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 SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

LIKVIDACE ZÁSOB
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

PODPORA 
ZVONICI

�EŠÍ HLUK HAVÍ� VE VÍDNI
Hronovští radní schválili poskytnutí 
příspěvku Římskokatolické farnosti Hronov. 
Částka ve výši 20 000,-Kč bude použita 
na opravu elektroinstalace ve zvonici u 
kostela Všech svatých. Zvonice je jednou z 
dominant města. Stáří této sakrální památky 
je již úctyhodných 400 let.                      (r)

Ani Červenému Kostelci se nevyhnula 
veřejná diskuze na téma nadměrné 
hlučnosti, kterou vydávají některé stroje 
při práci na zahradě. Zatím nebyla tato 
činnost regulována vyhláškou. Starosta 
města Petr Mědílek dal nejprve přednost 
veřejnému apelu, který byl zveřejněn v 
Červenokosteleckém zpravodaji.         (r)

Ivo Havíř z Červeného Kostelce obsadil 3. 
místo na Mistrovství Evropy v kulturistice 
ve Vídni, kdy „v souboji“ podlehl pouze 
domácímu Rakušanovi a jednomu borci 
z Ukrajiny. Noviny ECHO se připojují ke 
gratulantům.                                                   (r)

Prodejna 
stroj� a ná�adí
B�loveská 168, 

Náchod

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

�� sekání trávy  sekání trávy ��  úpravy zahrad  úpravy zahrad
tel. 724 173 560tel. 724 173 560

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).

Jedna svářečka pro 
elektrodu, céóčko i TIG

velký velký 
výběr výběr 

tlakových tlakových 
myček myček 



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Spolujezdec, který usne, je nebezpe�ný
I v dob� stále levn�jších letenek z�stává auto nej�ast�ji využívaným zp�sobem dopravy 

i do vzdálen�jších dovolenkových destinací. �ízení je však velmi náro�ná �innost, p�i které 
i chvilkové oslabení pozornosti m�že mít smrtelné následky.

Odhaduje se, že na 40 % nehod na dovolenkových cestách se podílí únava. Nikdo p�itom 
není proti únav� imunní. Únava p�ijde na každého, jde jen o to za jak dlouho. U pr�m�rného 
motoristy klesá schopnost koncentrace pozornosti již po stokilometrové cest�. Situace se 
zhoršuje za snížené viditelnosti nebo za jiných podmínek, které kladou na �idi�e vyšší 
nároky. Nebezpe�í spo�ívá v tom, že únava �asto p�ichází plíživ�. K situaci, kdy se �idi�i 
za�nou pomalu klížit o�i, by nikdy nem�lo dojít. Ani zkušený �idi� by nem�l �ídit v jednom 
kuse déle než 3-4 hodny a po této dob� by si m�l ud�lat alespo� p�lhodinovou p�estávku.

Prvním p�edpokladem bezpe�né jízdy je však dobrá kondice. Nevyjížd�jte na dlouhé 
cesty, jestliže se necítíte zcela fit, zvlášt� ne tehdy, když užíváte léky. P�ed delší cestou se 
je dobré dostate�n� prospat, protože nedostatek odpo�inku se projeví snížením post�ehu, 
soust�ed�nosti a prodloužením reak�ní doby. Poslední den p�ed cestou si rad�ji vezm�te 
alespo� p�l dne volna a v klidu se sbalte. Po�ádn� se vysp�te, nevyjížd�jte unavení. Cítíte-
li bolest v zádech, ztrnulost, bolení nohou, pálení o�í, zavírání o�í nebo bolení hlavy, �i 
dokonce mžikové vysazení (mikrospánek), pak už je skoro pozd�. Zastavte okamžit� 
na nejbližším odpo�ívadle a zacvi�me si, v noci si pak alespo� na krátkou dobu zd�ímn�me. 
Nep�ece�ujte ú�inky kávy, ta spánek nenahradí. Navíc ú�inky nastupují až tak za 30 minut. 
Nezapomínejte pít, protože i dehydratace zhoršuje pozornost. Nejlépe je v teple pít málo 
sladký �aj s citronem. Jezme jen do polosyta a jen lehká jídla. Pozor také na poslech 
monotónní hudby. Lepší je poslouchat po�ady, které povzbudí pozornost a v�bec nejlepší 
je, když si s posádkou stále povídáte. Spolujezdec, který vedle �idi�e usne, bezpe�nosti 
nep�idá.

Pokud máte zpožd�ní, rad�ji se smi�te s tím, že p�ijedete pozd�ji, a neriskujte. Statistiky 
potvrzují, že rychlou jízdou �lov�k získá pouze subjektivní pocit �asového zisku, reálný 
zisk je zanedbatelný.                                                                                    Old�ich P�ibyl

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Domovské právo má na severu Evropy - ve Švédsku, Finsku a Rusku. Ve Švédsku se pálila 
již v 15. století. Vodka destilovaná pod jménem „brännvin“ byla p�vodn� ur�ena pro farma-
ceutické ú�ely a pro výrobu st�elného prachu. Za otce Absolut vodky je pokládán Lars Olsson 
Smith. Již v 10 letech se stal obchodníkem s vodkou, ve �trnácti zam�stnával mnoho lidí, 
a když se u�il holit, ovládal t�etinu švédského trhu s vodkou. Na každé láhvi Absolut vodky 
je dodnes jeho portrét.

Podle tabulek je nejprodávan�jší na sv�t� Smirnoff vodka. Vznik nápoje se datuje do roku 
1815, kde spole�nost Pierre, nejv�tší dodavatel pro carský dv�r, za�ala s destilací vodky jako 
základu pro likéry. Rodina byla v tehdejším sv�t� nejbohatší. Ovšem pouze do Velké �íjnové 
revoluce. Majitel uprchl z v�zení a s sebou do emigrace si p�inesl jen recept na vodku. Poté se 
za�ala vyráb�t v r�zných státech Evropy, ale také v USA. Bílá whiskey si našla své p�íznivce 
až v dob� prohibice, kdy byla dob�e ukryta v limonád� Ginger Ale. Byl to první long drink 
s vodkou, a rázem si podmanil sv�tový trh.

Barmani používají na 70 druh� vodky z r�zných kout� sv�ta. Každá z nich má svou zajíma-
vou historii. Vodka se dá smíchat s nealkoholickým nápojem a jeho chu� vždy jen vylepší. My 
nabízíme koktejl, který je bestsellerem londýnského baru Townhouse.

VERY BERRY
Ve sklence na whisky rozma�káme 6 ks zralých ostružin, á ks limety pokrájené na kousky 

a lži�ku krystalového cukru. K tomu p�idáme 5 cl vodky, dob�e promícháme a doplníme drce-
ným ledem. Na povrch nápoje ješt� nalijeme 1,5 cl ostružinového likéru a zábava m�že za�ít...

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

Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Vodka

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (12)

U �eky na obecních lukách (dnes naproti 
uhelným sklad�m) stávala Družstevní mlékár-
na, založená z iniciativy b�loveských rolník�. 
V p�edstavenstvu družstva byli s rozhodujícím 
	 nan�ním podílem rolníci Josef Jirásek a An-
tonín Ryšavý. Už tehdy se zde zpracovávalo 
konzumní mléko, máslo, podmáslí, tvaroh a jo-
gurty. Mléko se denn� sváželo ko�skými povozy 
a pozd�ji družstevními auty. P�sobnost mlékár-
ny sahala až po Broumov.

