NEBYTOVÉ PROSTORY

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

Nabízíme
-  zázemí úspěšné, stabilní a rostoucí společnosti
-  možnost profesního růstu
-  mzdu odpovídající pozici a výkonům
-  motivační ohodnoceni 

Nabízíme
-   SŠ s maturitou
-   pokročilá práce na počítači
    (Word, Excel, Outlook)
-   zkušenost se specializovaným IS
    pro výrobní fi rmu výhodou
-   přesnost, bezúhonnost, fl exibilita
-   schopnost vést kolektiv
-   min. 2 roky praxe

Česká společnost EURONA s.r.o., výrobce ekologické bytové
a tělové kosmetiky v Hronově hledá pracovníky na pozice:

GRAFIK
Požadavky:
-   znalost grafi ckých programů 
-   (Corel Draw, InDesign, Adobe Photoshop)
-   praxe v oboru, příležitost i pro absolventy
-   grafi cké cítění
-   reference, prezentace vlastních prací
-   PC znalosti – Windows, Word, Excel, Outlook
-   angličtina a zkušenosti s fl ash animacemi 
     a webdesignem výhodou
-   časová fl exibilita a vysoké pracovní nasazení
-   ukončené SŠ vzdělání
-   řidičské oprávnění skupiny B výhodou

JUNIOR MARKETING MANAGER
Požadavky:
-  SŠ/VŠ - ekonomického směru 
-  praxe v oblasti marketingu výhodou
-  pokročilá znalost AJ
-  znalost práce na PC
-  kreativita, aktivita, spolehlivost, pečlivost
-  časová fl exibilita a vysoké pracovní nasazení 

Životopisy zasílejte na simona.hornychova@eurona.cz, tel.: 491 477 368.
Více informací o naší společnosti najdete na www.euronabycerny.coma www.cernyforlife.com.

* Vdova 59 let hledá kamarádku na spole né vý-
lety do p írody, posezení u kávy ....okolí Náchoda.. 
Tel: 604 874 120
* 63-ti letý bez závazk 176/78 by se rád seznámil se 
ženou, která také nechce být sama. Záliby: kolo, p í-
roda, tanec a v lét  dovolená u mo e. Tel. 776 567 910 
Zn. Náchodsko
* 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 dobrodruž-
ství i n co víc. Vodácké um ní není pot eba. Bližší in-
formace na tel. 777 143 468. T ší se Jarda z Náchoda.

* 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 zahrádky.
Cena 699.000,-K , tel.602 204 002.
* Pronajmu solidnímu neku ákovi/neku a ce DB 
1+1 40 m2 s balkonem, Zelená ul., Náchod, 5. podla-
ží z 8. Luxusn  a prakticky rekonstruovaná koupelna 
i pro omezenou mobilitu, upravená kuchyn  - nové 
instalace - sporák, linka s dopln nými sk í kami, dal-
ší prac. deska lehce demontovatelná, ledni ka nová. 
Nové podlahy, hodn  úložného místa. Klidný a slunný 
byt, hezký výhled na Náchod. Nájemné 2.500 a zálohy 
poplatk . Ihned k nast hování. Kontakt 775 612 995
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod , Komenského t íd ,
ást. za íz., volný od 1.8. pouze pro 2 osoby, nájemné 

3500,- + zálohy za energie, dvoum sí ní kauce p e-
dem, jen vážní zájemci. TEL.: 775 22 99 13
* 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 dlouhod. byt 1+kk, 27m2, 1.NP, plast.
okna, v nov  zrek.dom  v Náchod  poblíž centra. Náj. 
+ zál. 5.240 K  + kauce 16.000K , tel.: 608903070
* Pronajmu garsonku v centru Náchoda, naproti Ben-
zín , nájem 5000,-K  v . inkasa. Nutná kauce 10 tis.K .
TEL.:777 05 44 15
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se zahra-
dou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, zateplení, 
kuchy , koup., d ev. oblož. dve e. Náj. 5.500K  + 
voda + el. + plyn + kauce, 608903070
* Prodám družstevní byt 2+1, 61 m2 na sídlišti 
v Náchod  Plhov . Zd né jádro, plastová okna.Cena 
840.000 K . Tel.:602 575 252
* Pronajmu dlouhod.byt 1+1 v os.vlast., 33 m2, 1 NP, 
v nov  zrek.dom , v NA-B lovsi. pl.okna, zateplení, 
sklep,park u domu, náj. 3.500K  + voda + el.+ plyn + 
kauce, tel. 608903070
* Prodám v Náchod  p kný byt po kompletní re-
konstrukci 2+kk v I. poschodí zd ného domu neda-
leko centra, v OV, možnost parkování ve dvo e. Tel. 
608 245 634
* Prodám byt 3+1 v Náchod . TEL.: 776 114 975
* Prodej p kného bytu 1+kk v Náchod  B lovsi
s výhledem na les a eku. Cena 630 t. K . Tel.: 602 
575 252
* Vym ním byt 2+1 v OV - 68 m2 v Náchod  - B -
loveská ul. Krom  oken p vodní stav. Za jiný i menší 
- po rekonstrukci. Tel. 776 140 273
* Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví, ve 2. NP, 
velmi sv tlý, o vým e 50 m2, Police nad Metují. Cena : 
660 000,- K  Tel.: 774 311 404

* Hledám pronájem bytu v RD se zahradou v Ná-
chod  a okolí. Rodina s 2 d tmi. Solidní jednání. 
Tel. 602 595 799

