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

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

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

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

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

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

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

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

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

od 6600 K�
od 6600 K�

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

Firma SCHRAMM 
Vykoupíme

katalyzátory,
elektromotory
a autokabely 

za nejlepší cenu, platba
v hotovosti, přijedeme.

Tel. 603 45 79 66
e-mail: mach.late@seznam.cz

 V rámci letošního ro�níku Mezinárod-
ního horolezeckého � lmového festivalu 
v Teplicích nad Metují (25. 8 – 28. 8.) 
se uskute�ní i zajímavá výstava fotogra� í 
z vysokohorského prost�edí. Jejím téma-
tem je �eská nemocnice v Himalájích. -r-

�EŠI V HIMALÁJI

   V Hronov� mají zajímavý zp�sob 
sportovního vyžití  pro p�íznivce in-line 
bruslení. Fanoušci kole�kových bruslí se 
mohou b�hem léta „vybruslit“  každou 
ned�li (od 14 do 16 hodin) na ploše tam-
ního zimního stadionu. Má to nesporné 
výhody – nikdy na vás b�hem bruslení 
nezaprší a také tam ur�it� nepotkáte 
žádné auto....                                              -r-

IN-LINE BRUSLENÍ

TEPLOTY STOUPAJÍ
CENY KLESAJÍ  

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E



 Další družstvo spadá do oblasti služeb. P�vodní provozovna Vý-
chodo�eského autodružstva (VAD) Náchod vznikla už v listopadu 
1937 mezi B�loveskou ulicí a nádražím. Stála zde benzinová pumpa 
a za ní garáže. Zpo�átku se jeho �innost zam��ovala jenom na prodej 
benzinu, mazadel a umývání voz�. Po roce 1948 náchodské úst�edí 
postupn� �ídilo 14 provozoven po celém kraji a to: Náchod, který za-
hrnoval servis v Pražské ul., lakovnu v Pod�bradov� ul., klempírnu 
v ul. Prokopa Velikého, dále karosárnu ve Starém M�st� za zastavkou, 
baterkárnu a pérovnu v Dolní Radechové. Dále to byly servisy v �eské 
Skalici, Novém M�st�-Kr�ín�, Pardubicích, Havlí�kov� Brod�, Ho�i-
cích v Podkrkonoší, Lanškroun�, �eské T�ebové (tam se d�lala ru�ní 
úprava pro invalidy), Trutnov� a Ústí nad Orlicí.

 V náchodském objektu na Pražské ulici za k�ižovatkou k �ece bylo 
nejd�íve použito Šustrových garáží a továrni�ky na koberce, kde po-
stupn� byly p�istav�ny další t�i budovy pro opravu voz� a kancelá�e. 
Od roku 1975 VAD vyráb�lo ve stávající díln� p�ív�sné vozíky PS 
400A v kooperaci s Kovodruževem Plze� a pozd�ji rozší�ilo výrobu 
p�ív�sných vozík� o vlastní typ. V provozovn� bylo stanovišt� nep�etr-

žité odtahové služby, kteroužto službu p�evzalo Auto Branka. Po roce 
1992 zde transformací vzniklo autodružstvo ADN, které zajiš	uje ser-
vis voz� všech zna�ek, sídlí zde autolakovna, dále prodej a p�j�ovna 
p�ív�sných vozík�, �ty�kolek a skútr� v�etn� prodeje náhradních díl� 
a autobaterií. �elní budova získala v roce 2005 další patro.
 Vzr�stající zájem o motorizmus si vyžádal v roce 1985 otev�ení 
nového servisu VAD u Vysokova. V hlavní budov� byl mimo admi-
nistrativní �ásti umíst�n servis v�etn� prodeje nových voz� Škoda 
od roku 1987, vzadu pak lakovna, klempírna a sklad náhradních díl�. 
Roku 1985 byla vybudována mycí linka a dílna pro nást�ik spodk� 
a dutin. Další provozovnou od  roku 1990 byla budova STK. Nyní 
pat�í stejnému majiteli jako � rma Auto Branka s.r.o. se sídlem v Pra-
ze, založená v kv�tnu 1993. V sou�asné dob� poskytuje Auto Branka 
stejné služby, jak je uvedeno výše. Pouze v roce 2009 byly p�ebudo-
vány prostory vedle mycí linky na další prodejnu nových voz� KIA. 
V prostorách Auto Branky je rovn�ž autobazar a nov� je provád�na 
ekologická likvidace starých voz�.

 P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, 
doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech k zap�j�ení atd., sd�lte je 
prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA. 