Po roce 1959, to už se podnik nazýval Laktos, 
byla ukon�ena výroba másla a smetana byla do-
vážena do Police nad Metují k dalšímu zpraco-
vání. V roce 1966 byla ješt� provedena p�ístavba, 
do které byla instalována linka na stá�ení mléka 
do lahví. D�íve se totiž mléko rozváželo v 25 li-
trových konvích a v obchodech se teprve rozlé-
valo do p�inesených konvi�ek. V té dob� už byly 
nap�íklad v Opo�n� vystav�ny velké mlékáren-
ské provozy, m�nila se technologie balení mléka 
do sá�k� a jogurt� do papírových kelímk�. Pro-
vozovna p�estávala kapacitn� vyhovovat a sou�asn� stála v cest� urbanistickým plán�m rozvoje m�sta. Proto byla v roce 1975 stržena a na jejím míst� 
dnes stojí podél B�loveské ulice paneláky.                                                               P�ipravil Antoní Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, 

doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech k zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

D R U Ž S T E V N Í   M L É K Á R N A

 � Zam�stnanci mlékárny

Cihlový byt 2+1 po kompletní rekonstrukci se zahradou v centru Úpice  ..............................................1 090 000,-Kč
Větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice ve Vestci  ........................................................1 495 000,-Kč
Světlý družstevní byt 4+1 s balkonem v Novém Městě nad Metují  ...................................................1 570 000,-Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům 5+1 se zahradou v Šonově u N.M.n.M ...............................................2 290 000,-Kč
Pěkný byt 3+1 v OV po částečné rekonstrukci v Novém Městě n. Metují  ............................................1 590 000,-Kč

Větší RD -vilka v klidné části Č.Kostelce ul. manž. Burdychových
K prodeji se nabízí větší rodinný dům – prvorepubliková vilka z 1903 s udržovanou zah-
radou a stodolou sloužící jako parkování pro dva automobily. Nemovitost je umístěna v 
klidné části obce ( ul. manž. Burdychových) a je od silnice oddělena okrasnou zahra-
dou. Při poslední rekonstrukci v r 2004 byla provedna výměna oken (plastová s dvojsk-
lem) a nové omítky. Disp: 1NP vstupní chodba kuchyně , 3obytné místnosti, koupelna, 
prádelna, wc, komora, kotelna, ovocný sklípek. V podkroví vybudovány  dvě místnosti 
s koupelnou a větší půda s možností případné vestaby. Dům je v dobrém stavu a svým 
umístěním je vhodný  i pro  bydlení s kombinaci s podnikáním. � Cena 2 190  000,-Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

Navštivte 7. Vav�inecký den v Hronov�!
Patronem kucha��, cukrá��, peka��, hostinských, pivovarník� a student� je svatý Vav�i-
nec. Tento sv�tec byl upálen na železném roštu 10. srpna roku 258 za to, že odep�el císa�i 
Valeriánovi odevzdat majetek církve, který rad�ji rozdal chudák�m. Naši p�edkové si 
Vav�ince vždy velmi vážili. Není tedy náhodou, že žáci a pracovníci St�ední školy hotel-
nictví a podnikání S
MSD Hronov se ke svému patronovi také hrd� hlásí. V roce 2004 
se zrodila novodobá tradice oslav Vav�ineckého dne, kterým je vždy vyhrazeno sváte�ní 
ned�lní odpoledne na za�átku divadelního festivalu Jirásk�v Hronov. Tato velká slav-
nost, podpo�ená letos díky úsp�šnému projektu Krajským ú�adem Královéhradeckého 
kraje, mnoha spolupracujícími subjekty a sponzory, se letos koná v ned�li 1. srpna od 13 
hodin, kdy od budovy školy v 
apkov� ulici vyjde slavnostní pr�vod v �ele se symboly 
kucha�ského a peka�ského um�ní a na po�est mu�edníka Vav�ince také uzenou vep�ovou 
hlavou. Dále v pr�vodu p�jde otec Vav�inec s družinou, ten se však tentokrát nebude 
ubírat na potupnou popravu, nýbrž do Jiráskových sad�, aby požehnal vínu, kuliná�skému 
um�ní a mládí. V areálu p�írodního am	 teátru a v jeho okolí prob�hne hlavní �ást pro-
gramu - pestré kulturní a sout�žní odpoledne pro mládež, d�ti i dosp�lé. Hlavním hostem 
letošního Vav�ineckého dne v Hronov� bude here�ka a autorka zajímavé kucha�ské knihy 
paní Miriam Kantorková, od které se diváci dozví mnoho zajímavostí o jejím hereckém 
život� i o lásce k va�ení. D�ležitou sou�ástí Vav�ineckého dne bude také oživení rodného 
domku Aloise Jiráska prezentacemi staro�eských �emesel a ochutnávkou. Místo pozván-
ky do Hronova dnes �tená��m p�edkládáme hrst recept� spojených s ohn�m v mnohem 
p�íjemn�jší podob� než u chudáka Vav�ince, totiž vo�avých grilovaných pochoutek.

Grilované kr�tí rolky
600 g kr�tích prsou, s�l, bílý pep�, pórek, �ervená paprika, 100 g tvrdého sýra, 4 
snítky �erstvého tymiánu, raj�ata.
Kr�tí prsa odblaníme, omyjeme a nakrájíme na plátky, které opatrn� naklepeme. Z obou 
stran je osolíme a opep�íme. Pórek a papriku nakrájíme na nudli�ky, tvrdý sýr na proužky. 
Na plátky masa položíme vždy sýr, pórek, papriku a celou snítku tymiánu. Maso sto�íme 
do závitk�, sepneme párátkem a za ob�asného obracení grilujeme asi 10 minut. Nakonec 
krátce ugrilujeme raj�ata. Podáváme s chlebem nebo s ope�enými bramborami.
Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i na webu ECHA 
v sekci Partne�i.                   Text p�ipravují žáci a pracovníci St�ední školy hotelnictví 

a podnikání S�MSD, Hronov, s.r.o.
www. hshronov.cz

Talíř ve znamení 
Vavřince

 VZPOMÍNÁME
  Se zármutkem v srdci vzpomínáme na našeho 
tatínka, d�de�ka a prad�de�ka, pana Jana Justa, 
který nás navždy opustil 20.�ervence 1993.

Dcera Radka, Eliška 
a syn Jan s vnou�aty

          VZPOMÍNKA
 Dne 29.4.2010 uplynulo 
již p�t let a 4.8.2010 uplyne jeden 
rok, kdy nás navždy opustili naši 
drazí rodi�e Milena a Jaroslav 
Lašt�vkovi.

S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami

Pod�kování,
adresované 
Doc. MUDr. Josefu  
Jandíkovi, CSc, 
primá�i interny 
Oblastní nemocnice v Náchod�.
Vážený pane primá�i,
dovolte, abych touto cestou pod�koval 
MUDr. Cejnarové, MUDr. Cejnarovi 
a kolektivu zdravotních sester za profesi-
onální pé�i a p�íjemné jednání p�i mém 
pobytu v nemocnici na Vašem odd�lení.
Byl jsem mile p�ekvapen, doba strávená 
na tomto odd�lení m� p�esv�d�ila o tom, 
že i pobyt v nemocnici m�že být p�íjemný.
Doufám, že i p�i jiných zdravotních pro-
blémech se dostanu do rukou tak kvali� -
kovaných odborník�. 

S pozdravem Josef Tomáš, Spy

NOVÁ KNIHA 
s regionální tématikou se objevila na Hronovsku. Jsou jí dvojsvaz-
kové D�jiny Malé 
ermné z pera autor� Dr. Ladislava Hladkého 
(období do roku 1850) a Evy Pumrové (d�jiny po roce 1850). Kniha 
je dopln�na o množství dobových doklad�, pohlednic apod. Každý, 
kdo si knihu zakoupí (možno realizovat nap�íklad v hronovské tra	 ce 
TEMPO �i v tamním informa�ním centru) obdrží jako prémii zdarma 
vydání verš� básní�ky Františky Semerákové.                                     (r)

Na rybníku Podborný kap�i berou 
Ani teplotní výkyvy po�así neodradily velké a malé rybá�e od oblíbené kratochvíle. Trp�livost se vyplatila i Št�pánu Šafránkovi (na naší malé 
fotoserii),  kterému se 24.7. poda�il ulovit šedesáticentimetrový kapr o hmotnosti 4,92 kg. Další rybá�i však nemusí být smutní, Št�pán jako 
správný rybá�ský mazák, pustil kap�íka zp�t na svobodu.                                                                                                        Foto: Josef PEPA Voltr

REKORDNÍ PRIMKY
V lét� byly do 
eské knihy rekord� zapsány dvoje hodinky Prim 
vyrobené v Novém M�st� nad Metují - v roce 1970 a v 60. letech 
minulého století (shlédnout je nyní m�žete v hodiná�ské expozici 
M�tského muzea v Novém M�st� nad Metují). Dodejme, že tyto 
hodinky PRIM získaly �eský prim jako nejv�tší a nejmenší hodin-
ky v 
esku. Oba unikáty pocházejí ze soukromé sbírky Ing.L.Ho-
vorky.                                                                                          (r)



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

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

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

Domov sv. Josefa v Žir�i u Dvora Králové nad Labem
nestátní zdravotnické a sociální za�ízení pe�ující o lidi s roztroušenou sklerózou, st�edisko Oblastní charity 
erve-

ný Kostelec si Vás dovoluje srde�n� pozvat na Svatoanenské zahradní slavnosti, aneb slavnosti bez bariér - bene	 ci 
s Divokými husami v Žir�i u Dvora Králové. Konají se po celé sobotní odpoledne 31. �ervence 2010.

