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  PRÁZDNINOVÝ
 VÝPRODEJ

Kč

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

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

A je to? A není!
  Červenokostelecká radnice se ob-
rátila s výzvou na občany, aby sami 
z vlastní vůle neopravovali pomní-
ky, sochy a  další drobné architek-
tonické památky v  lokalitě. Neod-
borné zásahy – např. latexovými 
barvami poškozují kamenné prvky 
těchto památek. Samozřejmě lze 
nalézt analgogii i s populárním ve-
černíčkem A je to! Pravda však je, 
že občas i Pat a Mat museli uznat, 
že entuziamus a tvořivost vždycky 
nestačí. Červenokostelecká radni-
ce zároveň ubezpečila občany, že se 
snaží o  odbornou záchranu sumy 
kulturního dědictví v  městském 
katastru.Opravy se realizují podle 
aktuálního havarijního stupně jed-
notlivých památek a na všechny se 
prý postupně dostane. Pata a Mata 
raději k božím mukám nepouštěj-
te...

Melissa Inv. Group s.r.o, Tyršova 63, 547 01 Náchod. 
Tel: 774 170 180,  Po-ČT 9-17h, Pa 9-14h

Výkup zlata - Zastavárna
Zlomky, šperky atd.

14k-515,-Kč,/1g
24k-873,-Kč/1g

Zástava pouze 2% týdně.

Zastavujeme zlato, 
auta, byty, domy 

a pozemky.

14.7.2012 se v  obci Slavný za-

běhl PES – FENKA, kříženec 

TERIERA, černošedá, slyšící 

na  jméno BENDŽI. Pokud jste 

ji zahlédli, prosíme o informaci 

na tel. 732 801 362

 Součástí náchodského Pivo-
braní bylo exhibiční vystoupení 
Jiřího Havrdy v benchpressu.
Těsně před začátkem poskytl 
Jirka rozhovor moderátorce Lu-
cii Peterkové. Více čtěte na str.8

Nouzová platidla
 V  nedávné době proběhla v  Praze 
burza platidel, kde se kromě běžných 
měn objevila i  tzv. nouzová platidla 
z  našeho regionu. Co je vlastně nou-
zové platidlo? Jedná se o  bankovky, 
státovky, případně poukázky vydávané 
zejména v době, kdy se projevil akutní 
nedostatek ofi ciálního oběživa či kdy 
se zvedla vlna nevole vůči stávájící-
mu oběživu.  Takovým obdobím byly 
v  některých částech našeho regionu 
dny těsně po  vzniku Československé 
republiky na  podzim roku 1918. Pří-
kladem jsou Teplice nad Metují, kde  
v této rozjitřené době  vydali nouzové 
bankovky tamní němečtí živnostní-
ci (obchodníci a  majitelé hostinců). 
Zde však sehrál důležitou roli akcent 
propagandy, protože hlavním důvo-
dem pro vydání nouzového platidla 
byla nechuť Němců vůči českým pla-
tidlům (snahou těchto území s  pře-
vážně německým obyvatelstvem bylo 
v  roce 1918 připojení k  Německu 
a  nikoli mladému československému 
státu). Nouzová platidla jsou nyní vel-
mi atraktivní pro sběratele. Dokládá 
to fakt, že jedna teplická „nouzovka“ 
z roku 1918 byla na pražské burze vy-
dražena  za 48 000,-Kč.

NÁCHOD
STAVEBNÍ PARCELY

PRO RODINNÉ DOMY
V BLÍZKOSTI CENTRA

CENA od 795,-/ m2

CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ INFRASTRUKTURY

POSLEDNÍ VOLNÉ POZEMKY V INTRAVILÁNU 

OBCE

INFO: 608 080 068
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Zajímavý rodinný dům ve Vestci u České Skalice ...................................................................995 000,- Kč
Objekt se čtyřmi byty a provozovnou  Česká Skalice ...........................................................2 690 000,-Kč                              
Byt 4+kk v OV (2 terasy) 111m2 Nové Město nad Metují ..................................................2 190 000,- Kč          
Dům s kamenným sklípkem Červený Kostelec .........................................................................399 000,-Kč   
Stavební pozemek se stavbou garáže Náchod-Trubějov ..........................................................280 000,-Kč

Původní dřevěná chalupa Hlavňov

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Stylová, dřevěná chalupa s kamennými 
sklípky Hlavňov

Cena: 333 000,- Kč

 Letní prázdninové dny se valí kupředu závratným tempem, červenec s par-
nými i deštivými dny je pomalu za námi a už se zase můžeme těšit na tradiční 
letní gastronomickou slavnost, 9. Vavřinecký den v  Hronově, který se koná 
v neděli 5. srpna. Vypukne po obědě ve 13 hodin, kdy vyjde od budovy hote-
lovky v Čapkově ulici průvod, který se odebere do Jiráskových sadů, kde bude 
probíhat po celé odpoledne zábavný program. 

 V přírodním amfi teátru vystoupí jako hlavní host herečka Eva Hrušková, 
legendární první televizní Popelka, se svou pohádkou pro děti. Kromě toho 
mohou návštěvníci zhlédnout pestrá vystoupení žáků školy, minipřehlídku 
profesního oblečení a soutěže pro děti i pro dospělé. A co je hlavní, žáci hote-
lovky se postarají i o to, aby nikdo netrpěl hladem či žízní. Co si takhle vybrat 
třeba vavřineckou pečenou krůtičku, klobásky, perníčky, preclíčky, koláčky, 
ovoce v čokoládě či sladké dezerty? Zapít je pak můžete podle své volby třeba 
pivem, vavřineckým vínem, míchaným nápojem nebo vonící kávou. 

 A  protože například pivní preclíky nebo kynutý věnec se hodí nejen pro 
slavnostní dny, můžete vyzkoušet naše recepty.

Vavřinecké pivní preclíky
230 ml piva, 100 ml slunečnicového oleje, 1 žloutek, 400 g polohrubé mouky, 
1 kostička čerstvého droždí, 1 lžička cukru, 1 lžička soli, mletý pepř.
Ze všech surovin vypracujeme hladké a nelepivé těsto, ze kterého ihned tvaru-
jeme požadované tvary. Ty pokládáme na plech s pečicím papírem, povlažíme 
vodou a posypeme hrubou solí smíchanou s kmínem. Pečeme při teplotě 200°C.

Vavřinecký kynutý věnec
1 kg polohrubé mouky, 100 g cukru krupice, 2 kostky droždí, 2 lžíce rostlinného 
oleje, 500 ml mléka, špetka soli a tuhý sníh ze 3 bílků.
Z přísad vypracujeme hladké a nelepivé těsto, které necháme vykynout, pak ho 
rozdělíme na 6 pramenů a spleteme dohromady. Odsadíme na plech, dotvaru-
jeme a necháme vykynout. Po vykynutí potřeme rozšlehaným žloutkem s tro-
chou vody, posypeme nasekanými ořechy a dáme do vyhřáté trouby na 180ºC. 
Po upečení necháme vychladnout.

Text připravili David Jeřábek a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Vavřinecký den je za dveřmi!

VZPOMÍNKA
Dne 22.7.2012 uplynulo pět smutných let, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, maminka a babička,

paní Marcela Koblásová 
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají 

manžel, dcera a syn s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 25. července 2012 uplynuly tři smutné roky

ode dne, kdy nás náhle opustila naše drahá
manželka, maminka a babička sedmi vnoučat

paní Marta Jadrníčková z Adršpachu
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Dne 28.7.2012 by se dožil 80.let náš taťka,

pan Miroslav Helich 
Jeho dobré srdce je tu stále s námi.

Moc vzpomínáme. Dcery s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 3.8.2012 by oslavil své 80.narozeniny 

náš manžel, tatínek a dědeček, 

pan Antonín Tylš  z Náchoda – Babí, 
narozený na Pavlišově.

Dne 9.8.2012 uplyne 1 smutný rok, kdy od nás 
po těžké nemoci odešel.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná vděčná rodina

Vážení čtenáři, 
V době, kdy slyšíme o samých válkách, 

neštěstích, haváriích, zemětřeseních a tra-

gédiích, vám chci napsat můj příběh. One-

mocněla jsem a po operaci a ozařování se 

mě ujal pan doktor Grau, který se o mne 

dobře stará a doporučil mi výbornou službu 

charity, zdravotních sester, které mají 

na starost Náchod a široké okolí. Mně 

pomáhají již šestým rokem. Díky jejich 

vzorné péči jsme se po 62 letech společ-

ného života s manželem dožili vysokého 

věku a šesti pravnou-

čat. Vnuk se ženou 

nám v naší kompli-

kované situaci rov-

něž velmi pomáhá. 

Všem patří veliký dík.

Božena Krejčíková

Poděkování

Výročí bitvy
 Přesně před měsícem jsme vzpo-
menuli výročí krvavé bitvy prusko 
– rakouské války. Odehrála se 27. 
června 1866 v  našem regionu a  je 
někdy jmenována jako bitva u  Ná-
choda. Připomínkou těchto krvavých 
událostí je naučná stezka Náchod – 
Vysokov – Václavice 1866, která byla 
otevřena v  roce 1998.  Připomeňme, 
že se jednalo o střetnutí mezi rakous-
kým VI. armádním sborem vedeným 
polním podmaršálkem Vilémem ba-
ronem Rammingem a pruským V. ar-
mádním sborem generálmajora von 
Steinmetze.

Z Malty do Kostelce
 V  Červeném Kostelci jste moh-
li v  nedávné době potkat řeholní-
ho kněze z  Malty, příslušníka řádu 
františkánů P.Eliase Vellu. Vedl zde 
rekolekce (duchovní cvičení – pozn. 
red.) organizované Oblastní charitou 
Červený Kostelec a Římskokatolickou 
farností Červený Kostelec. Hlavní 
program probíhal v Červenokostelec-
kém Divadle J.K.Tyla a účastnilo se jej 
200 posluhačů z blízka i daleka. Tím 
nejvzdálenějším účastníkem byl však 
určitě P.Elias Vella, protože vzdále-
nost z Červeného Kostelce do hlavní-
ho města Malty – Valetty je 1623 km... 

Tutto universale
 Další z volného cyklu výstav před-
stavujících osobnosti výtvarného 
umění na Náchodsku pořádá Galerie 
výtvarného umění v  Náchodě. Vra-
tislav Hlavatý (nar. 1934) je prezen-
tován v  rodném Náchodě poprvé. 
Rozsáhlá retrospektiva představuje 
jeho fi lmové plakáty, knižní ilustra-
ce a  úpravy, animované fi lmy, kres-
by i  autentickou tvorbu malířskou. 
Výstava trvá od 29.6 do 2.9. ve všech  
prostorách jízdárny, otevřeno den-
ně kromě pondělí od  9 do  17 hodin
 K  výstavě Vratislava Hlavatého je 
připraven samoobslužný doprovodný 
program pro mateřské školy a  rodi-
če s dětmi, kde budou moci pracovat 
s různorodým materiálem, který obje-
ví v Pohádkovém kufříku.            (Red)

Při obnově lázní si zachovejme
realistický přístup
 Na  posledním jednání zastu-
pitelstva se projednávala proble-
matika nákupu lázeňského areálu 
v  Bělovsi. V  návrhu na  usnesení 
bylo, že zastupitelstvo města pově-
řuje radu přípravou kupní smlou-
vy.  Jedním ze zastupitelů, který 
s  touto formulací nesouhlasil, byl  
Ing.  Aleš Cabicar z  TOP09, před-
seda Komise města Náchoda pro 
lázně a cestovní ruch a člen měst-
ské rady, který podal protinávrh. 
V  něm mělo být vedení města po-
věřeno nejdříve jednáním o kupní 
ceně celého areálu bývalých lázní, 
Jiráskova statku a stáčírny od sou-
kromých vlastníků. 

* Co Vás vedlo k tomu, že jste navrho-
val jiné usnesení?
 Několik skutečností. Dle zákona 
o obcích si rada města zřizuje porad-
ní orgány tak zvané odborné komise. 
Pro mne a  mé kolegy z  Komise pro 
obnovu lázeňství bylo velmi nepocho-
pitelné, že o návrhu na přípravu kupní 
smlouvy bez znalosti ceny bylo rovnou 
hlasováno v radě i zastupitelstvu měs-
ta, aniž by se k němu, a to podotýkám 
se silou hlasu doporučujícího, měla 
možnost vyjádřit komise, které před-
sedám. Je poctivé říci, že jsem tuto věc 
nepodpořil ani jako radní, neboť tento 
úkon ignoruje doporučení fi nančního 
výboru, který všem zastupitelům do-
poručil kroky, respektive podmínky 
pro jednání o  koupi nemovitostí. No 
a ty nejsou doposud naplněny. Bavíme 
se totiž o velmi významné částce spo-
jené přímo s  nákupem, ale zejména 
pak o  budoucích nutných výdajích či 
investicích, které bezesporu velmi vý-
razně zatíží městský rozpočet.