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (49)
AUTODRUŽSTVO

�   Starší pohled na Východo�eské autodružstvo

�   Servis Auto Branka u Vysokova

 

Menší rodinný dům se zahradou Nové Město n/M .............................................................1 695 000,- Kč
Řadový rodinný dům ve středu Česká Skalice ......................................................................1 595 000,-Kč
Zděný byt 2+1 v OV Náchod – Raisova ul. ...........................................................................990 000,- Kč
Byt 3+1 v OV Náchod – Plhov, Havlíčkova ul. ....................................................................1 100 000,-Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou Česká Skalice - Vestec ..................................................1 295 000,-Kč

Rodinný dům ve Velkém Poříčí

Větší rodinný dům se třemi garážemi 
a udržovanou zahradou ve Velkém Poříčí
                         Cena : 1 995 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP

VZPOMÍNKA
Dne 26. 8. 2011 vzpome�te s námi
nedožitých 80. narozenin našeho

tatínka, manžela, d�de�ka,
 

pana Antonína Adlera

Rodina Adlerova a Rezkova         

VZPOMÍNÁME
  „T�žko jsme se s Tebou lou�ili, t�žké je bez Tebe žít, láska 
však smrtí nekon�í, v srdci T� maminko stále budeme mít.“

     Dne 6. zá�í 2011 uplynou 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,

 babi�ka, prababi�ka, sestra a teta,

paní Kate�ina Vargová z Náchoda.
Kdo jste ji znali, v�nujte ji s námi tichou vzpomínku. 

Stále vzpomínají d�ti Pavel, Honza, Mirek, Kate�ina, 
Iveta a Alena s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 20. 8. uplynulo 10 let,

 co nás náhle opustil

pan Old�ich Konrát z Hronova.
Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.

Vzpomíná rodina

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 1. zá�í 2011 uplynou 3 smutné roky,

kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a d�de�ek,

pan Erich Jung z Náchoda - B�lovse.
Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.

Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 

Veškeré 
ELEKTROMONTÁŽNÍ 
práce v�etn� revize

�i zhotovení projektové dokumentace. 
Rychle, kvalitn�, levn�.

 Kontakt :
p. Jungwirth, 776/54 04 97

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

PRÁCE – HENYŠ
TEL.: 776 327 208

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

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

D
isk

rétn
ě

 S
p

o
leh

liv
ě

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

Kuřice
Ve stáří 13 týdnů, barva červená a černá
Červený Kostelec                
Chovatelské potřeby
Prodej 22. září 2011

Tel. 491 461 414              mob. 774 197 388

nutno

objednat

 I doma �íhá nebezpe�í 
 Elektrické spot�ebi�e a instalace sto-
jí za v�tšinou požár� v domácnostech. 
Na n� však nem�že svalovat plnou vinu. 
V�tšinou je vždy prvotní p�í�inou lidská 
neopatrnost, lehkovážnost �i neznalost.

 Požární nebezpe�í p�edstavuje ze-
jména zvýšená teplota elektrospot�e-
bi��. Všechny elektrické spot�ebi�e se 
p�i svém provozu zah�ívají, tedy i ty 
které nejsou ur�eny k p�em�n� elek-
trické energie na energii tepelnou. P�i 
nedokonalém chlazení nebo p�i poru-
chovém stavu, pak m�že dojít k p�eh�átí 
spot�ebi�e a vzplanutí samotného elek-
troza�ízení nebo jeho okolí. Každý spo-
t�ebi�, který má v�trací m�ížky, je nemá 
na ozdobu, ale z d�vodu odvodu tepla. 
Snížení možnosti ochlazování již bylo 
p�í�inou požáru lampi�ky, televizoru, 
ale dokonce i mrazni�ky. Na dostate�-
ný odvod tepla musíme myslet již p�i 
umís	ování spot�ebi�e. Televizní obra-
zovka nat�sno zabudovaná do nábytko-
vé sestavy je �ešení riskantní stejn� jako 
umíst�ní lampi�ky t�sn� vedle záclony 
�i záv�su. Bezpe�né ale není ani umís-
t�ní prodlužovaní š��ry pod kobercem 
nebo pod nábytkem. P�i p�etížení nebo 
drobné závad� totiž m�že dojit k v�t-
šímu zah�átí, které není eliminováno 
ochlazením proud�ním vzduchu, m�že 
tedy dojít k nár�stu teploty až nad bod 
vzplanutí. Na bezpe�nost je ale pot�eba 

myslet i p�i provozu. Oble�ení na lam-
pi�ce je stejn� nebezpe�né jako na tep-
lometu. Pavu�inami a prachem zcela 
zanesené chladicí m�ížky ledni�ky 
nejenže snižují její ú�innost, ale i toto 
m�že být p�í�inou požáru. Na budoucí 
problém si �asto zad�láváme i samot-
ným zp�sobem používání. P�i tahání 
za kabel nebo p�i jeho ob�asném p�ejíž-
d�ní kole�ky židle m�že dojít k uvol-
n�ní kontaktu nebo p�etržení n�kolika 
nitek vodi�e. Snížení plochy pro p�enos 
proudu pak znamená zvýšení odporu, 
se kterým je spojeno zvýšení tepla. 

 Jist� ne v poslední �ad� je vhodné 
p�ipomenout, že na bezpe�nost by se 
m�lo myslet již p�i nákupu elektrických 
domácích pomocník�. Praxe dokazu-
je, že bezpe�n�jší je kupovat p�ístroje 
od renomovaných vý-
robc� a specializova-
ných prodejc�. 

POD�KOVÁNÍ
Cht�la bych touto cestou pod�kovat

za poctivost paní Felklové z Náchoda
a panu Vítkovi za jeho ochotu.

D�kuji. Marie Poláková

VZPOMÍNÁME
Uplynuly dva roky, co zem�ela naše maminka

paní Anežka Linhartová.
Vzpomínáme a d�kujeme všem léka��m a sestrám

v Náchod�, Opo�n� a Novém M�st� n. M.
za dlouhodobou pé�i o ni.