Slavnosti zahájí ve 13 hod. poutní mše sv., kterou bude sloužit Mons. Josef Kajnek. V kostele následuje program 
pro milovníky vážné a duchovní hudby. Vystoupí zde manželé Radovi se svým zp�vem s kytarou, soubor staré 
hudby SV
 Bajo 
eská Skalice Muzica per gaudium, p�ijede i Musica da chiesa z Prahy a její multiinstrumentalisté 
Tomáš Najbrt a P. Jaroslav Kone�ný. Záv�r hudebního bloku duchovní hudby bude pat�it varhan�m a nedávno 
opravené zvonkoh�e v podání prof. Václava Uhlí�e. Scéna na nádvo�í uvítá malé diváky. Pro n� p�edvede svá kouzla 
Mistr Carlo, nebudou chyb�t pohádky v provedení loutkového souboru Maminy z Jarom��e. Folkové Duo Kmen z 

erveného Kostelce vystoupí v programu Bota leze voknem, program na nádvo�í zpest�í i jarom��ské mažoretky 
Carmen. V parku si p�ijdou na své milovníci folku p�i koncertu skupiny Marien z Pardubic, pozvání p�ijala legenda 
trampské písn� Jitka Vrbová se Standou Chmelíkem. Než na záv�r své p�íznivce „rozproudí“ revival Kabát - Va�ák 
ze Dvora Králové n. L., vzbudí p�i dvou vystoupeních úžas um�ní kejklí�e Nixse a jeho p�átel, kte�í rozžonglují 
snad všechno (ne)možné.

Po celé odpoledne lze uprost�ed zelen� v bývalém zámeckém parku shlédnout ukázky lidových �emesel a výrobky 
chrán�ných dílen. Mnozí z vystavujících a prodávajících umožní návšt�vník�m vlastnoru�ní tvo�ení. M�žete tak 
spat�it na vlastní o�i zdobení perní�k�, sp�ádání vlny na kolovrátku, ukázky výroby bižuterie �i drátkování aj.

Koho by zajímal chod jediného za�ízení svého druhu v 
R a život nemocných roztroušenou sklerózou, m�že se 
vydat na prohlídku a využít tak „Dne otev�ených dve�í“ v celém areálu Domova.

Doprovodný program zajistí Mate�ské centrum Žirafa d�tským koutkem v parku, p�ipravené budou i projíž�ky 
na ponících, skákací hrad a po�ad nazvaný Rytí�ské hrátky v podání d�tské skupiny historického šermu Legenda 
Aurea ze Dvora Králové.

P�ij�te „pobejt“, �eká Vás p�íjemn� strávené odpoledne plné kultury a p�átelských sdílení lidí stejné „krevní skupi-
ny“ a k tomu dobrý pocit, že jste pomohli uleh�it život nemocným. Výt�žek poputuje na modernizaci Domova sv. Jo-
sefa (koupací vaky na vodolé�bu, polohovací postele, stropní zvedací pojezd Roomer do nových prostor rehabilitace).

Akce se bude konat za podpory Královéhradeckého kraje, M�sta Dv�r Králové nad Labem a Divokých hus. Tato 
nadace výt�žek do výše 60 tis. K� zdvojnásobí.

Marie Vondrá�ková, asistentka fundraisingu nestátní neziskové organizace Domova sv. Josefa 
v Žir�i u Dvora Králové

9. Svatoanenské zahradní slavnosti, aneb slavnosti bez bariér

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Tenisový turnajTenisový turnaj
Kdo chce mít jistotu, že bude p�k-
né po�así, m�l by si zjistit termíny 
disciplín Babacupu. P�estože jaro 
nep�ineslo p�íliš p�kných dn� bez 
dešt�, Babacupkám po�así vždy 
vyšlo. Nebylo tomu jinak ani po-
slední �ervnovou sobotu, kdy se na 
kurtech pana Brumlicha ve Velkém 
Po�í�í konal tenisový turnaj. Jako 
vždy zajiš�oval bezvadnou orga-
nizaci i ob�erstvení tým Partners. 
Jediná v�c, která znep�íjemnila 
tuto disciplínu, byl úraz kolene 

�lenky po�ádajícího týmu, L.Fišaro-
vé. Po nep�íliš vyda�ené atletice tedy 
další komplikace pro Partners.
Tenisový turnaj probíhal formou 
vzájemného utkání mezi jednotli-
vými týmy. Každý tým nasadil své 
hrá�ky do dvou singl� a dvou dvou-
her. Favoritkami byly dívky z In-
tegraf Stars. Ale i v podání dalších 
tým� byla k vid�ní celá �ada zajíma-
vých utkání, P�esto m��ení sil mezi 
Integraf Stars a Würth bylo nejnapí-
nav�jší. A� už to byl duel J.Výborná 

versus R.Nývltová �i zápas L.Pav-
líkové s V. Petrovou, která v týmu 
Würth nahradila zran�nou A.Koštej-
novou.
Celkové umíst�ní v této disciplín� 

bylo jasné až po se�tení pomocných 
bod�, protože týmy Partners a Wür-
th m�ly stejný po�et hlavních bod� 
(5b.), stejn� tak i UFO Krasotinky 
a IR Inspections (1b.) Jak tedy vše 
nakonec dopadlo? Zvít�zil tým Inte-
graf Stars, druhé byly dívky z Würth, 

t�sn� za nimi Partners, �tvrté UFO 
Krasotinky a v t�sném záv�su, ale 
bohužel páté, IR Inspections.
Nyní následuje dvoum�sí�ní pau-
za, takže Babacup bude pokra�ovat 
až 12. zá�í, a to duatlonem v areálu 
rybníku Brodský.                    P.H.

Sportovní den
Již t�etím rokem se letos o prázdninách konal v Domov� senior� v OÁZE v Novém M�st� 
nad Metují Sportovní den.
Tradi�ní i netradi�ní disciplíny plnili s nasazením všech sil tém�� všichni. Vozíky, hole ani 
v�k nebyly p�ekážkou. I nejstarší ú�astníci, kterým mnohdy bylo kolem 90ti let, zvládli hod 
ošt�pem, st�elbu z vodní pistole na cíl, hledání pokladu ukrytého v zrní, šipky a s tmavými 
brýlemi na o�ích poznávání ovoce podle chuti. Naši senio�i se také seznámili s populárním 
� orbalem a nast�íleli nespo�et gól� branká�ce Andule.
Na záv�r se rozdávaly medaile a diplomy. Pro každého, to se rozumí, nebo� výkony to byly 
�asto obdivuhodné. Tak SPORTU ZDAR a zase za rok...

Renata Pechlátová, Klára Ný�ová,
aktiviza�ní pracovnice MSSS OÁZA

608103810, 606270421
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VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

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

MD, podnikatele

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

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

NEZBÝVAJÍ VÁM PŘED 
VÝPLATOU FINANCE ?

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

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

491 420 391,731 463 005

PŘIJMEME SPOLUPRACOVNÍKY

chemické výrobní družstvo
se sídlem v Novém Městě nad Metují

 hledá pro svoji provozovnu  kosmetiky

 seřizovače strojů
Požadujeme: SPŠE nebo SPŠS 
                          znalost kovoobrábění /fréza, soustruh/
                          vyhláška 50/78 Sb. výhodou
                          znalost práce se stroji řízenými počítačem
                          znalost práce na PC
                         schopnost samostatné práce 
                         praxi v oboru       

 Nabízíme: práci ve společnosti s mnohaletou  tradicí   
                       příjemné pracovní prostředí
                       fi remní výhody

Nástup:  možný ihned

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu
lambertova@detecha.cz, informace na č. 491 477 133

adresa provozovny : Kpt. Jaroše 472, Nové Město nad Metují-Krčín

RADEK HORÁK
STAVEBNÍ 

A POKRÝVA�SKÉ 
PRÁCE

tel. 728 270 123
e-mail: spp.horakradek@seznam.cz
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Provádíme: * sádrokartony * dlažby a obklady 
* bytová jádra * veškeré zednické práce