* V jakém stavu jsou jednání s poten-
cionálními investory?
 Ta jednání probíhala a  probíhají, 
sám se jich účastním, ale je poctivé 
říci, že zdaleka nejsou ve  stavu, kdy 
by jakýkoli investor nezpochybnitel-
ně deklaroval svou ochotu investovat 
do  areálu, a  to je prosím velmi důle-
žité, své vlastní prostředky a areál pak 
provozovat bez fi nanční spoluúčasti 
města. A to je třeba jedna z podmínek 
stanovených v již zmíněném usnesení 
fi nančního výboru. 
* Jak se podle Vás dotkne celého mož-
ného procesu i  novelizace úhradové 
vyhlášky za lázeňskou péči?
 Velmi podstatně. A  to zejména 
z  pohledu potencionálního investo-
ra, neboť poskytování lázeňské péče 
hrazené systémem veřejného zdra-
votního pojištění bude omezenější. 
Pro samotné poskytovatele pak bude 
životně důležité výpadky v  příjmech 
umět nahradit samoplátci. Tudíž již 
tak předimenzovaná síť fungujících 
lázeňských středisek v České republice 
bude pod silným konkurenčním tla-
kem. Zde se obávám, že Náchod, a to 
prosím podotýkám ne svým přičině-
ním, za ostatními zůstal o několik kol 
pozadu.                                    /Laš – pi/

Talíř plný chutí

a vůní
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ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

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

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

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

Turnaj jsme všichni zvládli!
 Tak jsme se konečně dočkali… 
na  závěr školního roku uspořádal 
oddíl volejbalu při ZŠ Krčín pro „zá-
kladky“ z Nového Města a okolí tur-
naj v  „barevném mini volejbalu“. Že 
jste tento název ještě nikdy neslyšeli? 
Nedivím se, my jsme o  této „barev-
né“ hře také donedávna nic nevěděli. 
Turnaj se uskutečnil 25.6.2012 v  ZŠ 
Krčín, která poskytla pro účastníky 
krásné zázemí. Účastnilo se 8 týmů ze 
čtyř ZŠ, hrál se oranžový mini volej-
bal. Děti bojovaly ze všech sil, většina 
hráčů tuto novinku trénovala teprve 
pár týdnů se svými učitelkami, ale 
že hrají takto krátce, nebylo vůbec 
k poznání. Na hřišti vládla pohodová 
přátelská atmosféra, děti si navzájem 

fandily a  hrály s  radostí. Odměnou 
jim byl o  přestávce párek v  rohlíku 
a  na  závěr krásné ceny, které pořá-
dající oddíl zajistil. Překvapivé bylo 
vítězství dětí z  naší školy, když uvá-
žíme, že s  touto hrou začaly před 3 
týdny. Není ale důležité kdo vyhrál, 
ale že si všichni zahráli a  mají chuť 
v  příštím školním roce pokračovat 
v této „barevné“ kolektivní hře. 
 Chtěla bych touto cestou poděko-
vat nejen p. Ptáčkovi, který tento tur-
naj zorganizoval, ale i  ostatním roz-
hodčím. Pokud se chcete o  této hře 
dozvědět více, navštivte www strán-
ky:  www.volejbal-nm.cz                             

Mgr. Soňa Novotná 
ZŠ Komenského N. Město

Zúčastní se středoevropského jamboree
 V roce 2012 hostí středoevropské 
jamboree slovenská republika a ná-
chodští skauti se rozhodli zúčast-
nit. Tohle jamboree se koná každé 
2 roky a v jeho pořádání se střídají 
země tzv. Visegrádské čtyřky – Čes-
ká republika, Slovenská republika, 
Polsko a  Maďarsko. Poslední stře-
doevropské Jamboree s  názvem 
Concordia proběhlo v  Maďarsku 
kousek od  Budapešti v  roce 2010. 
Letos se koná u  města Liptovský 
Mikuláš na  Slovensku. Program 

celé akce stojí na pěti elementech – 
voda, vzduch, země a oheň. Pátým 
elementem programu je skauting. 
V  rámci bloku AQUA se můžou 
účastníci těšit na raft ing, vodní hry 
a podobné veselí, které jsou oprav-
dovým potěšením obzvláště při 
horkých letních dnech. TERRA, 
tedy zem, je část programu, kdy 
skupiny účastníku projdou nejkrás-
nějšími dolinami a  lesy a  nakonec 
budou odměněni dech vyrážejícím 
pohledem z vrcholků Tater. V prů-

běhu větrného 
bloku AERIS bu-
dou skauti moci 
být stejně užiteč-
ný jako vítr pro 
větrný mlýn. IG-
NIS je blok, kte-
rý je možné vyzkoušet si sporty ze 
všech koutů světa. SKAUTING je 
pátým vše spojujícím elementem, 
ale zároveň blokem, ve  kterém se 
člověk přiučí tradičním i netradič-
ním skautským činnostem.

Tip 

na výlet
 Každý víkend je 
v  červenci a  srpnu 
otevřen pěchotní 
srub T-S 20 „Pláň“ 
na okraji Jestřebích hor, nad obcí 
Pláň. (dostupný a značený  od sil-
nice spojující Červený Kostelec 
a  Chlívce). V  bývalém opevnění 
z  druhé světové války provozuje 
spolek vojenské historie zajímavé 
muzeum. Více informací získáte 
i na webu www.t-s20.unas.cz

Muzeum 

Waldemara 

Matušky
   Jediné existující Muzeum  Wal-
demara Matušky se nachází v Jaro-
měři – Josefově (v  rámci tamního 
Prvního vojenskohistorického mu-
zea M.Frosta). Najdete zde desítky 
exponátů upomínajících na  slav-
ného zpěváka. Nechybí mezi nimi 
ani lodička, kterou měl „Walda“ 
nasazenou při natáčení fi lmového 
muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. 

Čepují tam 

Motokanci
   Modernizovaná restaurace ATC 
ve  Velkém Poříčí má nového ná-
jemce – občanské sdružení Moto-
kanci z Rokytníka. V  letošní sezó-
ně   tak mohou návštěvníci ocenit 
rekonstruované prostředí (omítky, 
malby, bar výčepní pult) i  zkusit, 
jakou proměnou prochází služ-
by restaurace, když zde vládnou 
MOTOKANCI.CZ. Do  provede-
ných oprav město Hronov investo-
valo částku cca 66 000,-Kč. 

Má medailové 
ambice
 Na atletickém stadionu v Olomou-
ci se na  přelomu června a  července 
uskutečnilo Mistrovství ČVR v  atle-
tice žactva za účasti i Martina Bárty 
z mé tréninkové skupiny  z Náchoda 
, závodícího  za Hvězdu SKP Pardu-
bice. Martin je teprve prvním rokem 
žákem, takže i  v  příštím roce bude 
závodit v  této věkové kategorii.  Při 
prvním velkém závodě si vedl velice 
dobře a nejprve v sobotu běžel 1500m 
za 4:40,83 min. a skončil na 8. místě. 
V  neděli závodil v  běhu na  3000m 
a časem 10:37,42 min. doběhl na cel-
kovém 9. místě. Je příslibem do dal-
ších let. Na  tréninky do  Náchoda 
dojíždí až z Jetřichova, takže musí vše 
skloubit tak, aby stihl jak studium, 
tak i  atletiku. Udělal mi velikou ra-
dost tím, že slíbil, že v příštím roce se 
pokusí vybojovat ještě lepší umístění 
s medailovými ambicemi.      

 Jiří Vondřejc - trenér

Nové hřiště
 Jaroměř disponuje novým ví-
ceúčelovým hřištěm v  lokalitě 
na  „Malé Božence“. Je vybaveno 
umělým povrchem v  hodnotě 1,5 
milionu korun. Na  tuto investici 
přispěla i společnost ČEZ a.s. část-
kou 200  000 korun. Dodejme, že 
dodavatelem hřiště je firma Špelda 
z České Skalice.

Chceme touto cestou poděkovat HASIČSKÉMU ZÁCHRANNÉMU SBORU 
ve Velkém Poříčí za příjemně prožité dopoledne na konci června s dětmi z ma-
teřské školy Vančurova Náchod. Děti se projely v  autech, i  na  záchranné la-
novce, vodou z proudnice mířily na terče, prohlédly si i části výzbroje hasičů. 
Byla to názorná, zajímavá a hlavně praktická ukázka činnosti hasičského sboru.

MŠ Vančurova Náchod

„Jméno z papíru, svaly ze železa“
 Do roku 1984 úspěšný kulturista. 
Připomeňme například  rok 1976 
a  1977 Mistrovství ČSSR 7.místo. 
Od  roku 2010 se aktivně věnuje 
benchpressu. Ano, řeč je o  Václa-
vu Papírníkovi ze Starkoče. Letos 
v  květnu se zúčastnil Mistrovství 
ČR v  benchpressu a  v  kategorii 
Masters do 110 kg  RAW (bez dre-
su) obsadil výkonem 130 kg 1.mís-
to.. V  červnu na  Sedlčanského si-
láka vzal s  sebou kamaráda Josefa 
Čápa z České Skalice, který v 64 le-
tech „benšnul“ 90 kg a i přes potíže 

s ramenem se umístil ve váhové ka-
tegorii do 90 kg na pěkném 5.místě. 
Václav Papírník startoval ve váhové 
kategorii nad 105 kg a  přestože je 
panu Václavovi již 63 let, před sebe 
pustil jen pět soupeřů a  skončil 
na skvělém 6.místě. Bývalý zřízenec 
na interním a gynekologickém od-
dělení náchodské nemocnice neu-
síná na vavřínech a ve své „domácí“ 
posilovně se poctivě připravuje 
na další sportovní klání.  

Foto: archiv Václava Papírníka, 
připravila Laďka Škodová

Velmi dobře reprezentovali na Prague Games 2012
Dorostenci Florbal Náchod se zú-
častnili prestižního turnaje Prague 
Games 2012, kterého se letos účast-
nilo 318 týmů z  11 zemí a  dařilo 
se jim velice dobře. Posíleni o dva 
hráče Sokola Dvůr Králové (Mar-
tin Aster a  Jiří Neumann) sehrá-
li 6 kvalitních utkání, ve  kterých 
předvedli výborné výkony, a i když 
to nakonec nestačilo na boj o me-
daile, určitě se není za  co stydět. 
Ve skupině hráči Náchoda porazili 
postupně Plzeň, Warberg, Králov-
ské Vinohrady a až v posledním zá-
pase skupiny narazili na  lepší tým 
(další švédský) a  to Västeräs Ung-
dom. Do  play-off  tak postoupili 
z druhého místa ve skupině H a ješ-
tě ve čtvrtek večer je čekal domácí 
tým Tatran Střešovice white. Ná-

chodští byli po  celé utkání lepším 
týmem, ale podařilo se jim vstřelit 
pouze jednu branku a  soupeř to 
dokázal dvě minuty před koncem 
potrestat a  vyrovnat. Rozhodnout 
tedy museli trestná střílení, která 
rozhodli pro Náchod střelec Bach-
tík a zejména famózní Martin Aster 
v  brance, který za  celý turnaj čelil 
pěti nájezdům a  nedostal ani je-
den gól. Další den čekal náchodské 
velmi těžký oříšek. O postup mezi 
nejlepších 16 týmů jsme narazili 
na  slavné Pixbo Wallenstam IBF. 
Hráči z asi nejznámějšího fl orbalo-
vého klubu, byli od  začátku aktiv-
nějším týmem, ale náchodští velmi 
pečlivě bránili. Poté však přišla zby-
tečná chyba při střídání a  soupeř 
dostal výhodu přesilové hry. Při ní 

si nejdříve paradoxně vypracova-
li čtyři obrovské šance náchodští, 
ale z  vedení se nakonec přece jen 
radoval soupeř, když se po  krásné 
individuální akci prosadil jeden ze 
Švédů. Bohužel, chvíli na to se ještě 
trefi l jeden z obránců Pixba a sou-
peř byl na koni. Unavení náchodští, 
kteří celý turnaj hráli v deseti a ně-
které zápasy dokonce v devíti lidech 
se jen těžko propracovávali do vět-
ších šancí a  zkušený soupeř hru 
kontroloval. Ve druhé části přidali 
Švédové ještě dvě branky po  dvou 
chybách v  náchodské defenzívě 
a bylo rozhodnuto. 
Náchodští se tudíž mezi nejlepších 
16 týmů nedostali, ale i  tak zane-
chali velmi dobrý dojem a ve srov-
nání s o mnoho zvučnějšími soupe-
ři obstáli. Ze šesti utkání si odváží 
čtyři výhry a dvě porážky, což není 
vůbec špatné. Navíc obě prohry 
přišly se švédskými týmy. Hráčům 
je potřeba poděkovat za velmi dob-
rou reprezentaci klubu a  rodičům, 
kteří dorazili fandit za podporu.