M. �apková a sestra.

VZPOMÍNÁME
Nechce se v��it, že 24. 8. 2011 uplynulo

deset smutných let od chvíle, kdy nás ne�ekan� 
opustili naši milovaní rodi�e,

Jaroslava a Antonín Špeldovi z Provodova.
My jim nesta�ili �íci sbohem a d�kujeme.

Z�staly nám jen vzpomínky, ty jsou nedílnou 
sou�ástí našich život�.

Všichni, kdo jste je m�li rádi, vzpome�te s námi.
S láskou v srdcích vzpomínají d�ti Renata a Radim s rodinami



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:

RYBÁ�SKÉ RYBÁ�SKÉ 
A MYSLIVECKÉA MYSLIVECKÉ

CENTRUMCENTRUM
Rádi Vás uvítáme 

v nov� rozší�ené prodejn� na 180 m2.

ARMYSHOP, ZVERIMEX

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

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

NOVINKY:NOVINKY:  
,

AKCE:AKCE:

Podání žádostí 
o nada�ní p�ísp�vek 

(grant) II. kolo v oblasti 
kultury a sportu

 rok 2011
Kulturní a sportovní nadace 

m�sta Náchoda vyhlašuje termín 
podání p�ihlášek 

o nada�ní p�ísp�vky (granty)
 v oblasti kultury a sportu. 

V oblasti sportu se týká pouze m�sta 
Náchoda, oblast kultury m�že mít 

i regionální p�sobnost. 
Bližší informace a p�edepsaný 

formulá� získáte na
 http://www.mestonachod.cz/

mesto-nachod/nadace / 
nebo u tajemníka nadace paní 

Renaty Lepšové,
 tel. 604 803 605

Vypln�né žádosti na p�edepsaném 
formulá�i zašlete na adresu: 

Kulturní a sportovní nadace 
m�sta Náchoda, 

Odbor sociálních v�cí a školství, 
Masarykovo nám�stí 40, 

547 01 Náchod. 
Termín podání - do 30. zá�í 2011

Talíř plný chutí
a vůní

Na hostinu k protinožcům! 
 A�koli se doba dovolených již pomalu chýlí ke konci, podíváme se dnes spole�n� pod 
pokli�ky tam, kam se b�žn� z našinc� dostane málokdo – do Austrálie. A hned si také 
�ekneme, že t�eba klokani a krokodýli jsou b�žnou sou�ástí tamního jídelní�ku.

 P�vodními obyvateli byli tzv. Aborigines. Vedli ko�ovný život a k potrav� využívali 
zdroje p�írody. Prvními pr�zkumníky této oblasti byli �í�ané. Když poté kapitán Cook 
zakotvil u b�eh� Austrálie, spustil kolonizaci. Prvními osadníky byli zlo�inci, dozorci 
a jejich rodiny. P�íliv �ínských emigrant� v 19. století napomohl rozmachu asijské ku-
chyn�. Po 2. sv�tové válce p�išli další - Libanonci, Italové a 
ekové, kte�í si p�ivezli své 
zvyklosti, pokrmy i ko�ení. Díky tomu se vyvinula rozmanitá kuchyn�, která kombinuje 
asijské, italské, libanonské, �ecké a anglické prvky.

 Velká �ást obyvatel dnes p�ipravuje mezinárodní pokrmy, které jsou lehké a vhodné pro 
zdejší klima. Oblíbené jsou ale i ty t�žké a nezdravé, které jsou k dostání po celém sv�t�. 
Místní kuchyn� je hodn� ovlivn�na rožn�ním, tzv. barbecue, ale také polenta, italské rybí 
kolá�ky �i �ínské nudle jsou nyní sou�ástí života každé australské rodiny.

 A které místní speciality stojí za povšimnutí? Nap�íklad masový kolá�, recept p�vod-
ních obyvatel. Steaky jsou upravované bu� jako medium, nebo dark. Dále to je aus-
tralský chléb bez droždí, pe�ený na ohni nebo v litinové troub�. Australský med od di-
vokých v�el nejen voní, ale i chutná jako staré portské. Pep� z ke�e peperberry roste 
pouze v Tasmánii. Makadamové o�íšky pocházejí z tamních deštných prales� a pouštní 
rozinky jsou drobné plody podobné raj�at�m.

Australské barbecue kuře
 Ku�ecí k�idélka, prsí�ka �i stehýnka, hrnek olivového oleje, 2 lžíce sójové omá�ky, 4 stroužky 
prolisovaného �esneku, chilli, kávová lži�ka cukru a hladké mouky.
 Omyté ku�ecí maso vložíme do marinády z oleje, sójové omá�ky,  �esneku, cukru, mouky 
a chilli. Necháme odležet 24 hodin a poté rožníme na roštu. Podáváme s libovolným zelenino-
vým salátem.

Další zajímavosti o australské gastronomii najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravili Bc. Ji�í John a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

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

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

Společnost Hlávko s.r.o. přijme

instalatéra a topenáře
do zaměstnaneckého poměru 
nebo na občasnou spolupráci.
Možno i bez výučního listu. Nástup možný ihned. 