ŽALUZIE

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

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



Truhlá�ská výroba
veškerý nábytek z masivu i lamina

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

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

www.maxi-truhlarstvi.cz

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

®

www.bazenymachov.cz

O tom, že k lé�ení a rehabilitaci r�zných nemocí a poruch lze s úsp�chem využít i zví�ata, jsme se na 
stránkách ECHA již vícekráte rozepsali. Zmínili jsme canisterapii - lé�ení p�ítomností psovitých šelem �i 
hipoterapii - lé�ení pomocí koní. Zatímco s t�mito druhy terapií se snadno potkáte i v našem regionu, stále 
platí, že jiný kraj, jiný mrav. O tom nás informoval náš redak�ní kolega Mirek Brát, který se nedávno vrátil 

z ukrajinského Krymu, kde sbíral reportáže pro sv�j 
publicisticko - cestovatelský projekt MARE NOS-
TRUM. Na Krymu byla totiž v záv�ru 90. let mi-
nulého století vypracována ojedin�lá metoda lé�ení 
autistických a pohybov� postižených d�tí pomocí 
kontakt� s delfíny. V�tšina t�chto lé�ebných sean-
cí se odehrává v del	 náriích po skon�ení ve�ejné 
produkce. „A delfíny možná taková �innost i baví 
a klidn� se o pocity rozd�lí i s dalšími, sta�í jen mít 
po ruce mikrofon...“,mohl by znít titulek k této fo-
togra	 i z del	 nária v Sevastopolu. foto Mirek Brát

JINÝ KRAJ, JINÝ MRAVJINÝ KRAJ, JINÝ MRAV

Dovolujeme si Vás pozvat na 

GRILOVANÉ RYBY
a jiné speciality

Najdete nás
u hlavní hráze přehrady Rozkoš

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

cyklotrasa č. 4058 (Šestajovice – Šonov)

Těšíme se na Vaši návštěvuTěšíme se na Vaši návštěvu

Během prázdnin otevřeno:
denně od 10.00 – 21.00 hod.

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



Obsluha CNC soustružnických automatů

požadujeme:
• vzdělání technického směru (vyučen/SŠ ve strojním  či příbuzném oboru)

• zkušenosti z oblasti obrábění
• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, přesnost, trpělivost, systematičnost

vašimi úkoly bude:
• obsluha strojů ve vícesměnném provozu

• seřizování a korekce nástrojů
• seřizování stroje

• průběžné měření a zadávání naměřených veličin do PC

nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v moderní fi rmě

• možnost zapracování, školení a profesního postupu
• práci v nových prostorech s vysokými požadavky na čistotu a pořádek

• fi remní benefi ty (příspěvek na dopravu, stravenky, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, jazyková výuka aj.) 
• mladý tým, kolegiální fi remní atmosféru  

• nástup ihned, resp. dle dohody

Zaujala Vás naše nabídka? V tom případě nám zašlete svůj strukturovaný životopis v českém jazyce 
poštou nebo elektronicky na níže uvedenou adresu.

Zejména uchazečům v trvajícím pracovním poměru zaručujeme absolutní diskrétnost.

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 547 01 Náchod
Tel:  + 420 491 419 823, Fax: + 420 491 419 807,  e-mail: job@mesa-parts.cz

Výrobní společnost Mesa Parts s.r.o. se závodem ve Vysokově 
u Náchoda patří k předním výrobcům vysoce kvalitních,
 soustružených dílců pro automobilový  a spotřební průmysl. 

V současné době hledáme nového pracovníka na pozici:

Výzva pro ob�any nejen 
s bazény

Jist� si všichni z vás pamatují nedávnou dobu, kdy se v našich potocích a �ece Úp� 
prohán�lo nes�etné množství ryb. Bohužel, dnes už tomu tak není a na vin� nejsou jen 
predáto�i, které se po dohod� s ú�ady da�í �áste�n� eliminovat, ale i samotní ob�ané.

Pr�tok vody zejména v letních m�sících je tak nízký, že jakékoliv zne�išt�ní ohrožuje 
kvalitu vody - skladování nebezpe�ných v�cí na b�ezích toku, které se p�i dešti, nebo v�tší 
vod� splavují do ústí potok� a �eky, nebo i vypoušt�ní nebezpe�ných roztok� a jiných látek.

Velmi nebezpe�ným jevem posledních let je v období nízkého pr�toku vypoušt�ní bazé-
n�, které obsahují chemikálie a p�edevším teplou vodu. P�i vypušt�ní do potoka odebírá 
ryb� kyslík a ta následn� ve velmi rychlé dob� uhyne. V tomto p�ípad� sta�í, když voda je 
vypoušt�na na zahradu a p�es p�du se 	 ltruje, tak do potoka se dostane v menším množ-
ství a �áste�n� upravená.

Prosíme tedy vás ob�any o maximální možnou eliminaci negativních aktivit a p�ede-
vším o spolupráci, abychom našli p�í�iny úhynu ryb.

Cílem této výzvy je p�edevším vrátit život do našich vod a tím alespo� �áste�n� udržet 
faunu a � óru, která tu od nepam�ti byla.

V��íme, že se nám touto cestou poda�í naplnit spole�ný cíl.
V p�ípad� dalších informací nás kontaktujte:

Za MO 
RS Úpice: Martin Kult - p�edseda MO, +420 731 552 503, 
mocrsupice@seznam.cz

Veteráni na zámku
V sobotu 7.srpna 2010 si rozhodn� nenechte ujít p�ehlídku veterán�, která se koná v Ratibo-

�icích v prostorách p�ed zámkem a p�ilehlém parku. Plechoví krasavci za�nou do zámeckého 
parku najížd�t ve 13.30 hodin. Zahájení p�ehlídky prob�hne ve 14.00 hodin. Ve stejnou dobu 
zahájí promenádní koncert Big Band Dvorský.

Sou�ástí p�ehlídky budou r�zné sout�že, jejichž vyhodnocení a p�edání cen prob�hne kolem 
�tvrté hodiny odpolední. Na základ� ankety mezi návšt�vníky dojde k vyhodnocení nejele-
gantn�jšího veterána.

Po celé odpoledne bude zajišt�no ob�erstvení a ur�it� i p�kné po�así.                 LaŠ

Kudy?
* Cyklotrasa z Hronova... šlápnete do pedál� z Hronova na Ž�árky - potom sm�r 
hrani�ní p�echod Doly (na mapce �ervená šipka) a máte to už jen dva kiláky - cíl: 
Pstražna
* Autem do Kudowy Zdroj, první sv�telná k�ižovatka, je tam benzinová pumpa, 
dejte se k ní vlevo (šlapejte na plyn tak dlouho až budete 7 km od centra Kudowy) 
a neuhn�te ze sm�ru na skanzen lidové architektury ... cíl: Pstražna

p�ipravila La
ka Škodová

Na výbornou rybu rozhodn� do Pstražne
Smažírna a lovišt� ryb Pstražna leží 

7 km od centra lázní Kudowa Zdrój, 
sm�rem na skansen lidové architek-
tury. Pokud dostanete chu� na výbor-
nou rybu a navíc vlastnoru�n� ulove-
nou, ur�it� �t�te dál....

Sami si zde m�žete vyzkoušet Vaše 

borák s pe�ením selete nebo jehn�te.
V Pstražne je sezóna již v plném 

proudu, otev�eno tu mají denn� od 10 
do 22 hodin.

Smažírna je s dosahu oblíbené cyk-
lostezky Kladským pomezím. Pro-
to šlápn�te do pedál�, obujte pevné 
boty, nastartujte Váš v�z a ud�lejte si 
p�kný výlet.

rybá�ské um�ní. K dispozici máte 
hned dv� jezírka, kde zaru�en� tu 
svou rybku ulovíte. Pstruha nebo 
kapra Vám na míst� usmaží nebo vy-
udí. Samoz�ejm� m�žete jen zased-
nout ke stolu a rybku si koupit.

V �ase, kdy �ekáte na „tu svoji po-
choutku“, m�žete posed�t na venkov-
ní terase se slune�níky nebo v selské 
jizb� v objektu smažírny. Využít m�-
žete p�íjemného prost�edí ke krátké 
procházce.

A Ti z Vás, kdo dají p�ednost p�ed 
v�ní pe�ených ryb n��emu trvalej-
šímu, mohou si zde vybrat ze širo-
ké nabídky dekorativních stromk�, 
vhodných jak k dotvo�ení exteriér�, 
tak pro zkrášlení klasického bytu.

Na objednávku Vám tu p�ipraví tá-

Pracovní poměr na plný úvazek, jednosměnný provoz, 
SOU v oboru, časová fl exibilita, Ř.P. skupiny: B – podmínkou, 
práce s autodiagnostikou BOSCH, geometrie 3D (VW, MB,...), 

klimatizace aj. Vhodné pro uchazeče z Náchoda a okolí, 
zaměstnanecké výhody. Nástup možný ihned.

Mzdové rozpětí je 18.000 - 40.000 Kč

VÁŽNÍ ZÁJEMCI ZAŠLETE ŽIVOTOPIS 
na tuto e-mailovou adresu: sekretariat@jopeco.cz nebo 

volejte paní Vlkovou na tel. 491 401 940.