* Pronajmu byt 2+ kk 60m2 v novostavb  na okraji 
Police nad Metují,byt je ve 3. pat e s balkonem, 4.500 
+  inkaso +  kauce. TEL.: 776 730 849
* Pronajmu od 1. 8. 2011 byt 1+1 v Novém M st
nad Metují na Malecí. Nová pl. okna, satelit naj. + en. 
5 500 K  + kauce. Tel. 608 243 619
* Pronajmu 1+1 v NA - B loveská. Levn . Tel. 
737 411 933
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod  na sídlišti U Nemoc-
nice. Tel. 777 29 29 40, 608 976 956
* Dlouhodob  pronajm. byt 42 m2, 2 + kk v Ná-
chod  - Plhov . Možnost p ipojení internetu. Vratná 
kauce 18 000,-K . 3500,-K  nájem + energie. Tel. 
732 283 384
* Koupím byt 1+1 v Náchod  pouze OV, d kuji za na-
bídky. TEL.: 775 05 01 76
* Pronajmu byt v Novém M st  n. M. - Kr ín
(U ZVONICE), 3+1, nová plast. okna, nové topení. Tel. 
603 743 378
* Prodám byt 2+1 v N. M. n. Met., zd ný, 50 m2, tel. 
775 182 793
* Pronajmu p kný slunný byt 1+1 v Náchod  - U NE-
MOCNICE v zatepleném dom . Lodžie, kabel TV, mož-
nost internetu, cena 3500,-K  + služby. Tel. 777 021 798
* Pronajmu dlouhodob  byt 1+1 - volný ihned. Ná-
chod - SUN. Nová plast okna, komora, balkon, V. pat-
ro s výtahem Tel. 721 521 153
* Prodám DB 3+1 Náchod Plhov 83 m2. Výborná lo-
kalita, byt v dobrém stavu. Kontakt 774 998 247
* Sháním podnájem malého bytu,klidn  i v RD 
(v ásti).Sta í 1 obytná místnost + koupelna. Náchod 
a okolí, levn ,pro 1 osobu.volat kdykoli 776734519
* Prodám nebo pronajmu velký byt 2+1 v OV, v Ná-
chod  - B loveské ul., tel. 776 140 273 

* English just 4 U. Angli tina pro každého. TEL.: 
604 389 357

* Daruji 30 ks okenních k ídel ze špaletových oken 
se skly. TEL.:490 504 723, 774 59 59 81
* www.JAKsiPRIVYDELAT.cz
* Daruji mechanický psací stroj Consul - i s kuf í-
kem. Tel. 608 536 129

 * 46 - letý muž, vyšší postavy, sportovního typu, 
hledá ženy, které unavuje stereotyp všedního života 
k ob asným sch zkám. Diskrétnost a 100% zdraví 
zajišt no. TEL.: 603 83 43 27

* Špan lština s rodilým mluv ím. Náchod. TEL.:773 
283 437
* Aktivní d chodkyn  - hledá práci. Náchod, Nové 
M sto n.M., Dobruška. Tel. 774 351 290

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

* Odvoz stavební suti, p istavení kontejneru, 
možnost naložení a složení hydraulickou rukou. 
TEL.: 606 213 229
* Provádím údržbu zahrad, pose u trávu, ost íhám
živý plot, nat u d ev ný nábytek i ploty, pokácím i vy-
sadím nový stromek, uklidím listí. Tel. 737 564 496
* Nabízím opravy a úpravy od v , šití záclon 
a dekora ního textilu, šití kalhot, sukní, halenek. 
Vým na zip , zkrácení kalhot, halenek, bund, atd. 
LEVN . Náchod. Tel.604349703
* 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

* P ivýd lek! Tomas.Filip1@seznam.cz
* Hledám slušnou ženu 18 - 40 let, neku a ku, 
na ob asnou výpomoc v domácnosti a ven ení ps .
Zn. odm na. Tel.777 13 24 30

* SEKÁNÍ ZAHRAD A TRÁVNÍK , TEL.: 
777575723

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

* Prodám 4 ks zimních pneu - na Škoda Forman, i s dis-
ky, + sn hové et zy, a dále st ešní nosi . Cena dohodou. 
Tel. 491 462 560
* Prodám VW Transporter, 2,5 TDi, sk í , vysoký, 
p enechání leasingu, bez odstupného, k doplacení 2,5 
roku po 3500,- K , bez akontace. Tel. 776 071 321
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 1000, 
Š 100, Š 110 R, Škoda Octávia, Spartak, Felícia nap .
sv tla, nárazníky, díly motoru, plechové díly - podlahy, 
blatníky, ela, dve e, kapoty a jiné. TEL.: 777 590 755

* Daruji ko ata - p tim sí ní ko i ky, barva tmav
hn dá, žíhaná sv tle hn dou. Používají WC, od ervená. 
K odb ru v srpnu bude mourovatý kocourek a sv tlá 
(májová) ko i ka. Tel. 603 483 426
* 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
* ivava - nabízím krásná odrostlá št átka-
na mazlíka. Vychovaná v byt , o kovaná, od erve-
ná. Tel. 491 426 680, tel. 603 206 743

Montáž a servis
LPG Náchod

- včetně výměny nádrže
- sekvenční vstřikování 21 000,-Kč

Milan Pšenička tel. 777 05 44 15, 
Jizbice 42, Náchod

po rekonstrukci, d m je zateplen, plastová okna, bal-
kon, možnost p ipojení k internetu. Volný ihned. Tel: 
776 581 363, 608 631 550
* 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.