Kontakt: 603 478 278 (Petr Hlávko)

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí
� přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů 
    o objemu 2–7 m3

� nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
� přepravu sypkých hmot
� nákladní doprava 3–25 t
� zemní práce

Kontakt:  Dopas Náchod s.r.o., Na Skalce 208, Náchod,            Tel.: 603 412 554, 491 428 612  fax.: 491 421 128
        e-mail: fi rma@dopas-na-sro.cz           

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.
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VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

AUTO DEMO J. Dočekal, Velká Jesenice 130
Po-Pá 7,30-16,00 hod. Tel. 491 459 209, 604 276 771

Ekologická likvidace
vašeho vozu zdarma

-  vystavení protokolu o likvidaci
-  doprava nepojízdného vozidla odtah. službou
-  výkup novějších typů vozidel na ND
-  prodej nových a použitých dílů na os. automobily
-  autoservis, diagnostika, geometrie

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40  PSČ 547 61

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
 na funkci odborného pracovníka speciálního stavebního 

úřadu s místem výkonu práce v Náchodě 
(jedná se odb. pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod, jehož 
pracovní náplní je výkon funkce speciálního stavebního úřadu, registrace autoškol, evidence 
žadatelů o řidičská oprávnění) 

Požadujeme:
• splnění  předpokladů dle  § 4 zákona  č. 312/2002 Sb. (fyzická osoba, která je státním občanem 

ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, 18 let věku, 
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost)

• VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu dle nař. vlády č. 564/2006 Sb. (sta-
vební, dopravní zaměření, výhodou)

• znalost zákonů č. 183/2006 Sb., stavební zákon + prováděcí vyhlášky k zákonu, z.č. 184/2006 
Sb., zákon o vyvlastnění, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích + prováděcí vyhláška 
k zákonu, z.č. 500/2004 Sb., Správní řád, z.č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizova-
ných architektů, z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), z.č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích v platném znění, výhodou

• řidičský  průkaz sk. B výhodou

Předpokládáme:
• znalost místních poměrů v Náchodě
• dobrou znalost práce na PC

• komunikativnost
• vstřícný přístup k občanům

Nabízíme:
• předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 12. 2011 popř. dle dohody 
• platové  zařazení - 10. platová třída dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. v platném znění
• plný pracovní úvazek, pracovní  poměr  na dobu neurčitou

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

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

tech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 30. 9. 2011 na adresu:  Městský úřad, 
k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 61,  Náchod. 
Obálku označte „konkurz - doprava - neotvírat“.  

Bližší informace podá: Ing. Radka Kejzlarová, vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství MěÚ Náchod,  tel. 491 405 169.

Špan�lština na Plhov�
  Špan�lština se v posledních letech t�ší nebývalému zájmu kone�n� i u nás 
a následuje tak sv�tový trend, kde p�esto že si anglický jazyk stále drží vedoucí 
postavení ve výuce cizích jazyk�, špan�lština jako velmi populární druhý jazyk 
za�íná mít i u nás silnou pozici jak ve školách, tak i � remní a soukromé výuce.
  Kurzy  tohoto krásného jazyka pro zájemce všech úrovní, po�ínaje za�áte�níky 
až po pokro�ilé z �ad soukromých osob, rovn�ž tak dou�ovací kurzy pro studenty, 
kte�í se neúsp�šn� potýkají s výukou tohoto jazyka na svých školách, opakování  
u�iva pro budoucí maturanty ze špan�lštiny, i pro starší zájemce, kte�í by se rádi 
jazyku v�novali a obávají se, že by dynamické výuce žák� studentského v�ku 
nesta�ili,  budou probíhat od zá�í v u�ebn� v Náchod�-Plhov� s velmi zkušenou 
lektorkou, s dlouholetou praxí, která umí  zohlednit speci� ka každého žáka. 
  Dle požadavku bude zajišt�na také výuka � remních klient�, kterou mohou 
� rmy využít pro své zam�stnance jako jeden z možných vyplácených bonus�.
 Výuka probíhající v menších skupinách bude zam��ena na individuální poža-
davky klient�, používané u�ebnice respektují  dosažení úrovní A1 – C1 Evrop-
ského referen�ního rámce.   
    Další podrobnosti k samotné výuce, použitým u�ebnicím a dalším výukovým 
materiál�m  naleznete na: www.spanelstina.okamzite.eu.
                      e-mail: espana.chec@tiscali.cz, tel. 602 101 207

vyhlašuje dnem 24. 8. 2011 
výb�rové �ízení 

na zjišt�ní zájemce o koupi majetku. Jedná se o pozemky p. p. �. 1361/36, 
podíl v rozsahu  1/39  p. p. �. 1361/1 
a podíl v rozsahu 1/39 p.p.�. 1359/4, 

které se nacházejí v zahrádká�ské osad� „Ráb�v D�l“ v obci Velké Po�í�í. 
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách 

www.uzsvm.cz, ú�edních deskách m�stských ú�ad� a na 

tel. 491 457 271, 737 281 466

Ú�ad pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových

T�ÍM	SÍ�NÍ KURZ 
snižování nadváhy 

a cvi�ení
od 6. zá�í pravideln� 

každé úterý 
na ZŠ Plhov Náchod

Bližší info: 
Marketazahourkova@seznam.cz, 

tel.: 777 610 954



K èemu by jinak bylo hradecké nebe?!