AUTOMECHANIK V AUTOSERVISU 
OSOBNÍCH VOZIDEL 



SEZNÁMENÍ

* Jsem rozvedený 50/183 a rád poznám 
ženu, které chybí to, co mn : Láska, cit a po-
rozum ní. Nechci už další zklamání. Náchod 
a blízké okolí. Tel. 605 729 303
* NAJDU OSAM LOU ŽENU NA VÝLE-
TY, NA KOLO, NEBO K VOD ? ASEM
I HLUBŠÍ VZTAH. JÁ SPORTOVNÍ TYP, 
31LET, Z NÁCHODA. TEL:606 209 139
* SŠ 47/174 cm hledá prima p ítele pro dny,
kdy svítí sluní ko, ale také, když se v život
zamra í. Najdu T ? mob. 775 042 933
* 50 letý muž se rád seznámí s dívkou i že-
nou, nic není p ekážkou. Odkudkoliv. TEL.: 
604 16 44 85

BYTY

* Pronajmu ást.za ízený byt 1+1 v Náchod
blízko centra, nájem 5000,-K  v .inkasa, kau-
ce. Volný od konce zá í. TEL.:608 024 895
* Pronajmu p kný slunný byt 2+1 v Ná-
chod  s balkonem, výtahem. Nová plast.okna, 
zateplení domu. TEL.:732 167 291
* Prodám v Náchod  p kné byty 2+1 a 1+1 
v OV cihla nedaleko centra, zateplený, plast. 
okna. Tel.: 608 245 634
* Prodám byt 3+1 OV v Náchod -Staré
M sto. Cena 890.000,- K . Tel: 724080334
* Pronajmu byt 2+1-75m2 Horní Adršpach 
st ed obce. Tel.602161053
* Pronájem bytu 1+1 v Náchod  - B lovsi.
Kauce 15000.- K . Mobil: 736 539 846
* Hledám byt v Náchod  3+1 a chalupu. 
Sp chá. Tel: 775 777 073
* Pronajmu byt 2+kk a 2+1 v Hronov . Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu dlouhodob  novou garsonku 
s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod  na Li-
pím naproti hospod , nájemné 2.900,-K  + 
1.900,-K  inkaso + kauce, tel.: 608 90 30 70.
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Tel: 774 777 073
* Pronajmu dlouhodob  1+kk s balkonem, 
42,41m2 ve 2.NP v Náchod  na Lipím naproti 
hospod , nájemné 4.000,-K  + inkaso 2.200,-
K  + kauce 18.600,-K . Tel.:608 90 30 70
* K prodeji byt 3+1 v OV, 68m2, po re-
konstrukci, v . vestav ného vybavení. Lo-
kalita Nové M sto n.M., volný 9/2010, cena 
1550000,- K , tel. 606925676.
* Pronajmu byt 1+1 cca 60 m2 po rekon-
strukci v centru erveného Kostelce, nájem 
4000 K , kauce 12.000 K . Tel. 604 774 115, 
604 774 119
* K dlouhodobému pronájmu se nabízí byt 
3+1 v Náchod  na Plhov . Cena: 5 500,-K  + 
2590,-K  záloha za služby Tel.: 774 311 404
* Pronájem nové zd né garzonky (28 m2)
v centru N.M st  n/M., s plast. okny, 1.patro. 
Cena se službami je 5.600,-K /m s. a proná-
jem reprezent. kancelá í od 13 m2 (2.000,-
K ). Tel. 602 204 002
* Hledám pronájem bytu pro 1 osobu v Ná-
chod . Nabídn te. Tel. 608 181 580
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod , nedaleko
centra, nájemné 3000,-K  + služby, kauce 
6000,-K , tel. 608 21 99 82
* Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 1+1 
v Náchod nebo Novém M st  nad Metují. 
TEL.: 725 885 993
* Prodej bytu 1+1 49 m2 + balkon, 3.po-
schodí v novém dom  s výtahem, Nové M sto
n.M. B ezinky. TEL.:776 352 469
* Pronajmu byt 1+1 Nové M sto n.M. 
Malecí, nájem 3000,-K  + inkaso, kauce. 
TEL.:774 115 237
* Prodám byt 3+1 v Dobrušce, tel.724 566 573
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom i
u gymnázia. Cena 398.000. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 v Jarom i, cena 800 tis.
K . TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod , Palachova
ul.1457, nájem 5000,-K +
1800,-K  služby. TEL.:775 061 233
* Pronajmeme byty v Hronov  ul.Husova
(bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování 
zajišt no v areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-K
+ inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-K  + inkaso, 
byt 2+kk, 44 m2, 5100,-K  + inkaso. Kauce 
10 000,-K . TEL.:777 152 750
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M sta n.M., p íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13
* Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda, 
kauce 15 000,-K , nájem 6600,-K  + el., vol-
ný ihned, tel. 603 398 571
* Pronajmu slunný byt 1+1 s balko-
nem v Náchod . Volný od srpna 2010. Tel. 
774 218 038
* Pronajmu 1+1 v NA - Plhov a velké 1+1 
v RD B loves se zahradou. TEL.:737 411 933
* PRODÁM BYT 3+1 V DV S BALKO-
NEM, V NOVÉM M ST  N/M, PO CEL-
KOVÉ REKONSTRUKCI, ZD N. ZATEPL. 
DOMU. CENA 1 290 000 K  (k jednání) 
tel.776 031 948
* Prodám dr. byt 3+1 - 78 m2, v Náchod
na sídlišti SUN. Poslední patro, zachovalý, 
p kný výhled. Cena 850 tis. K . P i rychlém 
jednání sleva. Tel. 608 714 999.

* Koupím byt v Náchod  1+1 nebo 2+1,
platba hotov . TEL.:736 222 449
* Pronajmu byt 2+1 v cihlovém dom
v Náchod . Sou ástí bytu je sklep, soukromé 
parkovišt , malá spole ná zahrádka. Rozloha 
bytu 78 m2. Topení a oh ev vody je na plyn, 
ostatní za ízení je na elektriku. Nájem v etn
zálohy na vodu je 4500K  + zálohy na plyn 
a energie inní dohromady 2000 K  (po ítáno
pro 3 osoby). Vratná kauce 10000K . Ihned 
k nast hování. Tel:604 847 926
* Prodám v Náchod  rekonstruovaný byt 
3+1 v OV, v etn  spot ebi  + nový jídelní 
kout, zd né jádro, plast. okna, 2. podlaží s vý-
tahem, krásný výhled. K nast hování ihned. 
Tel. 777 89 30 89
* Sháním byt v Polici nad Metují - proná-
jem. TEL.:603 441 264
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod , 4500,- m -
sí n , volat po 20. hod. na tel.: 605 578 203
* Prodáme byt 3+1 s balkonem v OV (po-
díl na rod.dom ) v Hronov , blízko centra, 
byt po áste né renovaci, nová koupelna + 
kuch , vestav né spot ebi e, cena 890 tis.K .
TEL.:777 634 731, foto m žu poslat mailem
* Prodám byt 3+1 v OV v erveném Kos-
telci, atraktivní lokalita. Cihlový, zrekonstru-
ovaný, 4.n.p. bez výtahu, 73 m2, lodžie, sklep, 
garáž. Volný 08/2011. Cena 1,65 mil.K . Tel. 
777 346 018
* Prodám byt v OV v Nové M st  n. M.
na Malecí. 3+1. cena 1.500000, p i rychlém 
jednání možná sleva. TEL.: 602 280 857
* Pronajmu garsoniéru s balkonem v Ná-
chod . Tel. 608 66 77 32
* Pronajmu byt 2+1 v RD ve Studni-
cích u Náchoda, povinná kauce. TEL.:608 
86 98 85

Prodám krásný nový byt 3+1 v OV v No-
vém M st  n.Met., cena 1.490.000 K . Tel. 
603 204 368

* Pronajmu p kný slunný byt 2+1 s balko-
nem v centru Náchoda, byt je po rekonstruk-
ci, d m nov  zateplen, nutno vid t. Volný 
od 01.08.2010. Nájemné + platby 8000 K , tel 
774 242 821
* Dlouhodob  pronajmu vybavený byt 3+1 
v Náchod . Nájem + inkaso 8000 K  + kauce. 
Volný od zá í 2010. Tel. 602 675 422
* Pronajmeme velký slunný byt 3+1 v 1.
poschodí v Náchod  poblíž nám stí - o cel-
kové vým e 109m2. Volný ihned. Nájemné 
6.000K  m sí n  + zálohy na služby. Nutná 
kauce 18.000K . Tel. 602 872 451

Pronájem nadst. podkrovního bytu 3+1 
(100m2) v RD se zahradou pro volný as,
kuchy  s my kou a spot ., velký balkon, 
internet, parkování pro 2 auta. . Kostelec, 
nájem 8.500 K . Tel. 774 152 093

* P enechám pronájem bytu 1+1 Náchod. 
TEL.:603 524 512
* Pronajmu dlouhodob  3+1 v Náchod
u Slávie, volný od 1.10.2010, nájem 4000,-
K  + inkaso. TEL.:607 663 660
* Dlouhodob  pronajmu velký byt 1+1 
s balkonem, ve zd ném dom . Náchod - Bran-
ka. Nájemné 3800,-K  + inkaso + kauce. Te-
lefon 736 766 448 po 15 hodin .