Turnaje se za  Florbal Náchod 
zúčastnili: 
Martin Aster, Ondřej Malík, Ond-
řej Bachtík,Vladimír Gregorovič,-
Jiří Neumann, Marek Čejka, Jakub 
Rosa, Martin Kováčik, Ondřej Hu-
šek, Jonáš Mědílek, Daniel Borůvka, 

více na www.praguegames.cz

Česká fi rma 

RILEX - TRADERS a.s. 

nabízí půjčky v rozmezí 

od 5 tis. do 40 tis. Kč. 

Nevybíráme žádné 
poplatky předem. 

Půjčka je bez ručitele, bez 
skrytých poplatků a doslova 
na cokoliv - nemusíte proka-
zovat, na co peníze z půjčky 

použijete. 
Od začátku přesně víte, 

kolik budete splácet a kolik 
zaplatíte celkem.

www.solidni-fi nance.cz, 

tel : 773 774 086.

Přijede i Mistr? 
 Televize JS Úpice připravuje 
ve  spolupráci s  tamním městským 
muzeem zajímavou výstavu (na září 
t.r.). Jejím obsahem by měly být 
obrazy Karla Gotta. Lze doufat, že 
na  výstavu přijede i  sám Mistr... 
Součástí výstavy bude i módní pře-
hlídka šatů s  potiskem na  motivy 
Gottových obrazů.
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Neodkládejte řešení penze, 
pojištění majetku a příjmů 

do chvíle, kdy už bude pozdě
 Od roku 2005 působí na českém trhu přední evropský hráč ve sféře privátních fi nancí, společnost AWD Hol-
ding, která spravuje fi nance více než 2 milionům klientů v 10 zemích. Divizí této společnosti, která je zaměřena 
na správu penzí a z ní odvislých témat příjmů a majetku, je RENTIA. Zaměření na problematiku penzí je logické: 
Průběžný důchodový systém přestává fungovat. Stát nebude v budoucnu schopen garantovat výplaty penzí 
v adekvátní výši.

  „Vím, že jsou to smutné události a nikdo je nechce přivolávat. Jako je však odpovědnost požadována v běž-
ném občanském životě, měli bychom se starat odpovědně i o všechny fi nanční aspekty, které lidský život do-
provázejí a ovlivňují“, podotýká paní Tomanovičová. Dalším pilířem aktivit divize RENTIA je pak téma MAJETKU 
a jeho ochrany, protože nikdo nechce být špatným hospodářem, který nechrání to, co prací získal. Věděli jste 
například, že 56 % českých domácností má nevhodné pojištění, které je v případě nenadálých situací neuchrá-
ní? Pro řešení předvídatelných i náhlých životních situací má RENTIA připravenu produktovou řadu investičního 
životního pojištění, penzijního pojištění, pojištění odpovědnosti, povinného ručení, úrazového pojištění, sta-
vebního spoření a životního pojištění.

 Ten, kdo nebude chtít, aby pro něj odchod do důchodu znamenal i propad do roviny obtížných sociálních 
situací, musí se již v produktivním věku zaměřit na systematické řešení této hrozby. „Ano, v našem klientském 
centru poskytujeme klientům špičkové služby v oblasti fi nančního poradenství. Jsme specialisté na penzi a fi -
nance. To je myslím to správné motto, s jehož nabídkou pomoci u nás můžete vždy počítat. Zejména u penzí 
nyní existuje nedostatek informací. Lidé mají strach a bojí se, co je čeká ve stáří. Naším vzkazem je, že se nemu-
sejí bát, pokud se na takovou situaci již nyní začnou připravovat. Potom se mohou opravdu těšit na zasloužený 
odpočinek a koníčky a ne na stres způsobený propadem příjmů z výdělečné činnosti“, říká oblastní manažerka 
divize RENTIA paní Irena Tomanovičová. Jsou to tvrdá, ale pravdivá slova vycházející z nepříznivé demografi cké 
křivky a ze situace, kdy stále méně a méně lidí v produktivním věku musí zajistit výplatu penzí pro zvětšující se 
skupinu seniorů. Východisko je jediné: Řešit tuto situaci, dokud je čas. Poradit se s odborníky, spolehnout se 
na sebe. Ještě před osobní návštěvou náchodského zastoupení divize RENTIA můžete navštívit i její internetový 
portál spokojenyduchod.cz Zde je k  dispozici virtuální kalkulačka, která vám spočítá, kolik peněz vám bude 
v důchodu chybět a naznačí i cestu k možnému řešení.

 S  otázkou penzí a  státní penzijní reformy souvisí další pilíř, na  který RENTIA profi luje svoje aktivity. Jedná 
se především o řešení problematiky Příjmů. „Mnoho lidí si stále nepřipouští možnost, že by náhle mohl nastat 
výpadek v jejich příjmech, způsobený například nemocí či úrazem. Mnoho živitelů rodin se nikdy nezaobíralo 
možností nějakého náhlého krizového systému, který by řešil zabezpečení jejich blízkých, kdyby se stalo, že to 
ten rychle jedoucí vůz v protisměru neubrzdil…

Kontaktní informace o společnosti

RENTIA 

budova PRIORU,
Karlovo náměstí 1999

547 01 Náchod

Tel. 602 410 948

irena.tomanovicova@rentia.cz

www.rentia.cz

Kancelář je otevřena od pondělí do pátku: 9 – 15.00 hod.

Pro sjednání schůzky mimo tyto termíny použijte telefonický nebo elektronický kontakt.

Léto se umoudřilo a  teplé počasí opět láká k  návštěvě Jiráskova 
koupaliště v Náchodě.       Foto Josef Pepa Voltr

Vzpomínka na generála Klapálka
 Koncem května, v  předvečer 119. 
výročí,  narození vzpomenuli členové 
místních organizací svazu bojovníků 
za  svobodu v Novém Městě nad Me-
tují a  Náchodě bojovníka od  Zboro-
va, Tobruku a Dukly arm. gen. Karla 
Klapálka, který se narodil v nádražní 
budově v  Novém Městě nad Metují. 
Sešli se pod pamětní deskou arm. gen. 

Karla Klapálka, která zde byla umístě-
na v roce 1993 k 100. výročí jeho na-
rození.
 Vzpomenutí se zúčastnili i  hejt-
man Královéhradeckého kraje Bc. Lu-
bomír Franc, starosta Nového Města 
nad Metují Petr Hable, starosta Čern-
čic  Ladislav Tylš,   Josef Holý, zastupu-
jící předseda MO ČSBS a další.             r

Nová prodejna Cash&Carry 

v Náchodě
 V  pátek 20. července byla v  Ná-
chodě otevřena nová velkoprodej-
na potravin typu Cash and Carry 
s  názvem Drana Market. Jedná se 
o  prodejnu náchodské rodinné fi r-
my DRANA – výrobce koření.  Proč 
prodejna vůbec vznikla a  co v  ní 
najdeme, jsme se zeptali jednate-
le společnosti DRANA, pana Jana 
Drašnara.

 Jak vůbec u  fi rmy, která se do-
posud zabývala výrobou koření, 
vznikla myšlenka otevřít si market?
 Tato myšlenka vyplynula v průbě-
hu podnikání naší společnosti zcela 
přirozeně. Koření, které vyrábíme, 
dodáváme do jídelenských a restau-
račních zařízení. Protože tato zaříze-
ní využívají kromě koření také další 
potraviny, ve  snaze vyhovět těmto 
požadavkům jsme začali spolu s ko-
řením rozvážet také široký sorti-
ment potravin a  nápojů. A  protože 
jsme měli v  naší budově spoustu 
nevyužitých prostor, napadlo nás, že 
bychom z nevyužitých skladů mohli 
udělat prodejnu a dát tak našim zá-
kazníkům možnost, aby si sami vy-
brali a nakoupili, co potřebují.

 Komu je tedy prodejna určena?
 Hospodským, kterým se ne-
chce za  podobným nákupem jezdit 
do  Hradce Králové, a  kteří si chtějí 
nakoupit v moderním a čistém pro-
středí v  centru Náchoda. Prodejna 
typu Cash and Carry je určena vel-
koodběratelům potravin, tzn. pro-
vozovatelům restaurací, hostinců, 
hotelů a kaváren, nebo jídelen. Mo-
hou k nám samozřejmě přijít i další 
podnikatelé s živnostenským listem, 

kteří od  nás doposud neodebírali, 
a  v  neposlední řadě také široká ve-
řejnost. 

 Jsou mezi jednotlivými skupinami 
zákazníků nějaké rozdíly?
 Rozdíly jsou v cenách. Na každé ce-
novce, s výjimkou cen akčního zboží, 
jsou 4 ceny. Jednak cena s DPH a bez 
DPH a dále cena běžná pro veřejnost 
a cena pro podnikatele, která je nižší 
než cena běžná. Ale i běžné ceny jsou 
příjemné a  dokonce i  veřejnost má 
možnost využít ceny podnikatelské 
a to v případě, že si dané zboží kou-
pí v celém balení. Takže pokud např. 
chystáte oslavu nebo nákup na dovo-
lenou, nákup se Vám určitě vyplatí.

 Jaké zboží v  Drana Marketu na-
jdeme?
 Drana Market nabízí široký sor-
timent potravin, nápojů, sudového 
piva i drogistického zboží. Vše se dá 
pořídit ve  výhodných velkých bale-
ních ale i v běžných spotřebitelských 
baleních.

 Prozraďte ještě, kdy a kam přes-
ně můžeme jít do  Drana Marketu 
nakupovat.
 Drana Market sídlí v  ulici Českých 
bratří v Náchodě v areálu za Pickovkou. 
Otevřeno máme ve  všední dny od  7 
do 17 hod. a v sobotu od 7 do 12 hod.

 Co tedy říci závěrem?
 Chtěl bych touto cestou srdečně 
pozvat především všechny majite-
le či provozní segmentu HoReCa., 
pro které je hlavně prodejna určena 
a spolu s nimi i náchodské podnika-
tele a veřejnost.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Nejčistší 

obec v kraji
nad 5000 obyvatel je Úpice. Vyply-
nulo to ze soutěže organizované 
Královéhradeckým  krajem za  při-
spění soukromých podnikatelských 
subjektů. Posuzováno bylo zejména, 
jak se v konkrétní obci nakládá s od-
pady, jakou kvantitu zde má třídění 
odpadu apod. Dodejme, že se jedna-
lo již o 6. ročník soutěže.

Výstava 

Jaroslava City
 V Informačním centru Teplice nad 
Metují je až do 31. července ke shléd-
nutí výstava „Kladské pomezí očima 
Jaroslava City“. Na  výstavě shlédnete 
oblíbená turistická místa Kladského 
pomezí v  originálním ztvárnění zná-
mého náchodského malíře, grafi ka 
a animátora.

Pohled 
k sousedům
umožňuje výstava fotografi í, která je 
až do 15. srpna ke shlédnutí ve foyer 
(I. poschodí) Městského úřadu v No-
vém Městě nad Metují (nám. Repub-
liky). Jejím obsahem jsou historické 
a soudobé snímky náměstí a radnice 
v  polském městě Duszniki – Zdrój, 
se kterým tento rok  slaví novoměst-
ští 15 let partnerské spolupráce. 
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Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

www.bazenymachov.cz

www.NABYTEKNACHOD.cz

Řešetova Lhota 65,

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 2+kk v OV Náchod (47 m2) vysoké stropy-možnost vybud.patra nové 650.000,- Kč  
- byt 2+1 v OV Náchod (59,6 m2) 2.p, pl.okna, po revit.,výtah, lodžie sleva  820.000,-Kč
- byt 3+1 v OV Náchod (55,3 m2)zvýš.přízemí,pl. okna,po revit.,výtah nové   798.000,-Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (63m2)novostavba,zahrádka nové  1.475.000,-Kč
- dr.byt 2+1 v Náchodě (47m2),2.p,pl. okna,výtah,nová kuch.,jíd.kout sleva 759.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (79m2) plast.okna,lodžie,1.p,část. vybavený  sleva   799.000,-Kč
- dr. byt 3+1 v Dobrušce(73m2), 1.p.,dům po revit.,možno fi n.úvěrem sleva   850.000,-Kč 
-RD 3+1s prostory k podnikání v Červ. Kostelci 542m2,2x dvougaráž,dílna 2,850.000,-Kč
- pension 5xAPT Chvalkovice,1141m2,po rekonstrukci,cena k jednání sleva 3,900.000,-Kč
- pension 2x apartmán  Litoboř,1402m2, k podnikání, celkem 6+1 sleva 2,490.000,-Kč
- rozest. rod. dům 5+1 Miskolezy, 337m2,hrubá st. se střešní krytinou sleva  485.000,-Kč
- rod. dům 3+1 Šestajovice,1290m2,po rekonstr.,dílna,stodola,sklep sleva 1.950.000,- Kč 
- rodinný dům 4+1 Smiřice 729 m2, po rekonstr.,garáž,nová střecha nové 1,890.000,- Kč
- řadový rod. dům 5+1 Česká Skalice,191m2, klidná lok.,zahrádka sleva   2,250.000,-Kč
- řadový rod. dům 3+1 Heřmanice, 473m2,prostorná kuch.,vl. studna sleva 1,149.000,-Kč
-rodinný dům 6+1 Dolany-Čáslavky 3611m2,k rekonstr., polosamota sleva 1.250.000,- Kč
- rodinný dům 3+1 Lipí 375 m2, vlastní studna,ústř. vyt. na TP, garáž nové   890.000,- Kč
- rodinný dům/chalupa 3+kk Nový Ples 772 m2,vlast. studna,vyt. VAF nové  799.000,- Kč
- chalupa 5+1 Dolní Aršpach,393m2,krb.kamna s výměníkem,3 pod. nové  1.630.000,-Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci,V Ráji, 382 m2, el.,vytápění na TP,u lesa sleva  630.000,-Kč
- rod.dům-chalupa Červený Kostelec, 2069m2,krásné místo,stodola  sleva 1,250.000,-Kč
- rod.dům-novostavba 4+kk Police n. M., 430m2,klid, MOŽNO NA SPLÁTKY  2,060.000,-Kč
- st. pozemek 1273m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě sleva   550.000,-Kč