XVIII. roèník
mezinárodní letecké 

pøehlídky CIAF

3. - 4. záøí 2011
Letištì Hradec Králové

Noviny ECHO připravily soutěž o vstupenky na letošní CIAF. 
Každá z nich má hodnotu 300,-Kč. A v redakci máme připra-
veno hned 20 vstupenek pro všechny fandy letecké techni-
ky. Stačí odpovědět na otázku a poslat správnou odpověď 
do  30. srpna do  9.00 hod. na  e-mail: echo@novinyecho.cz 
(do těla zprávy napište Soutěž CIAF 2011). Správné odpově-
di slosujeme a 30. srpna v 15.00 hodin odešleme z redakční-
ho počítače informační e-maily výhercům, kteří si vstupen-
ky   mohou vyzvednou v naší redakci 1. a 2. září na adrese 
Krámská 29, od 9 do 15 hodin. Každá vylosovaná správná 
odpověď znamená hned 2 vstupenky na  CIAF v  celkové 
hodnotě 600,-Kč. Soutěžní otázku pokládá ředitel a zakla-
datel CIAFu Ing.Aleš Cabicar: „V roce 1948 probíhal na krá-
lovéhradeckém letišti výcvik pilotů jednoho mladého státu, 
pro který bylo rychlé vybudování ozbrojených sil otázkou 
samotného přežití. O jaký stát se jednalo? A abychom sou-
těž trochu zjednodušili, dáme čtenářům ECHA tři nápově-
dy… Byl to za „a“ Izrael, za „b“, Jugoslávie, za „c“ Maroko „

Soutìž o vstupenky CIAF

www.airshow.cz

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra,plastová okna,zahrada 890.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p. 830.000,-K� 
- byt 2+1 v OV Nové M�sto n.M. (62m2),lukrativní,centrum,rekonst. 1,295.000,-K� 
- byt 3+1 v OV v Náchod� (57m2), kompl. rekonstrukce, u centra 1,350.000,-K�
- byt 3+1 v OV Nové M�sto n.M. (57m2),2006 rekonstrukce,zd�né j. 1,670.000,-K�
- byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo p�ímo u nám�stí  1,290.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Novém M�st� n.M. (35m2),pl. okna, komora, klidné 640.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Novém M�st� n.M. (30m2),pl. okna, zatepleno, komora 709.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (74m2)zd�né jádro,kompl. revitalizace,lodžie 1,150.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný,plast.okna 1,020.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon 1,190.000,-K�
- dr.byt 3+1 Dobruška (73m2) u centra, kompl.rekonstrukce, balkon 1,090.000,-K�
- 2gen. rodinný d�m Náchod B�loves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž 2,290.000,-K�
- �ad. rodinný d�m Náchod, v centru, 289m2, po kompl. rekonstrukci 1,790.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1, 568m2, po �ást. rekonstrukci 1,790.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M.,1128m2, výborné místo 690.000,-K�
- rodinný d�m Miskolezy 5+1,337m2,hr.stavba+st�echa, krásné místo 560.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Slavo�ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola 1,290.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 2069m2, klidné, stodola 1,590.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola    1,299.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Chvalkovice-Kopaniny, 1273m2,výborné místo 1,699.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Litobo�, 1402m2, 3x apartmán, po rekonstrukci 3,120.000,-K�
- podnik. objekt-výrobna,kancelá�e,byt v Novém M�st� n.M.,977m2 2,850.000,-K�

Vrch
ní

modifik
ovaný p

ás

 4mm od 120Kč

cen
a vč

. D
PH



Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

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

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

ÚVĚROVÉ CENTRUM
Akční nabídka!

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

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení

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

Nebankovní hypotéky

�
�

�
�

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

nebankovnípůjčka na cokoliv

www.NABYTEKNACHOD.cz

klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

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

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Žlaby, okna, kleštiny
natřete z naší plošiny

eštaP

KOMÍNY
A KOUŘOVODY

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

Teplovzdušné výměníky
-úspora tepla-

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

 krytů různých tvarů.

KONTAKT: 
Izomat spol. s.r.o.

Lánská 1092,
 Červený Kostelec

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

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

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

Frézování komínů

 hledá doru�ovatele pro 
roznášku denního tisku 

a leták� 
pro obce oblast: 

Bohuslavice nad Metují, 
Hronov, Náchod, 

�ervený Kostelec - Horní + Bohdašín. 
Práce je v ranních hodinách každý 

den pond�lí až sobota. 
Vhodné jako p�ivýd�lek. 

Informace: Doru�ovací st�edisko 
   Hrašeho 15, 547 01 Náchod 

tel.: 491 422 337 
       602 687 833 
       724 006 879

Mediaservis s. r. o.

chemické výrobní družstvo,významná spole�nost v oblasti 
výroby a distribuce  kosmetiky a nát�rových hmot

 se sídlem v Novém M�st� nad Metují
 hledá kandidáta na pozici

Nápl� práce: - návrhy a vytvá�ení strategií a marketingových aktivit
- analýza zákaznických pot�eb
- sledování konkurence
- podíl na vytvá�ení POS a dalších marketingových materiál�
- podpora obchodního týmu
- monitoring a analýza trhu, vývojových trend�

- VŠ/SŠ , obchodní dovednosti
- praxe v marketingu min. 1 rok 
- znalost anglického jazyka  výhodou  
- kreativita, aktivní p�ístup,
  analytické myšlení 
- �idi�ský pr�kaz  

- možnost profesního rozvoje 
- zázemí  spole�nosti s dlouholetou tradicí
- hlavní pracovní pom�r

 Požadujeme: Nabízíme: 

marketing manager

Nástup  možný ihned.