* Prodám zd ný byt 2+1 v Polici nad Met.
poblíž nám stí. Tel. 604 788 951
* Prodám byt 3+1 po rekonstrukci, áste -
n  vybaven v Novém M st  nad Metují. Cena 
dohodou. RK nevolat. 777041668
* Dlouhodob  pronajmu garsonku po re-
konstrukci 30m2 v Novém M st  n/M. D m
je zateplen, plastová okna, výtah. Volná ihned. 
Kauce 15000,-K . Tel 608323373
* Koupím byt na Náchodsku nebo Brou-
movsku. Tel. 739486403

NEMOVITOSTI

* Prodám 1/3 rodinného domu (samo-
statná bytová jednotka) se zahrádkou 
v centru Náchoda. Nová st echa, okna. Tel. 
737 58 16 88
* Prodám pozemek v Litobo i na samo-
t  u lesa (vhodný ke stavb  srubu apod.). 
Slunný, p kný výhled. Elekt ina u pozemku, 
voda zjišt ná. 5261 m2 - 218,-K  za m2. Tel. 
608 169 484
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, .
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Pronajmu: rodinnou vilku celou dlouho-
dob  se zahradou. Hronov P í nice klidné 
místo. Volná ihned. Dohoda 602161053

Prodám nebo pronajmu garáž v Náchod
- Bražci (6,1 x 3,1), velmi zachovalá. Tel. 
603 45 85 37

* Prodám starší RD nedaleko Ratibo ic.
Krásné klidné místo s velkou zahradou. Cena 
dohodou. Tel. 491 614 715, 731 706 612

* Sháním RD nebo chalupu v cen  do 1,5 
mil. K do 30 km od Náchoda, menší opravy 
nevadí. Tel. 608 245 634
* Prodám dva stavební pozemky v Oleš-
nici u . Kostelce. Cena 350 K /m2 Tel. 
732 514 427. R.K. nevolat.
* Prodám nájemní d m v Hronov  se 4 
byty, Havlí kova ul.240. Velký p dní prostor 
pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K . TEL.: 
775 061 233
* Prodám rod.d m 4+1 v Jarom i, Al-
bánská ul.198. Cena 2.560.000,-K . TEL.: 
775 061 233
* Nabízím k pronájmu RD v erveném
Kostelci (Horní) 3+1, oplocená zahrada, RD 
po ást. rekonstrukci (izolace, podlahy, okna, 
plyn.topení...) s možností prodeje v b eznu
2011 (kon í fi xace hypotéky). RK NEVO-
LAT! TEL.:776 311 277 (nejlépe SMS) p íp.
mail: jr.slavikov@seznam. cz
* Prodám zahradu v OV 409 m2 v N.M.N.M. 
s d ev nou chatou a chatkou na ná adí, pit-
ná voda, ekolog. WC, cena 299.000 K . Tel. 
604 894 544
* Prodám v tší rodinný d m s velkou udr-
žovanou zahradou v Hronov  na P í nici. Tel. 
777 23 21 22, RK Nevolat.
* Nabízíme k prodeji celoro n  obyvatel-
nou chalupu po rekonstrukci v blízkosti Tep-
licko - adršpašských skal. Nachází se na okra-
ji obce D dov - Teplice n.Metují, na samot .
Celková rozloha pozemku náležící k chalup
je 6.500 m2. V objektu je vstupní chodba, sa-
mostatné WC a koupelna, samostatná kuchy-
n , prostorná obývací místnost, 2 podkrovní 
ložnice, vlastní studna, satelitní p íjem TV. 
Chalupa je áste n  podsklepená - písko-
vec + klenba. Cena:1.945.000 K , Telefon: 
602 239 352
* Prodám RD (statek) 3+1 v centru Horní 
Radechové, zahrada o vým e 1500 m2, cena 
dohodou, tel. 605 715 294
* Koupím garáž - v tší. V Náchod  a okolí. 
Tel. 608 02 74 58
* Koupím RD nebo chalupu na klidném 
míst  do 30km od Náchoda. Tel. 605212203

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmu dlouhodob  garáž v Náchod .
Volná ihned. TEL.: 732 167 291
* Hledám pronájem podnikatelským pro-
stor v Novém M st . Tel: 774 777 073
* Pronajmeme kancelá ské prostory
v budov  Itálie na Kamenici v Náchod .
Celkem 4 kancelá e o celk.vým e 91 m2.
Možno dohromady nebo jednotliv . K dis-
pozici kuchy ka, WC, výtah. TEL.:777 
152 750
* Prodám adovou garáž nad Rybárnou 
(pod okr. veterinou), bez el., cena 120 tis., tel. 
737216951, RK nevolat.
* Hledám pronájem nebo koupím garáž 
blízko soudu v Náchod . Tel.608246503
* Prodáme nebytové prostory 400 m2, soc.
za ., p ízemí, vhodné jako prodejna, kancelá-
e apod.Cena 4 mil. K  v Náchod  Pražská 

1759. TEL.:776 564 708

PRODEJ

* Prodám 3x MISTRÁL omítku bílou 1,5 
R ks 25,-K . TEL.: 603 378 350 zn.LEVN

Prodám železobetonovou garáž o rozm -
rech 3x6m se sklopnými vraty + podkladní 
silni ní panely za 40.000,- K . Nutno od-
vézt na vlastní pozemek. Tel. 608 365 036, 
www.uhada.cz/garaz.htm

* Prodám stavební vrátek s klecí domá-
cí výroby, dosah 6 metr , cena 6500,-K .
TEL.:492 60 33 55, 606 462 058 zn. eská
Skalice
* Prodám koberec - vln ný, 4x5 metr ,
(modro-bílo-staror žový vzor), hezký is-
tý, foto na vyžádání, cena 2000,-K . Tel. 
737 56 27 15
* Prodám vep ové p lky 45,-K  /kg + dro-
by zdarma, k zle í maso 150,-K /kg. Krmeno 
bez sm si. TEL.:607 950 500
* Prodám širokoúhlý LCD monitor BENQ 
18,5\“ se zvukem, tém  nový za 50% p vod-
ní ceny. Používán byl ob as necelé 3 m síce.
Volejte 491 422 026
* Prodám nerezový sporák Fagor se skloke-
ramickou deskou a horkovzdušnou troubou. 
Digi ukazatel hodin a asova . Posil. stroj 
na b išní svaly zdarma. CENA 4000,- Marko-
vá - 725782107, Hronov.
* Prodám sendvi ové izola ní panely st no-
vé, složení panelu plech minerál. vata a plech, 
100x200 cm, TL 8 cm 275 K /m2, TL 10 cm 
a 12 cm 300 K /m2, použití na stavbu mon-
tované garáže, dílny, chatky, st n, oplášt ní,
stropního podhledu, p í ky, mám 150 ks, tel. 
728 527 366
* Prodám kvalitní p ekatrovanou zeminu,
sypkou a zbavenou ne istot, ideální k obnov
a zakládání nových trávník  a pro kone nou
úpravu zahrad, cena 400,- K /1 m3. Dovezu. 
Tel: 777 222 232

KOUP

* Koupím staré hra ky všeho druhu, mož-
no i k oprav , starší motocykl, p íslušenství,
náhradní díly. TEL.:776 176 032
* Koupím staré pohlednice, dob e zaplatím. 
TEL.:775 440 253
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra ky, ba-
kelitová autí ka Ites, Kaden a aut. na bovden, 
autodráhy, modelové železnice, vlá ky 0, H0, 
TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto p ístro-
je, rádia, knihy, vyznamenání a ády LM aj. 
staré nepot ebné i poškozené p edm ty. Tel. 
608 811 683
* Koupím veškeré starožitnosti nap . ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i celou poz stalost. Peníze na ruku. 
P ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled , p ípadn  vykoupím. Ku-
puji též bankovky a vyznamenání. Tel. 
602 735 593