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

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách 

přihlašovacím formulářem (www.gatenachod.cz), 
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; 
AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 

e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  
AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

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

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

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

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

RUŠTINY  
(1. a 2. ročník)

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÉ HUDBY, kou-
pání a příjemného posezení. Zveme Vás na 
skvělé hudební akce, pořádané v areálu pří-
rodního koupaliště ve Starkoči. Přijďte po-
sedět, poslechnout si živou hudbu, vypít pár 
drinků a nebo se i vykoupat. Každou neděli 
od 15:00 hrají tyto oblíbené kapely: 5.8. oblíbe-
ná country kapela Tak jako dřív, 12.8. country 
kapela ze Lhoty pod Hořičkami Druhá vlna, 
19.8. hraje pro všechny generace Fr-čí, 26.8. 
country kapela Icek- Band a 2.9. zahrají na 
závěrečném festiválku čtyři nejoblíbenější ka-
pely. Vstupné dobrovolné.  Celý program na 
www.koupalistestarkoc.wz.cz.
Dále každých 14 dní se zde v sobotu od 20:30 
konají velké taneční zábavy: 18.8. nás provede 
Benátskou nocí kapela Proradost a 1.9. roková 
kapela z Rychnova nad Kněžnou Hydra. Těšíme 
se na Vás.

Slyší na jméno Sid, nemá na sobě známku. Je hodný, 
nekouše. Kdybyste ho někdo viděl, dejte prosím 

vědět na tel.: 604837312 nebo 732610379

ZTRATIL SE BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES



* Ozve se muž - nekuřák, trochu sport. zalo-
žený, vysoký nad 180 cm, mezi 52-60 lety Jsem 
pohodová štíhlá nekuř., s  bezva zázemím. Tel. 
774 282 448
* Žena, 65 let, hledá přítele pro dlouhé letní 
chvíle. Samota je zlá. Jsem zajištěná a pohledná. 
Zavolejte... Tel.608 57 78 92

* Pronajmu byt 1kk v  centru Náchoda napro-
ti bývalé tržnici, v  1.patře. Parkování je možné 
před i  za  domem. K  bytu náleží sklep. Interiér 
je po  rekonstrukci. Velikost místnosti je 23m2, 
rozměr předsíně je 5m2 a koupelna je velká také 
5m2. V kuchyni je linka a sporák. Cena nájmu je 
3.500,- inkaso 1.550,- a  elektřina 545,-. Telefon: 
775 064 084
* Pronájem bytu 2+kk v  centru Náchoda. Plo-
voucí podlahy, nová kuchyň, klidné místo blízko 
centra. Nájem 4950 + 1500 služby. Internet, kabe-
lovka Volný ihned kauce 10.000,- tel. 602 247 247.
* Pron. dlouh. byt 1+1 (32m2) v  1.NP bytové-
ho domu v  NA, Nerudova ulice. Náj. 3.500,-Kč 
+ voda + el. + plyn + kauce, tel.608 903 070.
* Pron. dlouh. byt 1+1 (33 m2), 1.NP, v  nově 
zrek.domě, v NA-Bělovsi u Korunky, pl.okna, za-
teplení, sklep, park. u domu, náj. 3500Kč + voda 
+ el. + plyn + kauce, tel.608 903 070

* Pronajmu byt 1 kk v Jaroměři - Na studán-
kách 782, 2. NP, Nájem 4.900 včetně inkasa. 
Volné od 1.8.2012 Tel: 604 250 202

* Pron. dlouh. byt 2+kk, 46m2, 1.NP, plast.okna, 
v nově zrek.domě v Náchodě poblíž centra. Náj. 
+ zál. 6.820Kč + kauce 20.000Kč, tel.: 608 903 070
* Prodám v Náchodě dr. byt o dispozici 1+1, ul. 
Běloveská, výhled do Montace, pro další informa-
ce volejte tel.: 608 245 634
* Hledám byt v Náchodě 1+1 nebo 2+1. Nabíd-
něte: 775 777 073
* Pronajmu byt 1+kk, v  klidné části Nového 
Města n.Met., zateplený, po rekonstrukci, nová 
okna, kuchyň, koupelna. tel.777 750 070
* Pronajmu zcela zařízený byt 1+kk v  Pražské 
ul.blízko Slávie, Náchod, 1.patro, s  balkonem, 
27m. Cena 3500 Kč/ měsíčně plus záloha 1500 Kč 
na  energie /topení, voda, elektrika/ - vyúčtová-
ní dle dokladů. Vhodný pro jednu osobu. Mob.
777 788 979
* Vyměním zajímavý RD na  klidném mís-
tě u  Babiččina údolí za  byt v  OV v  Náchodě. 
RK nevolat. Tel. 773 033 077
* Pronajmu dlouhodobě 1+1 s balkonem v Ná-
chodě Bělovsi. Nájem + inkaso celkem 5000 Kč. 
Vratná kauce 10.000,- Kč. Tel. 607 961 457
* Prodáme byt 3+1 82 m2, Náchod Plhov, dům 
zateplen, plast. okna. Drobné úpravy v bytě. Cena 
1.300.000,- možná domluva. Tel. 602 44 14 63
* Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě - Komenského 
tř., část. zařízený, dům je po celkové rekonstrukci, 
nájem 3500,-Kč + inkaso + kauce 2 měsíce. Tel. 
775 22 99 13
* Pronajmu přízemní byt 3+1 v  Novém Městě 
nad Metují, Malecí. Tel. 732 58 74 22
* Prodám pěkný byt 1+1 v OV 33 m2 na Plhově 
- 2.patro, blízko autobusové zastávky. Cena doho-
dou- RK NEVOLAT. TEL.:737 687 635 po 20.hod.
* Prodám družstevní byt 3+1 SUN, Náchod, Rů-
žová ul., výměra 77 m2. Cena: 739 000,- Kč. Tel.: 
777 602 884
* Pronájem garzonky v Novém Městě nad Met.
volný ihned. Tel. 607 692 790
* Prodám zděný byt 2+1 v  OV Náchod - Rai-
sova ul, výměra 64 m2. Cena: 949 000,- Kč. Tel.: 
777 602 884
* Byt 3+1 v  OV s  lodžií Náchod - Pod Mon-
tací, výměra 72 m2. Cena: 1  149  000,- Kč. Tel.: 
777 602 884
* Pronajmu byt 1+1 na  Plhově od  1.9.2012. 
Nájem a  inkaso cca 5500,-Kč (dle spotřeby). 
TEL.:733 103 803
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví v cent-
ru Náchoda, výměra 60 m2. Cena: 995 000,- Kč. 
Tel.: 774 311 404
* Prodám družstevní garzonku s  balkonem, 
Náchod Branka, 49 m2, cena 670.000 Kč. Tel. 
602 411 651
* Pronájem pěkného bytu 3+1 v  RD ve  Vel-
kém Poříčí, nájemné 4500-Kč + inkaso, kauce 
15 000,-Kč, jen solidní zájemci, volný ihned. Tel. 
720 310 810
* PRONAJMU BYT 2+KK V  NÁCHODĚ 
NA KAMENICI, 2.PATRO VOLNÝ IHNED, NÁ-
JEMNÉ 4.500KČ + ZÁLOHY, INFO 777 302 483, 
777 606 464
* Prodám družstevní byt 1+1 v  Broumově 
na Spořilově. Byt je po rekonstrukci: nová kou-
pelna, kuchyně, plastová okna atd. Pro více infor-
mací volejte na tel. 775308098
* Družstevní byt v Meziměstí prodám př. prona-
jmu. Tel. 604 628 520
* Nabízím k pronájmu byt 1+1 v Novém Městě 
n.M. Byt je po rekonstrukci, zařízený a plně vy-
baven. Vytápění a  ohřev vody vlast. plynovým 
kotlem. V cihlovém domě, 100 m od centra a aut. 
nádraží. Nájemné včetně inkasa 6000 Kč měsíčně. 
Tel.776 222 755
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 (40 metrů) 
s balkónem na sídlišti u nemocnice. Byt je situ-
ován směrem na  Staré Město. Nájemné 4300 Kč 
+ inkaso. Tel.608 380 686
* Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě nad Metují. 
Nájem 2900,- inkaso 3200,-. Byt je v  přízemí. 
Nutná kauce. Volat po 18h na tel.734 681 375
* Pronajmu pěkný 1+kk v  Hronově u  cent-
ra. Nájem 3.500 + režie. Kauce 7.000 Kč. Tel. 
777 595 888

* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku 
v klidné lokalitě Náchod - Amerika s možností 
výstavby o výměře 3 909 m2. Cena : 145 Kč/m2. 
Tel.: 777 602 884
* Hledám rodinný dům se zahradou v Náchodě 
k dlouhodobému pronájmu. TEL.: 736 439 375
* Prodám garáž na  Brance v  Náchodě, 
6,35x3,55 m, cena 190.000 Kč. Tel. 602 411 651
* Prodám, nebo pronajmu pěknou krajní garáž 
v  České Skalici. Plocha 21m2. Možnost využití 
přilehlého pozemku. TEL.: 721 435 426
* Prodám chatu v Náchodě, na vlastním pozem-
ku - cca 350m2, cena 499tis.Kč. Voda, el.E., slunná 
lokalita s dostatkem soukromí a dobrou dostup-
ností. Tel.608 141 035

* Prodám slunný pozemek v Náchodě s výhle-
dem na zámek, 1.150 m2, zasíťovaný, s vypraco-
vaným projektem a stavebním povolením. Cena 
dohodou. TEL.:775 703 440
* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle náměstí 
v  uzavřeném areálu obytných domů. Garáž je 
s  osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. Platba vždy 
na čtvrtletí předem. Telefon: 777 152 750 v pra-
covní dny.
* Prodám nebo pronajmu sad na  Bezděkově, 
výměra 1200 m2, nutno vidět. TEL.: 607 574 084
* Prodám chatu 25 m2 v Náchodě na vlast. po-
zemku 314 m2, oplocená, celoročně voda, elektři-
na, septik, jižní svah, přístup. cesta. Cena 430 tis.
Kč. TEL.:773 959 770
* Prodám menší rodinnou vilku 2+1 s možností 
nadstavby ve Žďáru n.M., pěkná rovinatá zahra-
da cca 100 m2. Cena 1,6 mil. Kč. Prodej v srpnu. 
TEL.:491423 771 RK NEVOLAT!
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30