* Nabízíme k prodeji zahradu (388 m2) v Nácho-
d  „Na Kašparáku“.Je svažitá,s p ípojkami elektro 
a vody, v cen  je ná adí, nová houpa ka...cena: 
59.000,- K , tel. 602 204 002 www.idealnet.cz
* Koupím chalupu nebo RD v dobrém stavu 
do 30km od Náchoda. Rychlá platba, Za nabídky 
p edem d kuji. Tel. 739486403
* Pronajmu k rekreaci chalupu v Orlických 
horách, krásné klidné místo, houba ení, turistika, 
koupání - pro nenáro né. Cena dohodou (levn ). 
Tel. 736 667 052
* Hledáme rodinný d m nebo chalupu k celoro -
nímu bydlení nej. v okolí Náchoda (Nové M sto n/
Met., Dolní nebo Horní Radechová, Hronov, eská 
Skalice) do 10km do 2,5mil. Tel.: 721 146 244
* Prodám ve Zbe níku u Hronova RD 3+kk, lze 
rozší it o d tský pokoj, ÚT na plyn i TP, na po-
zemku 1200m2 je zd ná dvougaráž a kolna. Cena 
dohodou. Tel.: 608 245 634
* Sháníme v Náchod  a blízkém okolí chatu
k celoro nímu užívání. Tel.: 608 667 734
* Prodám stavební pozemek ve Rtyni v Podkrk.,
1200 m2, jižní strana, zasí ováno, výhled na Krko-
noše. RK NEVOLAT! Tel. 777 591 818
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu v cen
do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634

* 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 menší rodinný d m se sadem na velmi 
klidném okraji obce Ohnišov. Cena : 495 000,- K . Tel.: 
777 602 884
* Prodám - p ípad. pronajmu RD v . Kostelci (Horní), 
ást. po rekonstr., topení, podlahy, okna atd. cena k prodeji 

1 750 000,- K . Rychlé jednání - sleva! Foto e-mailem, tel. 
776 311 277, e-mail: 
JR.SLAVIKOV@seznam.cz (smlouvy s RK nepodepisuji!)
* Prodám stavební parcelu 770m2 v N. M. n. Met, ul. 
Rovná, sít  a komunikace na okraji pozemku. Cena: 
1.200,-K /m. Tel. 775 182 793.
* Prodám rodinný d m 5+1 s garáží a zahradou 700 m2

v Bohuslavicích. Tel: 731 316 629
* Prodám patrový rodinný d m 5+1 na pozemku 1 350 
m2 s garáží v Bohuslavicích. Tel: 728 570 486
* Prodej RD 5+1, typ Okál v N.M st  n/M v atraktivní 
lokalit  Kr ín. V roce 2007 bylo provedeno celkové zatep-
lení domu + rekonstrukce vytáp ní (nový kotel s oh evem 
vody). St echa a krov ve výborném stavu. Veškerá ob an-
ská vybavenost v dosahu. Krásné bydlení za p ijatelnou 
cenu. Cena 1.650.000,- K . Mob.: 725 646 413
* Prodám p kný pozemek v Dolní Radechové - 1/3 
sad, 1/3 zahrada, 1/3 stavební parcela. Vlastní studna, el. 
p ípojka, starší chatka. Cena k jednání 450,-K /m2. TEL.: 
774 678 899
* Koupím RD ve Velkém Po í í. Tel. 774 282 421

* Prodám rodinný d m na Kramoln . Vol-
ný k nast hování. Cena dohodou. TEL.: 
603 229 415

* Prodám stavební pozemek na lukrativním 
míst  v . Kostelci o vým e 1413 m2.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://pozemeknm.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. 721 435 426
* Prodám stavební pozemek v obci Bezd kov
nad Metují. Nachází se v nové klidné vilové tvrti 
obce s novou p ístupovou cestou v blízkodti ško-
ly a školky. Pozemek je slunný suchý orientovaný 
k na jih s panoramatickým výhledem. Elekt ina 
na pozemku, voda a plyn v t sné blízkosti. Poze-
mek o vým e 618 m2. áste n  oplocen. Cena 
185.000 K . Tel. 491 543 910, 773 529 925
* Prodám RD v Náchod  - B lovsi, po áste né 
rekonstrukci, volný ihned k bydlení. Sleva 400 tis. 
K . Tel. 604 900 681
* 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, rekonstrukce nutná. RK nekontaktovat. Tel. 

734484653
* Prodám RD v centru Hronova, p íjemné, klid-
né prost edí, cena k jednání 3,4 mil. K . TEL.: 777 
23 21 22
* Prodám rod. d m v Teplicích n. M., krajní pat-
rová adovka se zahradou asi 350 m2 v klidné ásti. 
Cena 1.550.000,- K . Tel. 722 472 177.

* Pronajmu malou kancelá  (2x4m) s výhl. do 
zelen  poblíž centra, + WC, v nov  zrek. dom
v NA. Nutno vid t. Náj.1.500,- K  + el. + vody + 
topení + kauce., tel. 608903070.