Profesní životopis zasílejte na adresu :  
lambertova@detecha.cz, personální odd�lení : tel 491477133



* Prodám RD v Náchod� - B�lovsi, po �ást. rekonstruk-
ci, ihned k bydlení. Cena dohodou. Rel. 606 330 606
* Prodám moderní novostavbu nízkoenergetic-
kého rodinného domu na krásném klidném míst� 
poblíž centra Náchoda. RD 4+1, užitková plocha 
115m2, krb, parkovací stání, velmi nízké náklady na 
bydlení. Veškerá ob�anská vybavenost v míst� a záro-
ve� bydlení v p�írod� - nutno vid�t. Pozemek 630m2. 
Orientace pozemku na jih. D�m k nast�hování po 
kompletním dokon�ení, �íjen 2011. Cena: 3.400.000,-
K�. RK nevolat! Kontakt: 737 786 812

* Prodám udržovanou chalupu 3+1, koupelna, WC, 
nová el., velká p�da, stodola, vhodné k rekreaci i ce-
loro�nímu bydlení v Dolsku u Naho�an. Pozemek 400 
m2. Klidné místo. Cena 990.000 K�. Tel. 602 805 053
* Dlouhodob� pronajmu garáž v Náchod� na Ko-
menského ulici. TEL.: 608 318 566
* Prodám chalupu v Orl.horách, ideální poloha, vý-
hledy, 3 místnosti, nová kachlová kamna, 2 vchody, 
koupelna, zahrada, v�tší pozemek možno p�ikoupit, 
velká p�da. Cena dohodou, solventnímu zájemci. Re-
alitky nevolejte. TEL.:728 824 934
* Prodám 30 319 m2 na okraji obce Slotov. 4000 
m2, ur�eno k výstavb�, vlastní studna, elekt�ina na 
hranici pozemk�, kulturní památka Kuks 0,5 km. Tel. 
737 935 230
* Prodám RD v P�kov� pod Ostaší proti autobus. 
zastávce, cena 850 tis.K�. TEL.:733 419 325
* Koupím garáž v centru Náchoda - vysoká cena 
není p�ekážkou. Cena není rozhodující. Volat od 15 
hodin. Tel. 775 690 990
* Prodám slunný stavební pozemek s chatkou v 
Náchod� - 987 m2, v�etn� projektu, povolení, sít� na 
pozemku. M�žete ihned stav�t!!! Tel. 603 743 558

* Koupím garáž - nejlépe lokalita B�loveská 
ul., Plhov, st�ed m�sta. Tel. 604 437 128

* Pronajmu garáž ul.Kladská, Na Cihelnách a v 
Bražci v Náchod�, cena dohodou. TEL.:606 213 229
* Prodám nemovitost na Broumovsku. Zastav�ná 
plocha 400 m2, nová elektrika, voda, izolace. Poze-
mek 900 m2, možno využít k bydlení, podnikání. RK 
nevolat! Tel. 777 121 717
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. D�m 
má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena 2.050.000K� 
Tel.: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, který se nachází 
v blízkosti Plusu a centra m�sta Hronov. Jeden byt o 
velikost 2+1 druhý byt o velikosti 2+1, zbylé dva byty 
jsou o velikosti 2+1 a 1+KK. Cena: 1.850.000K�,- e-
mail: z.faifr@seznam.cz Tel:732 799 528
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé Po�í�í - 6573 
m2- louka - možnost stavby zahradního domku. P�kné 
prost�edí. cena 120,- K�/m2 (dohoda možná) RK ne-
volat! TEL.: 606951546

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

* Prodám chatu v Náchod�, V Kalhotách, dobrý 
tech. stav, p�íjemné prost�edí, slunný jižní svah, vý-
borná dostupnost, vlastní pozemek, krb, vodovod, 
el.E., soukromí, 540tis. K�. Tel.608 141 035
* Koupím chalupu nebo RD v dobrém stavu do 
30km od Náchoda. Rychlá platba, Za nabídky p�e-
dem d�kuji. Tel. 739486403
* Prodám stavební pozemek ve Rtyni v Podkrk., 
1200 m2, jižní strana, zasí	ováno, výhled na Krkono-
še. RK NEVOLAT! Tel. 777 591 818
* Prodám rod. d�m v Teplicích n. M., krajní patrová 
�adovka se zahradou asi 350m2 v klidné �ásti. Cena 
1.550.000,- K�. Tel. 722 472 177.