* Pronajmu nebyt prostory v Náchodě, Hrašeho 
ulice 13, 2 prodejny po 80 m, nebo jedna prodejna 
160m, levně a 2 garzonky. Tel. 776 233 642
* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl. do zele-
ně poblíž centra, +WC, v nově zrek. domě v NA. 
Nutno vidět, náj. 1.500 + el. + vody + topení 
+ kauce., tel. 608 903 070.
* Pron.prostory býv. OÚ v D.Radechové čp.117, 
2 kanceláře s  WC a  parkováním, 40m2, vyt. 
akum. kamny. Náj. 3.000 + inkaso + kauce, tel. 
608 903 070.
* Pronájem administrativní budovy s  výrobní 
a skladovací plochou Česká Skalice, Bezručova 
ul., výměra 490 m2 Cena : 35 000,- Kč/měs. + sl. 
Tel.: 777 602 884
* Pronájem zrekonstruovaných výrobních 
a skladovacích prostor v centru Nové Města nad 
Metují, výměra 157 m2. Cena : 7  900,- Kč/měs. 
+ sl. Tel.: 777 602 884
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohy-
bových aktivit jako cvičení, fi tcentrum a  jiné 
služby. Prostory se nachází na  Kamenici v  Ná-
chodě v I.patře se samostatným vchodem. Inves-
tice do  zařízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny
* Nabízím k pronájmu nebytové prostory - na-
proti kinu Vesmír v Náchodě. Vhodné pro stu-
dio nehty, kosmetika apod. Tel. 776 344 900
* Nabízíme k  pronájmu nebytové prostory 
I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 za  2000Kč 
61,15m2 za 4000Kč 65,7m2 za 4200Kč Přízemí 65 
m2 za 3500Kč 260 m2 za 11500kč Jedná se o pro-
story na lukrativním místě v Jaroměři cca 100m 
od  Tesca, které byly užívány jako dílny/možno 
přebudovat na  obchodní prostory/ V  I.patře se 
nacházejí kanceláře o  různých plochách. Plocha 
přízemí je 320m2. Plocha I.patra je rovněž 320m2. 
Kontakt 775 061 023
* Pronajmeme nebytové prostory 80 m2 v cen-
tru Náchoda. Vhodné jako sklad, archiv. Tel. 
603 470 419
* Pronajmu v Hronově malou kancelář - nebo 
jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s příslu-
šenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč/ měsíčně. Tel. 
608 66 77 30
* PRONAJMU nebytové prostory vhodné 
na  obchod ve  Stárkově na náměstí po  cel-
kové rekonstrukci 45m2. Tel. 602133173, 
renestarkov@seznam.cz

* Prodám sklokeramický sporák Gorenje, hor-
kovzdušná trouba, zachovalý, cena 3.500 Kč. Tel. 
603 440 939 nebo 491 420 945
* Prodám sedací soupravu 3+1+1, 2 roky stará. 
Cena 7000,-Kč.Tel. 732 58 74 22
* Prodám palmu PHOENIX Canariensis, věk 20 
let, výška 235 cm, šířka 260 cm. Pandán - PAN-
DANUS Veitchii, věk 25 let, výška 130 cm, šířka 
150 cm. Možno i jednotlivě, cena dle Vašeho uvá-
žení. Volejte 608541851 denně od 8 do 22 hodin
* Prodám kombinovaný sporák - Mora euroline 
2275,multifunkční trouba, jako nový, pův. cena 
7000,-Kč, nyní za 1500,-Kč. Tel. 731 133 765
* Prodám plechový pracovní stůl se šuplíkem 
a  bukovou deskou, š 65 cm, h 60 cm, v  85 cm. 
Cena dohodou. Tel. 602 103 775

* Pronajmu 2+kk plus balkon a spíž v Náchodě 
u  centra. Nájem 4.500 + režie. Kauce 9.000 Kč. 
Tel. 777 595 888
* Pronajmu volné byty - 1+1 35 m2 Hronov, 
Hostovského 161, volný od 1.7. a 2+1 65 m2, volný 
od 1.9., byty po rekonstrukci. TEL.:736 687 284
* Pronajmu byt 1 kk 40 m2 v  Náchodě, cena 
za nájem + služby 5000 Kč. Volný ihned. Vratná 
kauce. Tel. 604 437 128
* Pronájmu byt 2+1 a  1+1 v  centru Náchoda, 
zděný dům, stání ve dvoře, zahrada, pouze sluš-
ným lidem. Tel. 777 828 428
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě nedaleko 
centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného domu, 
má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, nová topi-
dla, nové rozvody plynu. Je vybaven kuchyňskou 
linkou se sporákem. K bytu patří i půda a sklep. 
Veškerá občanská vybavenost v dosahu 5 minut 
chůze. Parkování před domem. Nájemné 4900,-
Kč + služby. Volný ihned. Tel. 723745040.
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 v České Skalici, 
Tyršova 767, 6. podlaží, výměra 71,5 m2. Cena Kč 
990 tisíc. Inf.: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovarské ulici 
662 v České Skalici, 2. podlaží, výměra 72.09 m2. 
Cena Kč 1.040 tisíc. Informace: tel. 733 131 189
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 v  Ná-
chodě ul. Kamenice. Byt je po  rekonstrukci 
a  je v něm všechno nové. Byt je vybaven velkou 
kuchyňskou linkou včetně nových spotřebičů 
a lednice. K dispozici nová sklepní kóje a sušárna 
na prádlo. Cena nájmu 5.400 Kč + inkaso. Pouze 
pro bezproblémové a  solventní zájemce. Kauce 
8.000 Kč. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu byt 1+KK po  kompletní rekon-
strukci o velikosti 25m2 v obci Hronov, ul. Hav-
líčkova 240. Cena za pronájem 3500Kč + energie 
+ kauce. Tel.: 774 699 600, email: faifr@seznam.cz
* Pronajmeme zař. garsonku v  centru Nácho-
da u  nám. TGM - 1.místnost + soc. zařízení. 
Nájem 3000,-Kč + energie podle spotřeby. TEL.: 
777 737 122
* Pronajmu DB 3+1 v Náchodě na Plhově, ná-
jem 7000,-Kč vč.služeb. Kauce 14 tis.Kč. Od září. 
TEL.: 608 248 016
* Prodám byt v OV 2+1 78 m2 Hronov Zbečník, 
650 tis.Kč.. TEL.: 491 482 393
* Pronajmu byt v Náchodě 3+1 65 m2, balkon, 
opravená koupelna, plast. okna, bez zařízení. 
4700,-Kč + popl. TEL.:775 998 450
* Prodám, pronajmu 2+kk, 1+1, cihla, Náchod, 
OV. Tel. 606 949 222
* Pronajmu byt 4+1, Hronov / Zbečník, volný 
ihned. Nájem 5275,-Kč + inkaso. TEL.: 608 704 875
* Pronajmu byt 3+1 v  Červeném Kostelci. Tel. 
602 802 240
* Pronajmu zařízený 1+kk s  balkonem v  Ná-
chodě od srpna 2012. Nájem: 3500 Kč + inkaso 
2000 Kč. Kauce: 3500 Kč. Tel: 603  383056 (volat 
po 17.00 hod.)
* Pronajmu garsonieru v  Červeném Kostelci 
volná od 8/2012. TEL.: 724 524 334.
* Pronajmu byt 3+1 v Hronově/Zbečník. Volný 
ihned. Částečně zařízený.Tel. 736 537 033
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na Komenského 
ulici, 3.poschodí, nájem 3800,-Kč + služby. Volný 
od srpna. TEL.:603 362 982
* Pronajmu větší 1+1 v  Náchodě. TEL.: 
608 66 77 32
* Pronajmeme pěkný slunný byt 1+1, 32m2, 
Nové Město n. M, Nad Stadionem. Byt je 
po kompletní rekonstrukci, zděné jádro, sprcho-
vý kout, nová vybavená kuchyň, plovoucí podla-
hy, plastová okna, dům je zateplen. Volný od 1.8., 
nájemné 4.100 Kč/měs. TEL.: 773 585 555
* Prodám DB 2+1 62 m2 nedaleko centra Ná-
choda, cena 1,1 mil. Kč. TEL.: 604 135 429 volat 
po 19.té hodině
* Pronajmu byt 2+kk 38 m2, ul. Běloveská Ná-
chod, nově zrekonstruován včetně koupelny 
a kuchyně, nájem 6.200 vč. záloh. Kauce podmín-
kou, volný ihned. Tel. 736 222 449
* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnici u  Náchoda 
a  1+1 v  Náchodě od  1.8. Povinná kauce. Tel. 
608 869 885
* Prodám byt 1+1 v  OV, SUN Náchod, dům 
po  revitalizaci, jižní strana, výměra 38 m2, cena 
dohodou. Tel. 720 525 431
* PRONAJMU NOVÝ BYT v  Hronově a  Vel-
kém Dřevíči. Kauce nutná. Tel. 602 133 173 
renestarkov@seznam.cz
* Prodáme byt v centru Kudowa Zdrój v Polsku, 
36 m2, 3.patro, nová plast.okna, ihned k nastěho-
vání. TEL.: 0048 663 663 357
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a  3+1 v  Hronově. 
TEL.:608 11 00 41
* Prodej DB 3+1 ve Velkém Poříčí, 62 m2, volný 
ihned, cena dohodou, mob.724 874 458

* Prodám v Červeném Kostelci novostavbu RD 
4+kk v  žádané lokalitě. Pozemek cca 700 m2, 
nutno dokončit vnitřek, rychlé jednání - výrazná 
sleva z ceny. TEL.: 608 245 634
* Koupím chalupu nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Tel: 774 777 073
* Prodáme rodinný dům-4+1. Dům je v klidné 
části Dvora Králové n.L., je po  celkové rekon-
strukci. U  domu je vlastní zahrada,kde rostou 
borůvky a houby. Dům je ideální pro mladé lidi 
s dětmi a pro lidi,kteří mají rádi klid a pohodu, 
Je tu krásný výhled na město a Krkonoše. Cena: 
1 850 000Kč. TEL.: 777 540 392
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, Č. Kos-
telci a okolí. Tel: 774 777 072
* Koupím stavební parcelu v  Hronově. TEL.: 
606 747 110
* Prodám RD-chalupu v obci Bělý u Machova, 
cena 1 290tis. Kontakt: tel. 608 163 824, e-mail: 
adaada1@seznam.cz

* Prodám malotraktor domácí výroby a  se-
kačku dvojbubnovou. Cena 8000 Kč za vše. Tel. 
721 111 467
* Prodám štěrk 8/16 2,5 m3 cena 400,-Kč celkem. 
TEL.:776 209 876
* Prodám obývací stěnu + stůl a židle. Za odvoz. 
Tel. po 17. hod. 728 803 769
* Prodám funkční plyn. kotel DESTILA DPL 25, 
nový měď. kotel. prům. 60 cm pocínovaný a ruční 
káru, kola 16“ . Cena dohodou. Tel. 731 247 070
* Prodám větší dřevěnou rohovou kuchyňskou 
linku složenou z  jednotlivých skříněk a poliček. 
Cena dohodou. Nejlépe v  celku ale i  jednotlivě. 
Tel. 603 440 969
* Prodám sbírku replik 15 ks kapesních histo-
rických hodinek, funkční, certifi káty původu. 
Tel. 724 213 540
* Prodám pianino Rösler, barva černá. Cena 
19 000,-Kč. Tel. 608 37 30 56

* Prodám sadu 9 šperháků s  napínákem 
+ manuál; TEL.: 777 744 653

* Prodám: zvětšovací přístroj, rámečky, misky 
a vše ostatní ke zhotovení fotografi í. Cena: doho-
dou. Tel:607 821 984
* Prodám pěknou barevnou televizi - málo po-
užívaná, r.v. 2008, plně funkční. Cena 500 Kč. Tel. 
604 437 128
* Prodám větší množství profi lových lišt z MDF 
- vhodné pro výrobu nebo renovaci dveří. Cena 
dohodou. Tel. 604 437 128
* Prodám granulovaný truhlářký klíh (za tepla), 
cca 30 kg. Cena dohodou. Tel. 604 437 128
* Prodám velkou sbírku krabiček od  zápalek. 
Nutno vidět. Cena dohodou. Tel. 604 437 128
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - trav-
ní substrát, ideální k obnově a zakládání nových 
trávníků, do  skleníků a  výsadbě. Cena 470,- Kč 
/1 m3. Min. odběr 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962
* Prodám kuchyňský robot, sada nářadí, mixér, 
pánské kožené polobotky č.43 vše nové orig.bale-
ní, hodně levně. Hronov. TEL.:722 554 693
* Prodám sendvičové izolační panely stěnové 
a  střešní, 100x200, 100x 250 cm až 300 cm, tl 
6cm 250 Kč/m2, tl 8 cm za  275 Kč/m2, tl 10 cm 
300 Kč/m2, na stěny, opláštění, příčky, stropy. Tel. 
728 527 366
* Prodám větší dřevěnou rohovou kuchyňskou 
linku složenou z  jednotlivých skříněk a poliček. 
Cena dohodou. Nejlépe v  celku ale i  jednotlivě. 
Tel. 603 440 969
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám novou plnodigitální, manuální lí-
heň pro drůbež na 60ks vajec, cena 3150 Kč, tel. 
733 483 672, líheň pošlu na dobírku s návodem, 
postupem i se zárukou

* Koupím dětské šlapací autíčko - Moskvič nebo 
jiné., i poškozené. Tel. 605 240 156
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky na bowden, auto-
dráhy, vláčky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR 
aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské 
věci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré 
i poškozené předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, ko-
miksy a časopisy, LP desky, staré pohlednice i celé 
sbírky. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. 
Tel. 606 56 49 30
* Koupím knihy May, Verne a jiné dobrodružné. 
Tel.č.722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poštovní 
známky, případně ohodnotím. Tel.č.722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN, IGRA 
a jiné i na bowden, vláčky apod. Tel.č.724 020 858
* Knihy - koupím i  celou pozůstalost, časopi-
sy, plakáty, ceníky a  jiný papírový artikl. Tel.č. 
724 020 858

* Provádím pravidelný i jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstrukci. 
TEL.:737 564 496

* ŽIVÁ HUDBA na váš večírek, svatbu, osla-
vu, zábavu atd... - klávesy, zpěv Lukáš Vrabec 
(z  N.M.n.Met.) Kvalitní aparatura, bohatý 
repertoár a  zkušenosti.Cena dohodou (cca 
3500,- za večer) 776 626 350

* Hledám lektora / lektorku španělštiny pro 
dospělého začátečníka. Individuální výuka 1-2x 
týdně. Zn.: s jasnou koncepcí. Tel.: 725 177 643.
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

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

TEL.:606 270 421

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů, sekání trávy

   křovinořezem i sekačkou

- úpravy terénů i zednické práce.