* Prodám zkolaudovanou záme nickou dílnu 
v Hronov  u hlavní komunikace. Výrobní prostor 
110m2, kuchy ka, wc sprchový kout. Možnost 
p dní vestavby - 150 m2.Vjezd pro nákladní vozi-
dla do dvora. Stavba 170m2 pozemek 1049 m2.Ce-
na dohodou. Nutno vid t. Tel. 728 433 069
* Pronajmu za ízenou kancelá  na Plhov , v et-
n  po íta e - internet. Kone ná cena 2500,-K /
m s.. TEL.: 774 678 899
* 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, 
masérské i jiné služby. Více info. na 603 150 254

* Pronajmu obchodní prostory 120 m2 v centru 
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 ORDI-
NACI APOD.,110+ 50m2, 200m OD NÁM STÍ. 
Info na telefonu 777 302 483
* Pronajmeme volné obchodní prostory v Pasá-
ži Kamenice v Náchod  na Kamenici. K dispozi-
ci prodejny o velikosti 38 m2 a 60 m2. TEL.: 777 
152 750

* Dob e zaplatím staré pohlednice a poštovní 
známky, tel. .722 907 510
* Knihy a asopisy - koupím i v tší množství, tel. 
. 722 907 510

* Mince a bankovky - platba hotov ,
tel. .724 020 858
* Koupím nové díly na vozy TATRA, ŠKODA
- plechy, sv tla, chromy do roku výroby 1975 
a na stará auta p ístroje, sv tla, klasksony, spínací 
sk í ky, atd. Tel. 602 272 440
* Koupím staré hra ky, autí ka, vlá ky, panenky, 
ko árky, kamenné stavebnice, letadla, traktory, au-
tí ka vyrobena v KDN Náchod, i horší stav na díly. 
Tel. 602 272 440
* Koupím staré motocykly a díly, díly na JAWE-
TA, STADION nebo i celý na díly. Tel. 602 272 440
* Koupím starožitná jízdní kola, možno i díly 
nebo vraky. Tel. 602 272 440
* Koupím p dovky 20 x 20 mm. TEL.: 
777 556 570
* 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

* 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 kolob žku, málo používaná ve velmi 
dobrém stavu. Cena 1500,- K . TEL.: 490 504 723, 
774 59 59 81
* Prodám p ikrývky z ov í vlny 2 ks a polštá e
2 ks - nové nepoužívané. Cena 3000,-K . TEL.: 
490 504 723, 774 59 59 81
* PRODÁM LCD TELEVIZE / MONITOR
Prodám v tší množství zánovních LCD TV mo-
del M198WA 19“, úhlop . 48 cm. Analog. tuner. 
Vhodné pouze pro KABEL UPC, nebo SAT. Pop .
jako monitor k PC. Cena 1ks 1.800,-K . Sleva p i
odb ru více ks. TEL: 602 135 441, Náchod
* Prodám pánské horské kolo - zn. Olpran, a la 
2000,-K . Tel. 776 789 805
* Prodám sendvi ové izola ní panely st no-
vé a st ešní, 100x200 cm, 100x250 cm, tl 8 cm 
275 K / m2,tl 10 cm 300 K /m2, na st ny, opláš-
t ní, montované garáže, dílny, p í ky, stropy, Tel. 
728 527 366
* Prodám barevnou tiskárnu Hewlet Packard - 
Deskjet 2050 a la 700,-K . Tel. 776 789 805
* Prodám erný starožitný psací st l, selský ná-
bytek - st l + 4 židle z masivu, a ru ní paletový 
vozík. Tel. 777 23 21 22
* Prodám ntb SONY VAIO VPCEB1E1E, rok 
v záruce. CPU: Core i3 2,13Ghz, HDD: 320GB, 
RAM: 4GB, GK: ATI R.HD 5470 512MB, 15,5. 
Orig. Win7. Cena: 10.000 K . TEL.: 733 180 003
* Prodám vep ové p lky menší 55,-K /kg, v tší 50,-
K /kg + droby a vnit . sádlo zdarma. Krmeno bez sm -
si. TEL.:773 914 858
* Prodám fi lmy DVD á 15 K , mám cca 2000 ks 
r zných žánr , vše originál nepoužívané. Kontakt 
608 417 696

* Statice barevná-limonium. Statici barevnou 
svazkovanou o pr m ru asi 20cm. V osmi bar-
vách. Možno na dobírku. Cena 10 K /svazek. 
Odb r již od ervence. Tel. 607 857 022 e-mail: 
pestovani.statice@seznam.cz