R ZNÉ

* Za odvoz daruji plné cihly. Tel. 
737 718 372
* Daruji neomezené množství hlíny, opu-
kový kopec, vhodné na zavážky a do cest. 
TEL.:739 814 111
* Kdo p enechá nebo prodá staré pís-
kovcové dlaždice, sloupky, kvádry a jiné 
v tší kusy? Zajistíme naložení a odvoz. Tel: 
731 188 066
* Hlídání d tí, pejsk , senior (kvalifi k.
u it. MŠ - 32 let praxe). išt ní oken, ko-
berc , sed. souprav, úklidy. Platí stále. 
TEL.:605 145 004
* Dou ím Angli tinu. Kdykoliv b hem týd-
ne, za áte níky i pokro ilé, mohu k Vám do-
jet autem. Vlastním certifi kát CPE. Konverza-
ce i gramatika. Cena 200K /hod. Pište prosím 
na whyyes@email.cz
* AVIA kontejner - p istavení a odvoz suti,
odpadu, železa, v tví, pa ez , atd., na p ání
s nakládkou. Dále dovoz písku, št rku, beto-
nu, ka írku, d eva a veškerého sypkého mate-
riálu. Tel: 608 959 550

U itelka n meckého jazyka s dlouholetou 
praxí nabízí výuku n m iny - za áte níci,
pokro ilí, maturanti, podnikatelé - indivi-
duáln  i ve skupinách. as i cena dohodou. 
Od zá í 2010. TEL.:606 861 628

* Provádím údržbu zahrad, pose u trávu,
ost íhám živý plot, nat u d ev ný nábytek 
i ploty, pokácím i vysadím nový stromek. Tel. 
737 564 496
* Odvezu su  stavební. Možnost p istavení
kontejneru. Náchod - . Skalice. TEL.:777 
213 229

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* P ivýd lek po celý rok. Po domluv  lze 
i na H . Výd lek až 17.000 K /m s. Tel. 
603 731 609

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

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Daruji krásná mourovatá ko ata, ihned
k odb ru. Tel. 776 611 891
* Britská modrá a lilová ko átka s PP. Ply-
šoví medvídci mohutného vzr stu s oranžo-
výma o ima. O kovaní, od ervení, k odb ru
ihned. Tel. 603 206 743, 491 426 680

AUTO - MOTO

* Prodám CHEVROLET SPARK, r.v.2009, 
najeto 2600 km, v záruce, cena 149 tis.K .
TEL.:603 730 636
* Prodám Honda Civic 1.5 LSI, r.v. 93, taž-
né za ízení, nová baterie, STK 2012, vým na
oleje, GO brzd, Alu kola, el.stahování oken, 
imobilizer, cena dohodou, levn . TEL.:604 
138 571

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

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

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 724 869 259
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

N.Město n/Met.-Krčín - Krajní, řadový, zateplený, dvoupodlažní rodinný dům (5+1), s garáží a pěknou zahrádkou .................... 2.195.000,-Kč
Malé Svatoňovice - RD (5+1) po koml.rekonstrukci, s novou vestavbou v 2NP a novou garáží, v klidné části obce, poz.561 m2 ............2,2 mil.Kč
Dobruška - Dvougen. RD (2krát 3+1) na pěkném a klidném místě, 5 min. chůze od centra, kompl. podsklepen, poz.775 m2 ................2,15 mil.Kč
Náchod - Větší RD s 3 volnými byty (2 jsou s balkony), v centru-2,9 mil.Kč a RD (2+kk,3+1)2 garáže, klidná část, poz.291 m2 ..................2 mil.Kč
Náchod - Zděné byty 1+1 OV (47 m2), plast.okna, centrum města-790.000,-Kč a 3+1 OV (67 m2) po část.rekon., klidné místo ...............1,2 mil.Kč
Šonov u Broum. - Krásná usedlost se stájemi, garážemi a poz.5.250 m2-4,9 mil.Kč a nadst.byt po rekon.3+1 (75 m2), 2 garáže........ 650.000,-Kč
N.Město n/M. - Pěkný átriový řad.RD (5+1) „Na Františku“ - cena dle nabídky a velký dům s 3 byty a 2 prodejnami u hl.silnice .......2,96 mil.Kč
Dobřany v O/h - Větší RD (6+1), nové elektro - dvoutarif, klidná část,v obci devítil. škola-možnost i výměny za byt .......... 680.000,-Kč k jednání
Náchod - Pronájem zděných, zařízených, nadst. bytů-2+1 (45 m2),4 NP-5.000,-Kč/měs. a 3+kk (71 m2), 2 NP, u centra ............... 6.800,-Kč/měs.

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Potřebujete peníze?

 Půjčky pro každého. 
Bez poplatků předem! 

733 242 810

Prodej elektrokol 
a elektroskútrů

www.automotodum.cz

Přestavby aut na LPG
www.autonaplyn.cz

Jaroměř   Tel:777962205

Firma Jan Kočnar
silniční práce Náchod přijme

STAVEBNÍ DĚLNÍKY
s ř.p. C+E a plat. profes. průk. 
a s č.p. C+E, plat. profes. průk.

a stroj. pr. na pás. lopat. ryp

TEL.: 604 259 816

POT EBUJETE PROJEKT pro stavbu nebo 
REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU, CHATY, DÍLNY?

www.zajcev.cz, tel. 607 537 321

Iva Černá 777 650 663
Michaela Volavková 776 652 651

SALON GARDEN
           s novou posilou Adélou Němečkovou
          tel.: 731 415 652, lze i bez objednání

           Najdete nás v Náchodě, naproti staré lékárně 
          za videopůjčovnou Zahálka (Riegrova ul.)

vás zvou do nově otevřeného kadeřnictví

Zavedená jazyková škola 
hledá lektory cizích jazyků.

Kontakt: 739 596 803

Truhlářské a tesařské práce
Lubomír Bernard

Bezděkov nad Metují
TEL.: 723 311 496

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.: 725 725 839

Hledám výpomoc 
do obuvnické dílny

v Náchodě.
Obuvníka, brašnáře,

švadlenu, šičku apod.
Zaučím

TEL.: 777 621 991

Do kadeřnictví s klientelou 
sháním šikovnou kadeřnici 

na ŽL . Nástup ihned, levně. 

Salon Natali. Náchod 
Tel.: 777 605 704
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DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

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

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

prodej technologie, montáž, servis

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

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

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

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

 RYBAŘINA-MYSLIVOST

ZVERIMEX 
 K.ŠOLCOVÁ - NÁCHOD - PLHOV

 Potraviny Verner-I.patro

Nabízíme široký sortiment výrobků,
 živé návnady - červy, rousnice aj.

 Dárkové poukázky 
200, 500 a 1000 Kč.

 tel. 776 687 510 , 775 261 853 

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

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-K�.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
PRÁZDNINOVÁ LINKA PRO ŽÁKY

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

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

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

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 	 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
ul.17.listopadu po, st, pa  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.

                                   so  8 - 12 hod.

tel.: 776 68 76 35

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

je bezplatná a nezávazná *

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

www.renovnabytek.cz

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní
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Dodávka do bytu ZDARMA

KOBERCE
LINA

montáž - lepení - lištování
Kvalita není výsada, kvalita je právo

od � rmy KJMAX spol s.r.o.
Hostovského 247, Hronov

tel.:  491 482 484, 777 273 503

PLOVOUCÍ 
PODLAHY

- NOVÉ VZORY

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga

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

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

Naproti kinu Vesmír: Hurdálkova 206, 547 01  Náchod

NÁHRADNÍ  VOZIDLO  ZDARMA  

pro poškozené při pojistné události     

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

     Více informací na telefonních číslech: 

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

      www.car-spin.cz 

KOUPÍM
fabrická světla Tel.:776 139 418

Nejlevnější bazénová 

chemie na trhu

Registrace na www.manap.shoptet.cz

na jméno Petr Hodic - se slevou 10%

Email: EshopManap@qmail.com

TEL.:608 971 015

Zákaznické slevy a výhody

za starý nábytek a nepot�ebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny p�i st�hování,

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Renovace kamenných 
podezdívek a veškeré práce 

s kamenem provádí

KAMENICTVÍ KAMENICTVÍ 
SMU HRONOVSMU HRONOV

Jiří Smutný, Zbečník 263, 
Hronov 

TEL.: 603 173 075
email: smu@seznam.cz

Modeláž 
gelových nehtů

* nové nehty 350-370,-K�
* dopln�ní 250-270,- K�

P-SHINE 120,-K�
Po domluv� mohu p�ijet p�ímo 

k Vám dom�. 
Dopravu hradí zákazník.