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

RŮZNÉ

 
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

Lipí u Náchoda-Novostavby úsporných RD s poz.až 1000 m2-slunné místo.......více v RK  a rekr.chata s pozemkem 397 m2.... .................. 425.000,-Kč
N.Město n/M.-František-Nadst.vybavený byt 3+1 s garáží......více v RK,  Bystré u Stárkova-poloroub.,styl.chalupa,poz.1368 m2.. ...........1,59 mil.Kč
Náchod-Byty 1+1,48 m2 (od 550.000,-Kč),2+kk,53 m2 (820.000,-Kč),3+1,74 m2 (1.190.000,-Kč-) všechny v OV po část.rekon. .......... více v RK
H.Radechová u NA-Rekonstr.RD s poz.6 ha na polosamotě.....2,59 mil.Kč,  Č.Skalice-Rozkoš-atrakt.pozemky k rekreaci... ..........................250,-Kč/m2

Č.Skalice-RD s komerč.prostory a stodolou....1,59 mil.Kč k jednání,  Náchod-Rybárna-Větší zděná chata s poz.2086 m2.. ....................... .850.000,-Kč
Č.Kostelec-Lhota-Komer.objekt (užit.plocha194 m2)....1.880.000,-Kč, Jetřichov u Broumova-zděný byt 2+1 OV (57 m2)..... ................. 250.000,-Kč
Chvalkovice-rekonstr.dům (4+1),2 koupelny,pěkná zahrada.....1,75 mil.Kč,  Olivětín u Broumova-Byt 3+1 OV s vel.lodžií ...............490.000,-Kč!
Náchod-centrum-ul.Žižkova-třípodlažní RD (2 byt.jednotky),s komerčními prostory,po část.rekonstrukci (okna,střecha..).. ..........................2.290.000,-Kč
N.Město n/M.-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,Malecí-675.000,-Kč, Zděný 2+1 OV,centrum,možná půdní vestavba.. .................. 950.000,-Kč
Náchod-centrum-Větší komer.objekt (zast.620 m2) na atrakt.místě-poblíž ul.Pražská,zóna obč.vybavenosti,poz.1.107 m2.... ...........................2,7 mil.Kč
N.Hrádek-RD-náměstí-2 byty,půda k vestavbě..  .695.000,-Kč!,  H.Radechová-RD po rekon.-plast.+střeš.okna,plov.podlahy... ..............1.180.000Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

* Hledám doučování z  ekonomie pro přípra-
vu k  SZZ na  VŠ. Nejlépe z  Policka, Hronovska 
či Náchoda. Spěchá! Tel.č. 774/148 446, e- mail: 
Tyna.Hrda@seznam.cz
* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na  vršku a  bokách s  ornou půdou. 
TEL.:739 814 111
* Pronájem kadeřnického křesla - naproti Kinu 
Vesmír v Náchodě. Tel. 776 344 900
* Aktivní důchodkyně hledá přivýdělek (proda-
vačka, vrátnice, zkušenosti s hlídáním dětí apod.). 
Okolí Náchoda. TEL.:774 351 290
* Přivýdělek! Tel. 601 371 962
* Absolventka Jazykové a literární kultury UHK 
hledá práci v okr. Náchod v administrativě, mé-
diích, kultuře, školství apod. Tel.: 737 980 163
* Budoucí student anglické fi lologie nabízí 
doučování angličtiny pro začátečníky a  mírně 
pokročilé, cena 70Kč/hodina, při více lidech cena 
dohodou. Tel. 739442769 Hronov a okolí.

* Prodám DEAWOO MATIZ r.v.2000, nové 
prahy, podběhy, brzdy, kotouče a  jiné. Barva stř.
metalíza, 796 cm3, 5 dv., benzín. Cena 19 tis.Kč. 
TEL.:602 110 736
* Koupím přívěsný vozík za motorku: zn. pav 40 
nebo pav 41 v jakémkoliv stavu. Tel.: 777 523 154
* Prodám PEUGEOT 307 HDi, hatchback, 
1,6 - 80 kW + sada zimních kol, rok výroby 2006. 
Cena 105.000,- Kč Tel. 774 311 404
* Prodám SIZUKI JIMNY 1.3, r.v.2007, naj.34 
tis.km, STK do 2014, 2 sady pneu. Cena 200 tis.
Kč, při rychlém jednání sleva. TEL.: 736 772 711
* Prodám SKÚTR KENTOYA 200m504T, r.v. 
2008, málo jetý, spolehlivý. Cena 14.500 Kč. Tel. 
724 213 540
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, Feli-
cia např. světla, nárazníky, díly motoru, plechové 
díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, kapoty a jiné. 
TEL.:777 590 755

* Čivava - nabízím krásná štěňátka různých ba-
rev. Čipovaná, odčervená a některá již kompletně 
očkovaná. Tel. 603 206 743, 491 426 680. 

JV stav provádí veškeré 
zednické práce: 

Obklady, dlažby, sádrokartony 
Rekonstrukce domů, bytových jader 

TEL.: 604 395 475

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
 - nejlépe technicky zdatného 

důchodce z Nového Města 
n. Met. - na výpomoc při seřizo-

vání výrobní linky. 
Písemné nabídky zasílejte 

na mail :  info@cz-nakos.com

SÁDROKARTONY: 
Hledám fi rmu na provedení sádro-
kartonové příčky cca 250m2. Místo 

Náchod. Termín zaří-říjen.
stavbyna@seznam.cz

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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Břidlicový plyn: Co bychom měli vědět
Náchodský senátor Petr Pakosta navrhl zákaz 
těžby břidlicového plynu hydraulickým štěpením

Tak by se vyjímala těžební plošina v broumovské přírodě, kdyby byla těžba povolena

Schéma těžby břidlicového plynu. Takových vrtů by bylo 
až šest na čtverečním kilometru

ZÁKAZ Pane senátore, Vy jste v  Se-
nátu předložil zákon, který by metodu 
hydraulického štěpení, která se běžně 
používá při těžbě břidlicového plynu, 
na území České republiky, úplně zaká-
zal. Proč?
 Tuto metodu považuji za mimořádně 
bezohlednou vůči životnímu prostředí.  
V některých oblastech Ameriky, kde ši-
roko daleko nežijí žádní lidé, je to snad 
použitelné, ale tady ne. Zvlášť v blízkos-
ti chráněných území.
MORATORIUM Ministerstvo životní-
ho prostředí ale už vyhlásilo moratori-
um na průzkum. Proč tedy ještě zákon?
 Moratorium se dá zrušit prostým 
rozhodnutím vlády. A  navíc je jen 
dvouleté, takže až opadnou emoce a po-
zornost veřejnosti (a nebude před vol-
bami), mohlo by se stát cokoliv.

RIZIKA Je skutečně břidlicový plyn tak nebezpečný, není to 
všechno přehnané?
 Nejde o plyn samotný, nebezpečná je tato konkrétní metoda 
těžby.  Až se najde bezpečná metoda, která navíc nebude hyzdit 
krajinu, pak může být těžba pro náš kraj přínosem.  Ale i  tak 
bych byl velmi opatrný.
ŠTĚPENÍ A proč je vlastně hydraulické štěpení takovým rizi-
kem?
 Asi by bylo vhodné připomenout,  jak ta metoda vlastně fun-
guje.  Je to zřejmé z obrázku.  Svislý vrt, potom vodorovný, pak 
se to vrtu napumpuje pod vysokým tlakem s pískem a chemic-
kými přísadami, které mohou unikat k povrchu. Může se pak 
stát, že znečistí zdroje pitné vody, což je právě u nás velkou hroz-
bou. Jde i o karcinogenní či mutagenní látky. 
 Navíc se jedná o obrovské objemy vody a chemikálií. To není 
občasný přejezd nákladního auta, to jsou tisíce přejezdů kamio-
nů.  Mezi jednotlivými těžebními plošinami musí být příjezdové 
cesty, plyn se musí nějak odvádět, odpadní vody se musí někde 
jímat a likvidovat.  A po desíti či patnácti letech se ložisko vyčer-
pá, těžaři odcházejí a zbyde jen spálená země. V tomto případě 
doslova.
CIZINA Není to přehnané strašení? Už to zakázal nějaký jiný 
stát?
 V Evropě už metodu zakázala Francie a Bulharsko, další stá-
ty to zvažují.  Samozřejmě břidlicový plyn vhodný k těžbě není 
všude. Nejvíce se těží ve Spojených státech, kde již byly několi-
krát hlášeny zmíněné nebezpečné jevy.  Ale odpor proti tomuto 
způsobu těžby ve světě silně narůstá.
POLITICI Zdá se, že mezi politiky není skoro nikdo, kdo by těž-
bu podporoval.  Asi nebudete mít problém zákon prosadit, že?
 Naopak, jistota schválení tu není. Nepříjemně mě překvapil 
postoj ze strany vlády i některých regionálních politiků, zejmé-
na z ODS.  Dlouho převažovala bagatelizace a neochota věc do-
opravdy prozkoumat a řešit.  Ale jsem rád, že i přesto do toho se 
mnou šel kolega senátor Jiří Oberfalzer z Berouna.  A také Pavel 
Trpák, senátor za Trutnov.
SCHVÁLENÍ Ale lidí, kteří chtěli iniciovat zákaz této metody 
těžby, byť třeba jen dočasný, bylo víc. Proč nepředložil zákon 
někdo jiný?

 Ne všichni zákonodárci jsou ochotní a schopní připra-
vit v rozumné době zákon tak, aby byl smysluplný a měl 
všechny náležitosti.   A  to se bohužel netýká jen zákazu 
hydraulického štěpení. Nicméně i  proto jsme byli první 
a nikdo jiný zatím podobný zákaz nepředložil.
ZÁKON Co vámi předložený zákon obsahuje a jak je jeho 
schvalování daleko?
 Zákon především defi nuje, co to vlastně hydraulické 
štěpení hornin je a  takto defi novanou metodu při těž-
bě břidlicového plynu zároveň zakazuje. Předložili jsme 
jej Senátu v  červnu (dřív to z  formálních důvodů nešlo) 
a  nyní jej projednávají dva výbory – hospodářský a  pro 
územní rozvoj. Předpokládám, že ho Senát do  podzimu 
schválí a pošle poslancům do sněmovny.
 Zájemci mohou sledovat osudy zákona v Senátu na in-
ternetu – jde o senátní tisk číslo 364. Informuji o něm sa-
mozřejmě i na svých stránkách – www.pakosta.cz
VEŘEJNOST Jaký je postoj veřejnosti na Náchodsku?
 Abych pravdu řekl, neznám nikoho, kdo by veřejně řekl, 
že tady těžbu hydraulickým štěpením chce. Bylo tu několik 
dost viditelných protestů. Na zburcování a informovanosti 
veřejnosti se velmi intenzivně podíleli lidé z koalice občan-
ských iniciativ STOP HF, s nimiž jsem na zákonu rovněž 
spolupracoval. Mimochodem, je to krásná ukázka toho, 
že se dá smysluplně a pro dobro věci spolupracovat i s lid-
mi, kteří mají jindy odlišné názory, například na jadernou 
energii. Také proto si jejich přístupu velmi vážím.           