* Pronajmu p kný byt v Náchod  - Plhov . 3+1, 
kuchy  po rekonstrukci, možno áste n  za ízený, in-
ternet, nájem 3000,- + inkaso 4500,- kauce dohodou, 
tel. 602 284 585, e-mail: bofa.bort@tiscali.cz
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod . Tel. 605 329 099
* Prodám byt 1+1 - 50 m2, sídlišt  Náchod - Plhov. 
Zateplená budova. plast. okna atd. cena 799 000,-K .
Tel. 604 602 208
* PRONAJMU DLOUHODOB  nový byt 2 kk
44m2 v Hronov . D m i byt jsou po celkové re-
konstrukci, nedaleko centra. 602133173, E-mail: 
renestarkov@seznam.cz
* Hledám podnájem bytu 2+1 do 6500,- K  - 
7500.-K  (v etn  služeb), s pozd jší možností od-
koupení do OV, lokalita Náchod - Plhov nebo Borská 
ul., slušná mladá rodina - 1 dít  + pes, p edem díky 
za nabídky. Tel. 777 04 44 82
* Nabízím byt 3+1 v Náchod  v T ešínkách, nájemné 
3500,-, inkaso 4000,- , p i nástupu 15 tis. K . Možnost 
využití zahrádky. TEL.: 774408 168
* Prodám DB 1+1 v Novém M st  n.M., nová plast.
okna, nové stoupa ky, 4. NP. TEL.: 608 949 968
* 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!
* 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 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
* 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 cen-
tru náchoda. Byt je po rekonstrukci v zatepleném 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
* Pronajmu dlouhodob  v NA byt 1+1, 40m2, B lo-
veská ul. 6p., okna sm rem k lesu, klidná, tichá ást.
Byt je zcela nov  za ízen/plastová okna, veškeré el. 
spot ebi e,nádobí, nábytek/. M sí ní nájem 5.000 K
plus záloha 2.500 K  na energie/topení, voda, plyn, 
el.-vyú tování dle skute nosti/. Jen solidnímu zájem-
ci. Mob.777788979
* Pronájem bytu 2+1 o ploše 60m2 v centru m sta 
Náchod ulice Palachova 1457 u okresního soudu. Byt 
se nachází v cihlovém dom  ve 3 N.P. bez výtahu. Tel. 
732 799 528 e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko nám stí v Jarom i
o podlahové ploše 44,4m2 v dom . p. 382 v ulici Na Vr-
ších. 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 Náchod
poblíž centra, po nákladné rekonstrukci. Vratná kauce 
25 000,- K . Jen pro solidní zájemce. Luxusní byt pro ná-
ro né. Volné ihned. Tel. 602 790 044
* PRONAJMU sv tlý byt 2+1 v Náchod  na atraktiv-
ním míst , poblíž centra. Byt je po rekonstrukci: nová plas-
tová okna, nová koupelna a WC, nová kuchy ská linka 
atd. Velká kuchy  s jídelnou +2 velké pokoje. P da, sklep, 
kabel.TV, internet a telefon. Parkování u domu. Volný 
od 1.5.2011 Požadujeme kauci 25000,-. Tel: 602790044.
* Pronajmeme velmi p kné byty vedle nám stí v Ná-
chod . 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 
zájemce. TEL.: 777 152 750
* Pronajmeme nov  zrekonstruovaný byt 3+kk o veli-
kosti 67 m2 na Kamenici v Náchod . Nové soc. za ízení, 
okna, dve e, kuch. linka, podlahy. Pouze dlouhodob jší 
pronájem pro bezproblémové zájemce. Cena pronájmu 
5700,- + inkaso. Kauce 10 tis.K . TEL.: 777 152 750
* Prodáme prostorný byt 5+1, panelový d m Broumov 
po celkové rekonstrukci (nová okna, zateplení...). Výhod-
ná dostupnost, praktické bydlení. Cena dohodou. K nast -
hování 10/2011. Tel. 605 273 341
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov . Tel. 608 11 00 41, 
776 869 908
* 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 byt v Náchod  2+1, áste n  vybaven. Tel. 
774 808 332
* Prodej bytu 1+kk v Náchod , DB s balkonem, 7.NP, 
35m2. Cena 500tis.K . Tel: 776 761 391
* Prodám byt 3+1 v Náchod , cena 850tis. K . TEL.: 
774 061 131
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 v Náchod
Na Brance. Cena 5500 K  plus energie. Vratná kauce 
16.500 K . Tel.:725 194 243
* Dlouhodob  pronajmu 1+kk 30m2 v zatepleném 
dom . D m je v klidné ásti Nového M sta n/M. Plastová 
okna, výtah, internet. Nájemné 4600,-K  + elekt ina. Kau-
ce 15000,-K . Volný ihned. Tel. 608 323 373
* Dlouhodob  pronajmu 1+1 v Náchod . Byt je 

BYTY

KOUPÍM

PRODÁM

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

NEMOVITOSTI
R ZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍ CI



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

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.

NEJVYŠŠÍ CENY

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

St echy
Zelená úsporám

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

 zednické
 zateplení budov      
 nat ra ské
 sádrokartony          

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

tel.: +420 608 345 132

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%

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

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

 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. Pokud 
dostanete chuť na výbornou rybu a navíc 
vlastnoručně ulovenou, 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 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...

Město Náchod
prodá volný byt: 

Zelená 1955, volná bytová jed-
notka 1955/6, I. kat., 3+1, výmě-
ra 70,30 m2 s podílem o velikosti 
7030/386160  na společných čás-
tech objektu a  na parcelách č. stav. 
451,452,453 v k. ú. Staré Město 
nad Metují. Cena   1.100.000,- Kč.

Prohlídky nemovitostí lze do-
mluvit na telef. 491426978, 
491427304-Správa budov Ná-
chod s.r.o.

Žádost adresovat na MěÚ Náchod, 
odbor správy majetku a fi nancová-
ní, Masarykovo nám. 40, Náchod