Kontakt: tel. 605 940 399
e-mail: hejtmankova.luc@seznam.cz

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

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

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ
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Kapra rozp�líme, ob� p�lky pot�eme ze-
leninovou sm�sí AJVAR, je to p�ílohová 
sm�s k mas�m, ale pro� jí maso nenat�ít...

Do peká�e dáme trochu oleje, nakráje-
nou cibuli a sm�s zeleniny na le�o. Kapra 
položíme na zeleninu a navrch klademe 
plátky slaniny Don Pepe. Dusíme v trou-
b� asi 20 minut. Poté kapra vykostíme, 
p�idáme ješt� trochu Ajvaru a pe�eme 
v odkrytém peká�i. Po 10 minutách posy-
peme strouhaným sýrem, který necháme 
rozpéct. Výbornou p�ílohou jsou va�ené 
brambory nebo bramborová kaše. P�es-
to, že jsme kapra vykostili, stejn� pozor 
na drobné kosti�ky. Tak, a� Vám chutná.... 

p�eje La
ka Škodová

POZVÁNKA NA 
ZÁMEK

Letošní letní sezóna nijak nep�eje ná-
všt�vnosti našich hrad� a zámk�, které 
zaznamenaly vysoký propad návšt�v-
nosti. Je to škoda, protože mnoho t�chto 
objekt� pat�í mezi architektonické a his-
torické klenoty. A jaké jsou nejznám�jší 
hrady, zámky a podobné cíle ve východ-
ních 
echách? M�žeme o tom diskutovat, 
m�žeme se na toto téma p�ít, ale možné je, 
že je to práv� tato zlatá desítka: Chlumec, 
Opo�no, Náchod, Kost, Hrádek u Necha-
nic, klášter Králíky, Veselý Kopec (zde se 
jedná o soubor lidových staveb), Kun�tic-
ká hora, Nové Hrady, Svojanov.

��������	
���
KAPR NA AJVARUKAPR NA AJVARU
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SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

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

permanentky 
pro studenty st�edních 

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

ricochet + squash + stolní tenis
Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

FAKT HUSTÝ FAKT HUSTÝ 

CENY! I PRO CENY! I PRO 

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

   Proškolíme samosprávy vašich dom� v ob-
lasti aktuálních právních norem, které se týkají 
správy a údržby spole�ného bytového fondu. 
Poskytneme vám jasné a srozumitelné inter-
pretace zákon� a jejich novelizací. V p�ípad� 
�lenství v družstvu vám krom� informa�ního 
servisu poskytneme i úv�rové servisy: posky-
tneme p�j�ku na opravu, rekonstrukci atd. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat! 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

                    
JAZYKOVÁ ŠKOLAJAZYKOVÁ ŠKOLA

��  Výuka Aj,Nj,Šj,Ij,Fj,Rj,Pj
�� Jednoleté pomaturitní studium
�� Intenzivní jazykové kurzy 
    – po�ádané celoro�n�
��  P�eklady, tlumo�ení, korektury
��  jako bonus kurz RUŠTINY zdarma 
  (p�i platb� na celý školní rok)
��  ceník, rozvrh a u�ební program 
  najdete na: www.magicenglish.cz
  magicenglish@magicenglish.cz

        

  tel: 603 508 779tel: 603 508 779
pobo�ky MAGIC SCHOOL s.r.o.:pobo�ky MAGIC SCHOOL s.r.o.:

Náchod, Police nad Metují, Praha,Náchod, Police nad Metují, Praha,
Nové M�sto nad MetujíNové M�sto nad Metují

Férová škola
Certi	 kátem „Férová škola“ se m�že 

od �ervna pochlubit jako jediná v Krá-
lovéhradeckém kraji Masarykova škola 
v Náchod�. Ocen�ní ud�luje Liga lidských 
práv školám, které vytvá�í prost�edí, jenž 
umož�uje rozvoj plného potenciálu kaž-
dého žáka a plnohodnotné zapojení všech 
d�tí do školního a mimoškolního života, 
podporuje integraci žák� se speciálními 
vzd�lávacími pot�ebami a dbá na dodržo-
vání lidských práv.                                     kp

V úterý 29. �ervna 2010 bylo zástupcem investora Povodí Labe s.p. p�edáno staveništ� 
dodavateli. P�edání se zú�astnili i zástupci m�styse Velké Po�í�í. Akce s názvem „Metuje, 
Velké Po�í�í, zvýšení ochrany úpravou koryta v obci“ byla po mnoha letech úsilí kone�n� 
odstartována.

P�íprava protipovod�ových opat�ení, která se mají nyní realizovat, byla zahájena v roce 
2004. Obec nechala za své prost�edky zpracovat projektovou dokumentaci k územnímu 
�ízení. Po vydání územního rozhodnutí veškerou agendu s p�ípravou p�evzalo Povodí Labe. 
A nyní v roce 2010 m�žeme kone�n� konstatovat, že po letech složitých jednání, �ešení 
majetkových vztah�, hledání kompromis� s ochránci p�írody, jsme na startu realizace.

Realizace je rozložena na t�i roky, ukon�ena bude nejpozd�ji do b�ezna 2013.
Projekt je spolufinancován z programu Ministerstva zem�d�lství 
R. Celkové stavební 

náklady �iní tém�� 80 mil. K� bez DPH.
Stavba se skládá z úpravy koryta v celkové délce 1 250 m (vy�išt�ní a kamenné opevn�ní 

b�eh�, op�rné železobetonové zdi), kácení d�evin a náhradní výsadby, rekonstrukce 
silni�ního mostu „U Hanuš�“ a výstavba nového silni�ního mostu „Na Ostrov�“ v�etn� 
do�asných dopravních opat�ení, odleh�ovacího pr�lehu Na Ostrov�“ o délce 610 m, p�eložek 
vysokotlakého a st�edotlakého plynovodu, p�eložky za�ízení Telefonica O2, p�eložky 
vodovodu a rozd�lovacího objektu, zahrnujícího vakový uzáv�r.

Obyvatele Velkého Po�í�í, hlavn� dolejšího konce, �eká období zvýšeného stavebního 
ruchu. Bude docházet k dopravním omezením, znásobí se pohyb t�žké mechanizace, p�ibude 
nervozity.

Cht�l bych touto cestou požádat spoluob�any o toleranci, shovívavost a pochopení, protože 
tak velká akce nejde bez ur�itých omezení provést. Ti, kterých se následky povodní týkají 
pochopí, ti kterých se povodn� netýkají a� mají solidárnost.

Protipovod�ová pat�ení ve VP v minulosti byla a v sou�asnosti jsou prioritou všech 
zastupitelstev. Musíme tedy doufat, že se dílo zdárn� dokon�í a ob�any Velkého Po�í�í 
p�estane strašit no�ní m�ra zvaná povode�.                                                        Josef Král

Protipovod
ová opat�ení 
ve Velkém Po�í�í

Na fotbalovém h�išti v Provodov� se uskute�nila hasi�ská sout�ž „ Provodovská proudnice“.
Letos se jednalo již o 24.ro�ník. Na start žen se postavilo 9 družtev žen. Prvenství si odvezly 
domu ženy z Nového Hradku na snímku v útoku. Druhé skon�ily ženy z Provodova a t�etí 
Vršovka. V sout�ži muž� byla konkurence v�tší. Na start se postavilo 18 družstev. Prvenství 
si odvezli muži ze Sn�žného, druhé Nové M�sto, t�etí Vršovka a �tvrté Vysokov. Sout�ž se 
t�šila velkému zájmu divák�. 

Koncem �ervna 2010 v hudební místnosti II. stupn� ZŠ 
eská Skalice, pok�til p�vecký sbor 
Viktorka své nové CD - VIKTORKA 10 let. 
lenky sboru vybraly 10 písní ze svého bohatého 
repertoáru a ty nazpívaly ve studiu Pulton ve Velkém Po�í�í.

Slavnostní k�est tohoto nového CD byl zárove� i symbolickou oslavou Dne hudby. P�vecký 
sbor Viktorka d�kuje svému sponzorovi Ing. Ladislavu Hor�i�kovi a 	 rm� Servisbal Dobruš-
ka, díky kterému bylo umožn�no nato�ení CD, v�etn� jeho slavnostního pok�t�ní (na snímku 
z archivu p�vec. sboru).                                                         PaedDr. Alena Vl�ková

� Ženy N. Hrádku v útoku.                                                             Foto: Zd.Majer