Echo- pi

Tip na prázdninový výlet – Podvodní observatoř

 V čase léta   lidé  s oblibou směřují 
za vodou. Někdo vodu však raději stá-
le ve vaně, než v přírodním koupališti. 
Ale i  cesta „suchou nohou“ za  tajem-
stvím světa pod vodní hladinou nemusí 
být neřešitelným rébusem. Podmínkou 
je, aby vás prázdninová cesta zavedla 
na  Domažlicko stejně jako našeho re-
dakčního kolegu Mirka Bráta, který zde 
čerpal informace pro závěrečnou kapi-
tolu připravované knihy   Tethys – cesty 
za kouzlem vody (vychází v pražském 
nakladatelství Naše vojsko v   září t.r.). 
Právě na Domažlicku se v lokalitě obce 
Starý Klíčov - Mrákov nachází evrop-
ský unikát – podvodní pozorovatelna 
umístěná v téměř desetimetrové hloub-
ce zatopeného lomu. Druhá taková 
podvodní pozorovatelna ve sladké vodě 
je až v daleké Keni, kde slouží k pozo-
rování  vodních hrochů. Do pozorova-
telny u Domažlic se vstupuje vchodem 
umístěným nad hladinou (ze břehu 
k němu vede pohodlná lávka). Poté již 
sestupujete po  žebříku ocelovým tu-
busem pod hladinu sladkovodního bi-
otopu. V pozorovatelně jsou velká kru-
hová okna, která jen umocňují zážitek 
asi hodně podobný pobytu v ponorce. 
V zatopeném lomu žije pestrý mix slad-
kovodní rybí fauny: kapři, štiky, jesete-
ři, okouni... Zážitek pozorovatele záleží 
pouze na štěstí a optické průhlednosti 
vody.                              Foto Mirek Brát, 

www.marenostrum.cz

Když zrovna neplují kolem oken podvodní pozorovatelny  ryby, může se tam objevit  
i homo sapiens ukrytý v neoprenu sportovního potápěče.

Vstup do podvodního tubusu, kterým sestoupíte do desetimetrové hloubky zatope-
ného lomu, aniž byste se museli palcem namočit. Zajímavý zážitek, pokud ovšem 
netrpíte klaustrofobií, protože podvodní pozorovatelna navozuje strach ze stísně-
ných prostor. Jinak je zde pobyt velmi bezpečný. Přispívá k tomu i ventilace vzduchu 
a dozor nad návštěvníky pozorovatelny.

Potápění v lomu ve Starém Klíčově – Mrákově si nenechal ujít ani náchodský radní 
Aleš Cabicar  (vpravo) se synem Jakubem, který právě zde získával první ostruhy 
potápěče na volné vodě.

Štika ukrývající se ve větvích potopeného stromu. Štika obecná (Esox lucius)je na 
vrcholu potravinového řetězce v  této lokalitě, nepočítáme – li ovšem přítomnost 
člověka pod vodní hladinou… Faktem je, že setkání se štikou  pod vodou je velkým 
zážitkem. Tato ryba se příliš lidí nebojí a zachovává věrnost svému teritoriu, byť by 
se nacházelo ve větvích stromu. 
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Na férovku? 1 proti 3!
 V sobotu 21.července 2012 proběh-
la na  náchodském náměstí akce Pi-
vobraní. Kromě početného množství 
kapel se tu konalo exhibiční vystou-
pení Jiřího Havrdy, úspěšného repre-
zentanta v  benchpressu, několikaná-
sobného Mistra ČR a Mistra světa. Jiří 
si z téměř třítisícového davu přihlíže-
jících  vybral tři náhodné soupeře. Ti 
postupně tahem, vleže na  lavici, zve-
dali zátěž, kterou si sami určili. Jejich 
výkony (70, 80 a 120 kg) byly sečteny. 
No a na Jirkovi bylo, aby součet vze-
přené váhy všech tří borců překonal. 
Počasí toho podvečera závodníkům 
ani divákům příliš nepřálo. O to vět-
ší skandování potěšilo Jirku, když při 
svém pokusu vzepřel 300 kg a překo-
nal tak 3 své soupeře o celých 30 kilo.   

Připravila Laďka Škodová, 
foto archiv Jiřího Havrdy

Taťku přišel podpořit i malý syn 
Martínek se svojí mamkou Lenkou

Turnaj v tenise dvouhry
 V sobotu 21. 7. 2012 se ve SPORT-
CENTRU v  Teplicích nad Metují 
uskutečnil deblový turnaj v tenise, je-
hož hlavními pořadateli byli Miroslav 
Ročárek a  Tomáš Mucha. Celkově se 
do  turnaje přihlásilo 14 účastníků 
z  Teplic, Broumova, Trutnova, Mezi-
městí a Adršpachu, z nichž nejstarším 
byl Josef Prouza (r. n. 1946) a nejmlad-
ším Jonáš Mikšovský (r. n. 1995). Sou-
těžící byli rozlosováni do 2 skupin po 5 
a  jedné po 4, přičemž každý zápas se 
hrál na jeden set do 6 a v případě skó-
re 6:6 se hrál tiebreak. Vítězové skupin 
se spolu utkali o  1. – 3. místo, dru-

zí ve skupinách o 4. – 6. místo a třetí 
po  základní skupině o  7. – 9. místo. 
1. místo v  turnaji vybojoval Jaroslav 
Richter z Broumova, 2. místo obsadil 
Josef Vrána z Meziměstí a 3. místo zís-
kal Bohuslav Šolc z Broumova. 
 Celý turnaj byl účastníky hodno-
cen kladně, hrál se pohledný tenis, 
kde z  většiny rozhodovali jen malič-
kosti. K celkově dobré atmosféře jistě 
napomohlo i  počasí, které nepříjem-
ně překvapilo jen krátkým vydatným 
deštíkem. Závěrečné poděkování patří 
všem účastníkům a  také samozřejmě 
všem sponzorům.          Tomáš Mucha

Náchodem k turistickým cílům
 Náchod je nejen jedním z  center 
turistického příhraničního regionu 
Kladského pomezí, ale zároveň i měs-
tem, kterým turisté často projíždějí 
při cestách k atraktivním turistickým 
cílům v  okolí. „Proto jsme se jako 
město zapojili do  projektu s  názvem 
„Náchodem k turistickým cílům“. Ten 
nám umožnil zřízení specifi ckých 
webových stránek města, na  kterých 
mají turisté i občané možnost sledo-
vat aktuální počasí a dopravní situaci 
při průjezdu Náchodem“, vysvětlil zá-
měr starosta Jan Birke.
 Jde o  tři kamery, jedna z  nich za-
chycuje celkový pohled na  Náchod 
a  je umístěna na  budově Základ-

ní školy T. G. Masaryka, další dvě 
monitorují provoz na  ulici Pražské 
v  obou směrech a  jsou umístěny 
na sloupu veřejného osvětlení u kry-
tého plaveckého bazénu (viz.foto).
   „Nyní ještě připravujeme pro ná-
vštěvníky webových stránek infor-
mace o aktuálním počasí v Náchodě 
včetně dalších meteoroligických dat, 
které nám zprostředkuje meteosta-
nice umístěná rovněž na  budově 
krytého plaveckého bazénu. Občané 
i návštěvníci Náchoda tak budou mít 
k dispozici přesné informace a údaje 
o počasí přímo z našeho města“, do-
plnil starosta Jan Birke. A kde infor-
mace najdete?

http://www.mestonachod.cz/turisticke-cile/

Zasloužený úspěch
 Ve  dnech 20.-22.7.2012 se ko-
nalo Mistrovství Polska v  lehké 
atletice v  rámci Olympiády mlá-
deže mladších juniorů. Tohoto 
šampionátu se  zúčastnila Kaška 
Chryczyk z  mé tréninkové skupi-
ny. V  závodě na  1500m  dosáhla 
nečekaného úspěchu vynikajícím 
takticky zaběhnutým závodem 
a  získala stříbrnou medaily časem 
4:45,60 min. Pro srovnání v České 
republice je tabulkově ve své věko-

vé kategorii na  800m zaběhnutým 
výkonem 2:15,22 min. na  prvním 
místě, na  1500m za  4:43,27 min. 
na  třetím místě a  na  300m časem 
10:20,98 min. také na  třetím mís-
tě. Bydlí v Kudowě Zdrój a do Ná-
choda jezdí každý den na  trénin-
ky na  kole, takže svým přístupem 
a  snahou si tento úspěch plně 
zaslouží. Je to velký úspěch naší
tréninkové skupiny. 

Jiří Vondřejc - trenér

Chirurgům 
slouží počítače
 Nové speciální počítače pro práci 
chirurgů, snadnější propojení mezi 
nemocnicemi i bezpečnější provoz po-
máhají nyní lékařům Oblastní nemoc-
nice Náchod díky částečné rekonstruk-
ci a  modernizaci její počítačové sítě. 
Lepší vybavení výpočetní technikou 
vyšlo Královéhradecký kraj, který ná-
chodskou nemocnici spravuje, na bez-
mála 3,5 milionu korun.
 Rekonstrukce IT zařízení se do-
tkla třech oblastí, jednou z  nich byl 
právě nákup speciálních počítačů pro 
náchodské chirurgy. „Tyto přístroje 
umožňují operatérům procházet do-
kumentaci pacientů přímo na  sálech. 
Mohou tak na  počítačích prohlížet 
digitální výsledky vyšetření, rentgeno-
vé snímky či získávat další informace. 
Na  tyto přístroje jsou kladeny velice 
přísné hygienické nároky: musí být 
dezinfi kovatelné, nesmí foukat a  mít 
speciální certifi kace,“ uvedla Jana Třeš-
ňáková, krajská radní pro oblast zdra-
votnictví. 
 Modernizace se dotkla i  propojení 
odloučených pracovišť v nemocnicích 
v  Broumově, Novém Městě nad Me-
tují či Jaroměři. „Jednak šlo o investice 
do  terminálů, tedy připojení vzdále-
ných i místních pracovišť k terminálo-
vému serveru v Náchodě. V rámci této 
fáze bylo zakoupeno 140 nových mini-
počítačů, tzv. tenkých klientů, jako ná-
hrada za  zastaralé stroje. Další oblastí 
bylo posílení ochrany nemocniční sítě 
proti útokům zvenčí a efektivnější sprá-
va internetových připojení,“ doplnil 
vedoucí útvaru IT Bohuslav Hrabčuk. 
 Nemocnice Náchod je po  hradec-
ké státní fakultní nemocnici největ-
ším zdravotnickým zařízením v  kraji. 
V  rámci své spádové oblasti slouží 
v  některých oborech přes 150.000 li-
dem a na odděleních má 650 lůžek. 

Imrich Dioszegi

Informace v polštině

 Informační centrum v Broumově 
již druhý rokem zaměstnává (v ob-
dobí prázdnin) studenta z  Polska. 
Letos zde působí studentka germa-
nistiky z  Wroclawi Ola Szwejda.  
Samozřejmě se tím zlepší  „jazyko-
vá vybavenost“ celého infocentra, 
které například jen v loňském roce 
navštívilo 13 000  domácích i zahra-
ničních turistů.

Čistá Metuje

 Po šesti letech nechala  novoměst-
ská radnice  opět provést v  letním 
období analýzu vody v  řece Metuji. 
Vzorky byly odebrány ze dvou lokalit: 
Daškův splav, Liščí bouda. Výsledky 
ukázaly, že voda v  Metuji dosahuje 
výborných hodnot v kritériích množ-
ství sinic, plujícím odpadu, průhled-
nosti atd. Dobrá zpráva!

hledá

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

hledá

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Pro regiony 
Náchodska, Rychnovska a Hradecka

Pro regiony 
Praha a střední čechy

Své CV zasílejte na: 
vaskamelot@gmail.com 

nebo volejte:
+420 7777 53 264

 Vladimír Vitver pokořil náročné Trento-Bondone
 Tropické teploty provázely italský 
závod Trento Bondone, kde nechy-
běl ani SVC Náchod Motorsport. Ná-
chodský tým přijel pokořit 17,5 km 
dlouhý kopec vinoucí se nad historic-
kým městem Trento, na jehož vrcholu 
Monte Bondone nalezneme cílovou 
čáru šestého závodu Mistrovství Ev-
ropy v  závodech do  vrchu 2012. Ital-
ské fanoušky velice potěšil Vladimír 
Vitver svojí opětovnou účastí na jejich 
závodě. Marně ovšem čekali na  Lotus 
WR, se který již dvakrát v Trentu star-
toval. Mechanici totiž namísto Lotusu, 
vyložili Audi TT-R DTM, se kterým 
v  letošním roce startuje v  komplet-
ním šampionátu Mistrovství Evropy. 
SVC Náchod Motorsport poprvé při-
vezl Audi na nejdelší a zároveň na  je-

den z  nejnáročnějších závodů Evropy 
a hodlal se poprat se specifi ckými pod-
mínkami tohoto podniku.
 Vladimír pronesl před závodním ví-
kendem tato slova: „Záludnosti Trenta 
už celkem dobře znám. Jednou jsem 
zde zvítězil ve  skupině a  jednou jsem 
si odvezl značně pošramocené auto. 
Moje skóre je tedy 1:1. Letos chci hlav-
ně vyzkoušet, jak bude Audi fungovat 
na takto technicky náročné trati a závod 
za každou cenu dokončit. Hlavní obavy 
mám z průjezdu ostrých zatáček, které 
jsou zde velmi úzké. Přeci jen moje auto 
vychází z okruhového speciálu a polo-
měr zatáčení je stále přizpůsoben více 
na okruhy.“
 V  Trentu se tradičně dělil program 
sezóny. Šestý podnik vždy uzavírá prv-

ní část bojů o titul mistra Evropy, kdy se 
po  šesti odjetých závodech škrtá jeden 
nejhorší výsledek. V případě Vladimíra 
se tak jednalo o první závod v Col Saint 
Pierre, kde nestartoval kvůli nekonče-
ným pracím na Audi. V Trentu tak po-
třeboval nutně bodovat, aby si vylepšil 
pozici v průběžném hodnocení šampio-
nátu. Tento úkol se mu podařilo vyplnit. 
Závod se na této trati jede tradičně pou-
ze na  jednu jízdu a  ta měla pro Vladi-
míra šťastný konec v podobě úspěšného 
protnutí pomyslné cílové pásky. Vladi-
mír Vitver je po první polovině sezóny 
na 5. pozici průběžného pořadí šampio-
nátu a zároveň zaujal vedoucí postavení 
ve  skupině E2-SH. Do  druhé poloviny 
letošního ME bude vstupovat již jako 
zkušenější pilot v kokpitu Audi.     (red)

Na jarmark do Klodzka
 Krajská hospodářská komora Králo-
véhradeckého kraje a Obchodní galerie 
Tvrz Klodzko pořádají dne 25.08.2012 
jarmark regionálních výrobků a služeb. 
Jarmark je určen každému, kdo vyrábí 
a prodává nejrůznější řemeslné výrob-
ky. V  Polsku jsou známy mnohé tra-
diční české výrobky, jako je například 
česká bižuterie. Dále jsou zváni výrobci 
a  prodejci potravinářského zboží. Bu-
dou vytvořeny podmínky pro teplou 
kuchyni a  jako tradičně je očekáván 
prodejce české speciality – smaženého 
sýru. Očekávány jsou české pivovary, ať 
malé či velké. Poláci jsou velcí milov-
níci českého piva. Zvány jsou rovněž 
organizace, města, obce, zástupci turis-
tických regionů a všichni, kdo se chtějí 
v Polsku prezentovat a nabídnout české 
památky, sportovní areály apod.  