Informace tel. 491 405 233,
nebo e-mail:

gustav.sourek@mestonachod.cz

Projekt PPP vstupuje do poslední fáze
 Projekt pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě „Vzdělávání pedagogů v me-
todě Feuersteinova instrumentálního obohacování“ podávaný v rámci operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pokračuje úspěšně do své závěrečné etapy.
 40 pedagogů náchodského okresu má za sebou vzdělání v metodě Instrumentálního 
obohacení prof.Feuersteina a  následně i  9 navazujících seminářů. V  atmosféře sdílení 
svých zkušeností a zkušeností lektorů s metodou FIE, měli pedagogové možnost shléd-
nout i videonahrávky práce svých kolegů. V jednotlivých setkáních se seznámili s novými 
poznatky vývojové psychologie, probrali konkrétní situace z běžné praxe. V závěrečném 
semináři se seznámili s relaxačními technikami. Atmosféra jednotlivých setkání byla vel-
mi uvolněná, tvořivá a  možná nám všem bude chybět. Uvědomili jsme si všichni jak 
málo prostoru je v běžném pracovním procesu učitele na debatu s kolegy, jak těžko se 
hledá prostor pro sdílení jednotlivých zážitků a osobních zkušeností, jak je obohacující 
vyslechnout i kolegy a uvědomit si své vlastní možnosti. Sledovat práci druhých, společně 
hovořit o tom jak to dělám já, s čím si nevím rady nebo naopak co se mi daří, je jistě 
i možnost jak bojovat proti vyhoření a únavě.
 Na podzim se rozběhne závěrečná část projektu, kdy se lektoři rozjedou za jednotlivými 
pedagogy na jejich pracoviště, kde nabídnou svou účast v hodinách vedených metodou FIE. 
Obohacující zřejmě budou i závěrečné práce a zamyšlení účastníků nad celým vzděláváním 
a nad tím, co jim přineslo. V lednu pak bude závěrečné setkání za účasti Doc.PhDr.Věry 
Pokorné, hlavního lektora této metody u nás, a ředitelů zúčastněných škol. 
 Projekt byl rovněž prezentován na  konferenci FF UK „Škola jako místo setkávání“, 
v březnu 2011 v Praze.
                                           MŠ, PPP Náchod

Město Náchod prodá výběrovým řízením
formou obálkové metody:

 
Běloveská 1674 - volný byt 1674/24 o velikosti 3+1, výměra 67,75 m2, s podílem o velikosti 
6775/364320 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 2613,2614 k.ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 1.200.000,- Kč. 

Nerudova 1339 - volný byt 1339/10 o velikosti 1+0, výměra 28,20 m2, s podílem o velikosti 
141/2860 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 1434 k.ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 450.000,- Kč.
 
Jugoslávská 1537 - volný byt 1537/3 o velikosti 3+1, výměra 55,80 m2, s podílem o velikosti 
5580/499005 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 289,290,291,292 k.ú. Staré 
Město nad Metují.
Vyvolávací základní cena 900.000,- Kč. 

Riegrova 163 - třípodlažní bytový dům v centru Náchoda se stav. parcelou č.254  k. ú. Ná-
chod s šesti byty - z toho 5 volných.  Prodej nejvyšší nabídce.
Vyvolávací základní cena  3.000.000 Kč.   

Nabídky vždy v samostatné uzavřené obálce označené v levém hor. rohu nápisem :
Výběrové řízení - byt   1674/24 – neotvírat
Výběrové řízení - byt   1339/10 – neotvírat 
Výběrové řízení - byt   1537/3 – neotvírat
Výběrové řízení - dům čp. 163 Riegrova  – neotvírat

adresovat na MěÚ Náchod, Odbor správy majetku a fi nancování Masarykovo 
nám. 40, Náchod.  

Uzávěrka přihlášek 12. 8. 2011 ve 13:00
Prohlídky nemovitostí lze domluvit na telef. 491426978, 491427304-Správa bu-
dov Náchod s.r.o.
informace na tel. 491 405 233 nebo e-mail:  gustav.sourek@mestonachod.cz
nebo  http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/nemovitosti/
Prodej pouze prvnímu v pořadí - při jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje.

Salon u Bílé Vrány
Do tanečních v pohodě a klidu

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

kadeřnice, manikérka, stylistka, vizá-
žistka, vlasová, nehtová, dekorativní, 

kosmetika, společenské šaty

Zahradnické práce

sekání trávy
Tel. 724 173 560

Podorlický sraz velorexů
- Memoriál bratří Stránských

 Ve dnech 8. až 10. 7. 2011 se konal 1. 
Podorlický sraz velorexů v Dobrém.
Zúčastnilo se 59 soutěžních posádek a 8 
posádek pořadatelských.
 Trasa, která měřila celkem asi 85 km, 
vedla přes Dobré, Podbřeží, Dobrušku, 
Nové Město nad Metují, Peklo, Náchod, 
Dobrošov, Nový hrádek, Mezilesí, Bys-
tré a zpět do Dobrého.
 Na  jednotlivých zastávkách plnily 
posádky různé úkoly, například rybo-
lov, rozborka a sborka budíku na čas, 
skládání kostiček, střelba z  praku, 
sešroubování matek se šroubky, střel-
ba na  brankáře, navlékání kolečka 
na tyčku, záchrana tonoucího.
Celkovými vítězi se stali 1. Kovář Jiří, 2. 
Kovář Petr, 3. Filipi Ota.
 V závěru srazu bylo možné popovídat  
s některými bývalými pracovníky Velo-
rex družstva, paní Forejtkovou a panem 
Slezákem a zavzpomínat na časy, kdy se 
tyto tříkolky montovaly.   
                                                   Petr Šabatka