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.do ze-
len� poblíž centra, + WC,v nov� zrek. dom� v NA. 
Nutno vid�t. Náj.1.500,-K�+el.+vody+ topení+kauce. 
Tel. 608 903 070
* Pronajmu v Hronov� menší prostory k podniká-
ní pedikúra - kade�nictví, kancelá� atd. v�etn� WC 
nájemné 1.700,-K�, tel: 608 667 730
* Pronajmeme nebytové prostory (s výlohou) 100 
m2 v centru Náchoda. Levn�. Tel. 491 474 048

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

* PRONAJMU MALOU KANCELÁ
 V NÁ-
CHOD� NA P�ŠÍ ZON� - 2.500K�/M�S. INFO 
NA 777 302 483
* DLOUHODOB� PRONAJMU NEBYTOVÉ 
PROSTORY V HRONOV�, VHODNÉ NA ORDI-
NACI APOD.,110+ 50m2, 200m OD NÁM�STÍ. Info 
na telefonu 777 302 483
* Pronajmeme volné obchodní prostory v Pasáži 
Kamenice v Náchod� na Kamenici. K dispozici pro-
dejny o velikosti 38 m2 a 60 m2. TEL.:777 152 750

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky na bowden, auto-
dráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR 
aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, 
obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poško-
zené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Provedu odhad vašich poštovních známek a 
pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji též ban-
kovky a vyznamenání. Tel. 602 735 593

* Prodám záv�sný teplovod. kotel VAILLANT VU 
246/2 (24 kW) TURBO propan butan s oh�evem teplé 
užitkové vody o obsahu 120 l, 5 let v používání, dále pod-
zemní nádrž o obsahu 2700 l, �áste�n� napln�nou propan-
butanem (cca 200 l) v�. p�íslušných armatur, regulace a 
zabezpe�ení. Cena dohodou. TEL.:723 714 554

*  S O U K R O M 	  *  Š I KOV N 	  *  R O Z U M N 	  *  RYC H L E  *
* Pronajmu p�kný cihlový byt 3+1, 78 m2, s balko-
nem, v Náchod�, nová okna, internet, klidný a slunný 
byt, hezký výhled na zámek a do p�írody, volný od 
1.9.2011. Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda. Kontakt 
777 960 893
* Prodám byt 3+1, v osobním vlastnictví, po cel-
kové rekonstrukci, s výhledem do p�írody, Náchod 
tel.: 725 033 101
* Prodám byt 3+1 v Polici nad Metují. Cena 890tis. 
Tel. RK 608883012
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, Komenského t�í-
d�, �ást. za�íz., pouze pro 2 osoby, nájemné 3000,- + 
zálohy za energie, dvoum�sí�ní kauce p�edem, jen 
vážní zájemci. TEL.: 775 22 99 13
* Pronajmu byt - 2+1, �áste�n� vybavený, Náchod, 
kauce nutná. tel. 605 146 332
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod� na sídlišti U Ne-
mocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, cena 810tis. 
TEL.:774 061 131
* Pronajmeme byt 1+1 (45 m2) v Náchod� na sídl. u 
menocnice. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronájem bytu 2+1 o ploše 60m2 v centru m�s-
ta Náchod ulice Palachova 1457 u okresního soudu. 
Byt se nachází v cihlovém dom� ve 3 N.P. bez výta-
hu. Tel. 732 799 528 e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Náchod� 
poblíž centra, po nákladné rekonstrukci. Vratná kauce 
25 000,-K�. Jen pro solidní zájemce. Luxusní byt pro 
náro�né. Volné ihned. Tel.602 790 044
* PRONAJMU sv�tlý byt 2+1 v Náchod� na atrak-
tivním míst�, poblíž centra. Byt je po rekonstrukci: 
nová plastová okna, nová koupelna a WC, nová ku-
chy�ská linka atd. Velká kuchy� s jídelnou +2 velké 
pokoje. P�da, sklep, kabel.TV, internet a telefon. Par-
kování u domu. Volný od 1.5.2011 Požadujeme kauci 
25000,-. Tel: 602790044.
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1 - 85m2 V CIH-
LOVÉM DOM� V HRONOV�, 200 M OD NÁ-
M�STÍ, NÁJEMNÉ 5.000K� + 200K� ZÁLOHY+ 
ELEKTRIKA. INFO 777 302 483
* Prodám byt 4+1 i jako 3+1 v OV v Náchod� - 
centrum. Po estetických úpravách, plast. okna, za-
teplen, centrum 5 min. ch�ze. Cena 820 000,-K�. 
Ihned volný. Tel. 776 637 636 RK - nevolat
* Pronajmu p�kný slunný byt 2+1 s balkonem v 
centru Náchoda. Byt je po rekonstrukci v zateple-
ném dom�. Volný ihned. Nájem + energie 7900,- K�, 
kauce. Tel. 774 242 821
* Prodám družst. byt 3+1 v Novém M�st� n. M., 
Malecí. 3. podlaží, nová plast. okna, st�echa a zateple-
ní. P�kný výhled. Cena 1.290.000 K�. Tel. 606 247 132   
RK nevolat.
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod�. Ul. B�loveská. 
Cena 620 000,-K�. Nízké náklady na bydlení, velmi 
udržovaný a slunný. Tel. 776 637 636, RK - nevolat!
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v Hronov�, zd�-
ný, zrekonstruovaný, cena 4000 + inkaso, vratná kau-
ce 10.000 K�. Tel. 606 873 608
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk, 7.NP, 26 m2 
v Náchod� poblíž centra. Klidné a slunné místo s 
výhledem na �eku, nová plastová okna, zatepleno, 
p�ípojka na internet 12Mbit, nová klimatizace. Volný 
k nast�hování zá�í - �íjen 2011, neku�áci - výhoda. 
Nájemné v�etn� záloh za služby a el. energii 5150,- 
K� m�sí�n�. Vratná kauce 15500,- Volejte nebo sms 
603 870 922
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n. M. ,ul. Nad 
Stadionem. Nájem 4500,- + služby. Kauce podmín-
kou,volný od 09/2011. Tel : 776 554 704
* Pronajmu byt 3+1 ve Velkém Po�í�í. Cena v�etn� 
všech poplatk� 8000,-K�/m�s. Tel. 608 656 652
* Prodám byt 2+1 v OV ve Velké Po�í�í. Cena 
796.000,-. Tel.605 235 864
* Prodám nebo pronajmu byt 1+1 v OV na Plhov�. 
TEL.:775 652 622
* PRONAJMU DLOUHODOB� nový byt 2 kk 
44m2 v Hronov�. D�m i byt jsou po celkové re-
konstrukci, nedaleko centra. 602133173, E- mail. 
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu dlouh.byt 3+1 v os.vlast., 75 m2, 2 NP, 
v nov� zrek.dom�, v NA-B�lovsi, pl.okna, zateple-
ní, sklep,park u domu, náj. 5.000K�+voda+el.+ply-
n+kauce, tel. 608903070
* Pronajmeme velmi p�kné byty vedle nám�stí v 
Náchod�. Velikost 1+1 32 m2 cena 4000,-+ inkaso 
a byt 2+1 50 m2 cena 5400,-+ inkaso. K dispozici 
p�da na prádlo, kolárna a dv�r pro parkování vozidla. 
Kauce 10 tis.K�. Preferujeme dlouhodob�jší proná-
jem pro bezproblémové zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 3+kk o 
velikosti 67 m2 na Kamenici v Náchod�. Nové soc. 
za�ízení, okna, dve�e, kuch. linka, podlahy. Pouze 
dlouhodob�jší pronájem pro bezproblémové zájem-
ce. Cena pronájmu 5700,- + inkaso. Kauce 10 tis.
K�. TEL.:777 152 750
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 v Náchod� 
Na Brance. Cena 5500 K� plus energie. Vratná kauce 
16500 K�. Tel.:725 194 243
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk 30m2 v zateple-
ném dom�. D�m je v klidné �ásti Nového M�s-
ta n/M. Plastová okna, výtah, internet. Nájemné 
4600,-K� + elekt�ina. Kauce 15000,-K�. Volný 
ihned. Tel. 608 323 373