 Jarmark se uskuteční na  otevřené 
ploše před obchodní galerií a  bude 
spojen s  kulturním programem. 
Součástí programu bude zhotovení 
polského a  českého tradičního jídla. 
Nabízíme účast dvěma či třem kucha-
řům, nebo hotelu, který by se chtěl 
kulinářského představení zúčastnit. 
Hlavním účelem jarmarku je prezen-
tace a  propagace českých výrobků 
a  služeb. Současně hledáme sponzo-
ra, který odveze nebo uhradí náklady 
spojené s  převozem dechového or-
chestru do Klodzka a zpět. 
   Pokud nemáte svůj vlastní stánek, 
budeme se snažit zajistit potřebný 
počet speciálních prodejních domků.  

Více informací získáte na e-mailu: 
nachod@komora-khk.cz



NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

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

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!ceny!!!

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Rychlé jednání    5 – 50 000,-Kč

SMART
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Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 775  110 989
Náchod a okolí 725 317 668

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

KOMPLETNÍ KOMPLETNÍ 
ÚDRŽBY 
ZAHRAD

724 173 560

Y Y 
DD

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 20. 7. 2012 výběrové řízení č. HNA/190/2012 -

1. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku. 
Jedná se o budovu č.p. 90 a pozemky p.p.č. 30, 

st.p.č. 9 v obci Žďárky.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů 

a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, 

BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

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

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Dnem 5.5.2012 zahájil na adrese 
Komenského 53, Nové Město nad Metují 
činnost advokát 

JUDr. Raimund Řehořek 
se specializací na trestní právo, zvláště dopravní nehody, 
rodinné právo vč. rozvodů manželství a občanské právo 
- především sepisování smluv tel. 607 639 039

Stříhání psů ● vyčesávání psů s podsadou
NOVÁ SLUŽBA

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

Náchod, Komenského 609   

Tel. 608 143 903

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
jednoduché, podvojné

NON STOP EXPRES s.r.o.
Lenka Zídková

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

www.nonstopexpres.cz

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

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

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

  Další požadavky
• vysokoškolské vzdělání v magisterském 

nebo bakalářském studijním programu 
odpovídajícího zaměření

• minimálně 3 roky praxe ve vedení kolektivu
• znalost právních předpisů na úsecích ochra-

ny životního prostředí, lesního hospodář-
ství, myslivosti, stavebních předpisů, apod.

• zvláštní odborná způsobilost ve vodním 
hospodářství nebo ochraně přírody a kra-
jiny vítána

  Předpokládáme 
• dobrá znalost práce na PC
• zkušenosti z oblasti výkonu státní 

správy a samosprávy, organizační 
a komunikační schopnosti

• praxe v oblasti životního prostředí
• řidičský  průkaz sk. B

  Nabízíme
• předpokládaný nástup do pracovního 

poměru od 1.10.2012    
• platové zařazení –11.platová třída dle 

nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., 
v platném znění

• pracovní poměr na dobu neurčitou, plný 
pracovní úvazek

  Písemná přihláška musí obsahovat
• jméno, příjmení, datum a místo narození, 

státní příslušnost
• místo trvalého pobytu (z důvodu kontaktu 

uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
• číslo občanského průkazu nebo číslo 

dokladu o povolení k pobytu
• datum a podpis

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40   PSČ 547 61

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci 

vedoucího odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Náchodě

Obecné předpoklady  dle  § 4  zákona  č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
• fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, 

která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
• dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

• splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 31.8.2012 na adresu:  
Městský úřad, k rukám tajemnice, Masarykovo nám. 40, 547 61,  Náchod.

Obálku označte „ Výběrové řízení – Vedoucí odboru ŽP- neotvírat“. 
Bližší informace podá tajemnice MěÚ Mgr. Hana Mílová,  tel. 491 405 205

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních,  

praxi a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

ECHO 9str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD

www.squash-centrum.unas.cz

Letní režim

Objednání na tel. 602 886 577

Jsme i na FACEBOOKU !
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Den francouzské gastronomie 
 Poslední dny školního roku byly 
v hronovské hotelové škole věnová-
ny věhlasné francouzské gastrono-
mii. Návštěvníci  měli možnost za-
poslouchat se i do nádherné písně 
Edith Piaf v podání žákyně Barbo-
ry Douchové. Vzhledem k tomu, že 
sladká Francie je také krásná země, 
měli všichni hosté možnost pro-
hlédnout si spoustu dalších mate-
riálů, věnovaných jejím turistickým 
oblastem a cestovnímu ruchu. Pří-
pravy celé akce, výzdoby, vyhledání 
originálních francouzských receptů 
a především uvaření všech pokrmů 
se chopili jako svého projektu žáci 
1. a  2. ročníků maturitních oborů 
Hotelnictví a  Cestovní ruch pod 
vedením učitele odborných před-
mětů Bc.  Jiřího Johna. A  vše se 
jim podařilo opravdu na  jedničku. 
Nejprve přivítali budoucí žáky 1. 
ročníků s  jejich rodiči, kterým tak 
představili gastronomické obory. 
Poté se již těšili na své rodiče, aby 
se jim mohli pochlubit, jaký pokrok 
za poslední školní rok udělali. 

 Návštěvníci dostali možnost zís-
kat i  receptář všech předložených 
pokrmů. Pro milovníky pikantní 
zeleniny bylo připraveno ratatouille 
a koláč s cibulí. Vaječný koláč, dvě 
různé úpravy sýrového koláče a ly-
onský salát mizely ze stolů obdivu-
hodnou rychlostí. Ale nezadaly si 
s nimi ani delikátní dezerty - jemné 
francouzské palačinky, alsaský ja-
blkový koláč, pomerančový salát, 
karamelový krém a  především žá-
daný crème brûlée. Byly rozebrány 
přímo bleskově. Patrně i vám se teď 
právě také sbíhají sliny. A  tipnete 
si, který pokrm ze země galského 
kohouta se setkal s největší chválou 
a  nadšením hostů? No přece ko-
hout na víně!

Celý receptář najdete na 
www.hshronov.cz. 

Bon appétit !

Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podni-

kání SČMSD, Hronov, s. r. o.

Opravená socha
 V  Červeném Kostelci proběhla 
oprava sochy Boženy Němcové umís-
těné v tamních Smetanových sadech. 
Socha byla očištěna a  vyspraveny 
byly též i  trhliny, které měla na  svě-
domí klimatická eroze. Omlazovací 
kúra věčné krásné Boženy Němcové 
přišla  městskou pokladnu na částku 
necelých 20 000 korun českých.

ECHO V KUCHYNI
Sýrová variace
Nakrájíme sýry Camembert, Eidam a  Pivní 
sýr. Nakrájíme cibuli a na olivovém oleji podusíme spolu s fazolkami, 
směsí oříšků, sojovou omáčkou a  chilli. Když nám dušená směs vy-
chladne, vmícháme ji do nakrájených sýrů. Podáváme s tmavým peči-
vem. Tak, ať Vám chutná....                         přeje Laďka Škodová

              Všechno, co jste chtěli vědět               Všechno, co jste chtěli vědět 

 o minivolejbalu, ale báli jste se zeptat o minivolejbalu, ale báli jste se zeptat
 Obecně je minivolejbal věkově modifi kovaná forma volejbalu, která je určená pro děti ve věku 6 – 12 let. Jednot-
livé kategorie jsou odlišeny barvami a jeho podoba, pravidla hry i speciální odlehčené míče jsou uzpůsobeny věku 
malého hráče. Minivolejbal je tréninkový a motivační prostředek pro děti, které ještě nejsou schopny hrát šestkový 
volejbal s ohledem na jeho technické, zdravotní, kondiční a prostorové nároky. 
 V Novém Městě teď vznikl oddíl minivolejbalu, který nabírá nové členy, chce tento sport propagovat a víc dostat do podvě-
domí veřejnosti. Snažíme se vést náš volejbalový kroužek „hlavně pro radost“ dětí. Dozvíte se o nás na www.volejbal–nm.cz 

nebo na facebooku (volejbal.novac).
 Důležité je přeci hrát od první třídy základní školy 
a zaujmout děti pro tento sport. Minivolejbal je v pod-
statě „zmenšený volejbal“, který v několika kategoriích 
od  přehazované až po  fi nální podobu minivolejbalu 
umožňuje dětem ve věku od šesti let „hrát“ a vnímat vo-
lejbal podobně, jako ho hrají dospělí na normálním hřišti. 
 Minivolejbal nabízí dětem vidět tuto hru ze svého zor-
ného úhlu na zmenšeném hřišti podobně jako dospělí. 
Bez jakýchkoliv problémů si pak dokáží osvojit základ-
ní herní návyky a dovednosti. Navíc i matematika a an-
gličtina hledá hravé (herní) formy učení pro děti velmi 
útlého věku, proč by je neměla hledat a najít sportovní 
hra volejbal. Formy/kategorie minivolejbalu dávají uči-
teli na ZŠ do ruky nástroj, jak děti zabavit jednoduchou 
a  na  pravidla nenáročnou hrou. Dozvíte se o  nás na 
www.volejbal–nm.cz nebo na  facebooku (volejbal.
novac).                         pro ECHO napsal Roman  Ptáček, 

foto archiv (pokračování příště)

díl II.

Budou  novými  mistry světa?
 Už to bude nějaký týden, co se Te-
reza Rudolfová z Červeného Kostelce 
a Lukáš Netík z Hradce Králové vrá-
tili z  úspěšného tažení za  kvalifi kací 
na mistrovství světa, kterou si vydoby-
li na závodě XTERRA Italy na Sardi-
nii.  Oba sportovci se věnují terénní-

mu triatlonu, ve světě prezentovaného 
pod značkou XTERRA. Závod se sklá-
dá z 1,5km dlouhé plavecké části, ab-
solvované ve  volné vodě. Následuje 
cyklistická část, při které závodníci 
jedou na horském kole členitým teré-
nem a ani pasáže, kdy musí vzít kolo 
na rameno a běžet, nejsou výjimkou. 
Po  projetí přibližně 30-ti km trati 
je čeká úsek 10-ti km běhu vinoucí 
se  přírodou, ale často také centrem 
pořádajícího města nebo přes nějakou 
místní památku, s oblibou hrad. Oba 
závodníci se výhrou ve  své věkové 
kategorii kvalifi kovali na  mistrovství 
světa konající se 28. 10. 2012 na  os-
trově Maui na Havaji. Na dotaz, jak si 
teď užívají vysokoškolských prázdnin, 
odpověděli: „Teď se věnujeme hlavně 
přípravě na  závod světového poháru 
XTERRA Prachatice, ale objíždíme 
i spoustu dalších závodů takže trénink 
je na  prvním místě. Také se k  tomu 
ještě snažíme oslovovat sponzory, 

abychom se na  Havajské mistrovství 
mohli vypravit. Zároveň také na  18. 
srpna připravujeme XTERRU na  Bi-
řičce v  Hradci Králové, aby si i  lidé 
z královéhradeckého kraje mohli zku-
sit terénní triatlon.“

Autor Tereza Rudolfová
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