Na téma „náchodský Beránek“
 „Nesmyslné a nelogické smluvní vztahy z nedávné doby jsme museli revidovat. 
Jen tak lze mluvit o  řádném hospodaření s  majetkem obce, v  našem případě se 
skvostem v podobě Hotelu Beránek“, říká radní města Náchoda a Předseda předsta-
venstva Beránek Náchoda.s. ing. Aleš Cabicar /TOP09/.
 „Součástí Beránek Náchod a.s., jejímž hlavním akcionářem je město Náchod, je rov-
něž restaurační a hotelová část. Jelikož primárním posláním naší akciové společnosti 
je zajištění chodu Divadla Dr. Josefa Čížka, byla restaurační a hotelová část čítající 118 
lůžek v klasifi kaci 4 hvězdičkového zařízení předmětem nájemního vztahu. Ten ekono-
mický protimluv, nebojím se říci až holý nesmysl tkvěl v tom, že cena byla předchozím 
vedením stanovena na  10.000 Kč měsíčně, a  to ještě s  kompletním vybavením. Na-
víc byla smlouva koncipována jako na dobu neurčitou s omezenými možnostmi tuto 
smlouvu vypovědět. Po  několika měsíčním jednání se podařilo tento vztah ukončit 
k 31. 7. 2011, otevřít veřejnou poptávku po novém provozovateli, který by byl ocho-
ten hotelové a restaurační zařízení provozovat, nicméně za ekonomicky diametrálně 
odlišných podmínek, pro akciovou společnost a  potažmo město Náchod podstatně 
příznivějších. Výsledkem bylo uzavření smluvního vztahu s  novým nájemcem, kte-
rý za  identický předmět nájmu uhradí o 800% vyšší roční nájemné. Jelikož se jedná 
o hospodaření s obecním, tzn. s veřejným majetkem, který navíc pro obyvatele naše-
ho města je synonymem kulturního a historického odkazu, považuji za samozřejmé, 
že smlouva resp. její ujednání mají veřejný charakter. Jsem velmi rád, že jsme mohli 
tak přispět k napravení stavu, který nešlo klasifi kovat jinak než absence profesionality 
a zodpovědnosti k majetku města Náchoda.“                                                                    r
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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

 Suzhou Singapore International School ( SSIS) organizovala dne 28. kv tna 2011 
„mezinárodní rodinný den.“Tento rok jako jednou z nových aktivit byl „pr vod náro-
d “. Do SSIS chodí žáci od mate ské školy až po maturanty. Dohromady to d lá okolo 
1 300 d tí z více než 40 zemí. Od íny po Nový Zéland, od Kanady po Francii. Samo-
z ejm , že i eské barvy byly prezentovány. Dv eské rodiny s pomocí dalších jednot-
livc  z ech uspo ádaly „ eský st l. “Dohromady jsme uva ili 15 litr  guláše,napekli 
víc jak 120 kolá k  i lahodný perník. Zájem o eské jídlo byl p ekvapivý a všichni 
jsme byli velmi chváleni.Všechno jídlo byly zkonzumováno b hem dvou hodin.
 K tomu,aby tato eská prezentace byla dokonalá, jsme si zap j ili tradi ní eské
kroje od tane ního souboru Hada .Tímto d kujeme paní Diblíkové-Škodové a paní 
Ceprové, editelce M stského kulturního st ediska ervený Kostelec, za pomoc ud lat
tento výjime ný den pro každého z nás. Kroje nám pomohly prezentovat náš domov 
ve vzdálené ín . Toto byl první ro ník mezinárodního rodinného dne ,kdy jsme se 
všichni zú astnili a mohli tak reprezentovat zemi, ze které pocházíme,ukázat,jaké jsou 
naše zvyky a tradice.
Proto se na p íští ro ník „mezinárodního rodinného dne“ na SSIS v ínském Suzhou 
budeme p ipravovat s velkými ambicemi s  hlavním úkolem - ješt  p esv d iv ji pre-
zentovat naši zemi.Na tomto speciálním dni bylo zastoupeno mnoho stát . Návšt vníci
mohli ochutnat jídla z Mexika, Brazílie, USA, Koreje, Singapuru, Dánska a mnoha 
dalších. Mohli si také poslechnout hudbu typickou pro prezentované lokality a sezná-
mit se s r znými propaga ními materiály.
 Tento den byl pro nás nezapomenutelný nejen díky velkému úsp chu eského jídla, 
ale také díky našim kostým m a odhodlání zpívat a tancovat.

Kristýna Franková, studentka SSIS, Suzhou - ína

„HÝBEJME SE.“ – pozvánka na výlety„HÝBEJME SE.“ – pozvánka na  výlety
SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM

NÁCHOD NÁCHOD

Tel. 602 886 577

V letních m sících od nás 
obdržíte malý dárek

Házenká ská hala – Hamra Náchod

 V rámci esko-polské spolupráce jsme jako zástupci St ední školy a Základní školy, Nové 
M sto nad Metují, p ijali pozvání paní editelky Marleny Runiewicz k návšt v  speciální 
školy v polském Klodzku. Návšt va se konala dne 19.5. a naši školu zde reprezentovala zá-
stupkyn editelky paní Mgr. Pavlína Sobotková, paní Mgr. Agata Koziol, která nám pomá-
hala s p ekladem a dv  paní u itelky z oboru  Praktická škola dvouletá Mgr. Lenka Hašková 
a Bc. Martina Brožová.
 Po p íjezdu do Klodzka nás v ele p ivítala paní editelka s ostatními u iteli speciální školy, 
kte í nás pohostili tradi ní specialitou polské kuchyn , a to výborným jable ným kolá em.

Dárek pro polské p átele, obraz Nového 
M sta nad Metují, vytvo ili žáci oboru 
Praktická škola dvouletá technikou hlin né
batiky. Žáci aranžérského oboru p ipravili
kytici ze sušených kv t .
 Poté nás polské kolegyn  provedly ško-
lou a ukázaly nám jednotlivé t ídy vybavené 
netradi ními pom ckami pro žáky se spe-
ciálními vzd lávacími pot ebami. Také nás 
zaujaly výrobky žák , obrázky vytvo ené 
z vyst íhaných papírových kole ek. Velice 
milé bylo vystoupení žák  s tane ním do-
provodem a scénkami ze seriálu Pat a Mat. 
Na programu se nám líbilo, že pr vodní slo-
vo o p íprav  a výkonech žák etli žáci spe-
ciální školy v eském jazyce. Dále nás ekal 
vynikající tradi ní polský ob d, u slavnostn
prost eného stolu, který uva ily žákyn  školy 
p i praktickém vyu ování.
Celá návšt va probíhala ve velmi p íjemné 
a srde né atmosfé e.Vzájemn  jsme m li 
možnost vym nit si zkušenosti z oblasti 
vzd lávání žák  se speciálními vzd lávacími 
pot ebami. Setkání bylo zakon eno podepsá-
ním smlouvy esko-polské spolupráce mezi 
ob ma školami. Paní zástupkyn  pozvala 
polské p átele na poznávací pobyt do Nové-
ho M sta nad Metují. Budeme se t šit, v zá í
nashledanou.               Bc. Martina Brožová

Ricochet + squash
Najdete nás na Facebooku
 Squash Centrum Náchod

+ stolní tenis
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     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

(dobrovolným!) a získáním zdravé  vody
So – 23. ervence – Maternice 

 Odjezd autobusem z Náchoda v  12.35 h  p íjezd ervený Kostelec 12.57 h .                    
 Z K p ší t ra  do Maternice , zde zastávka u  zázra né vody se cvi ením TAO 

.Pak pokra ování p es D eví  na  nádraží v Hronov , odjezd vlakem  v 18.05 ( 18.51) h.
Ne – 7. srpna T tice u Studnice – sraz u náchodské sokolovny v 13 h.

 P šky p es \Kramolnu, Studnici  k prameníku ve T ticích. Zde cvi ení I - KUNG. 
Pak p es Studnici do Starko e na vlak – odjezd 16.42 (18.42 h.) 

P íjezd do Náchoda 16.56 (18.56 h.)
T. J. Sokol Náchod

em z Náchooda v 12.35 h  p íjezd eervený Ko

 P šky p es \Kramolnu, Studnicci k prameníku ve T ticíích. Zde cvi ení I - KUNG.
P k St d i i d SSt k l k dj dd 16 42 (18 42 h )

 V plném proudu je sezóna závod  v in-line bruslení a s radostí m žu napsat, že 
jaro se rychlobrusla m z BK Powerslide Náchod povedlo. Vzhledem k rychlému 
rozvoji tohoto sportu jak v R, tak v celé Evrop  nebyl od poloviny dubna snad 
žádný víkend, kdy by n kdo z našich brusla  n kde nezávodil.
 Z n meckého Grossgerau (jedny z nejv tších dráhových závod  v Evrop ) si p i-
vezl Michal Prokop (kategorie chlapci 14 -15 let) 26. místo z 63 ú astník , z belgic-
kého Mechelenu pak p i mén  po etné, ale velmi kvalitní konkurenci dokonce místo 
páté. Výborn  zajeli on i další závodníci také na siln  obsazených závodech v Ge e
(N m.): Markéta Ž árková (juniorky 18 - 19 let) - 2. místo, Klára Prokopová (ju-
niorky 16 - 17 let) - 10. místo, Michal Prokop - 9. místo, Vla ka Pozd nová (dívky 
10 - 11 let) - 10. místo.
 Našim menším závodník m se pak da ilo hlavn  na mistrovství Polska v neda-
lekých Dušnikách : Honzík Homolka a Mat j Gajdoš si p ivezli zlatou a st íbrnou 

medaili v kategorii chlapc  7 - 8 let, 
Veronika Homolková vyhrála kategorii 
d v at 5 - 6 let.
 Domácím vrcholem jarní ásti se-
zóny byl pak republikový šampionát 
na dráze, který se konal 11.-12.6. v Be-
nátkách nad Jizerou. Mistry republiky 
ve svých kategoriích se zde stali Klára 
a Michal Prokopovi a Vla ka Poz-
d nová, st íbro vybojovala Markéta 
Ž árková, Jan Ž árek byl pátý.
 I v d tských kategoriích nasbíraly 
naše d ti (krom  spousty od enin a le-
tos bohužel už i pár zlomenin po pá-
dech) mnoho p kných umíst ní.
 Všechny zmín né výsledky jsou o to 
cenn jší, že byly dosaženy na speciál-
ních závodních drahách. Tu v Náchod
a okolí bohužel nemáme, takže trénink 
je zna n  problematický, p esto je vi-
d t, že i tak lze dojít k dobrým výsled-
k m.
 Záv rem bych rád pozval všech-
ny d ti, které se rády hýbou a t eba 
už i samy bruslí, aby se p išly podívat 
a zkusit si to s námi na n jaký náš tré-
nink (rozpis : www.bknachod.cz).
 Rychlobruslení je sice tvrdý sport, 
který ob as hodn  bolí, ale adrenalin 
a radost z rychlé jízdy stojí za to.

ím nás bude v tší parta, tím nás to 
bude víc bavit !

Pavel Prokop - trenér

Návšt va speciální školy v polském  Klodzku

Jaro završily tituly mistr republikyJaro završily tituly mistr  republiky eské barvy zá ily 
v ínském m st  Sushou