* Prodám RD v Horní Radechové po �áste�né 
rekonstrukci s možností 2 BJ a zahradou. Vol-
ný ihned. Rodinné d�vody. Cena 1.560.000,-K�. 
TEL.:732 257 957. RK NEVOLAT!
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kostel-
ci a okolí. Tel:774 777 072
* Pronajmeme stodolu v Babí u Náchoda - pod 
uzam�ením, 200 m2, betonová podlaha, p�ístup i pro 
velká vozidla. Tel. 605 822 104
* Prodám �adovou garáž v Náchod�, ul. Za Kap-
li�kou (sm�r Babí). Tel. 606 511 893
* Prodám zahradu v Novém M�st� n.Met., zahrada 
má 357 m ctvr. k tomu podsklepená chatka. Cena 280 
tis. Více na tel. 775 110 927, RK NEVOLAT!
* Prodám zahradu (535 m2) s chatkou 25 m2. Za-
hrada je oplocená a je u lesa. El. a voda na pozemku.. 
Tel. 736 606 512
* Pronajmu rodinný d�m v Náchod�-B�lovsi. 
D�m je v perfektním stavu, k nast�hování od lis-
topadu. Nájemné K�8000,- +energie Vratná kauce 
20.000 K�. Zájemci hlaste se na tel.�.776 711 582.

* Levn� prodám neúplné ro�níky �asopisu ABC 
(ro�. 41,42,45-49), Mé�a Pusík r.2000-2006, Ka�er 
Donald 2000-2004. Tel. 602 103 775
* Prodám novou autobaterii VARTA, „šedesátka“ 
560 409 054, v záruce, po�áte�ní cena 2600,-K� - 
nyní 2000,-K�. Tel. 491 421 401
* Prodám obchodní regály 2 m výška, 5 polic, 4 m 
oboustranné, 14 m jednostranné. Barva bílá. Cena 
dohodou. Tel. 777 222 808
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - travní 
substrát, ideální k obnov� a zakládání nových trávní-
k�, do skleník� a výsadb�. Cena 470,- K�/1 m3. Min. 
odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 775959962
* Prodám borové fošny tl. 5 a 8 cm, délka 5 m, 
vyzrálé, vyschlé. Cena dohodou. Tel. 777 05 24 61
* Prodám gramofonové desky s 50. let, žánry pol-
ka, walz, cena dohodou. Tel. 777 037 794
* Prodám - gramofon + desky velké 30 ks 1000,-
K�, psací stroj Consul 400,-K�, novou japonskou 
sedací soupravu FUTON dvojl�žko 3500,-K�. 
TEL.:728 824 934
* Prodám pšenici, 400 K�á/g po dohod� i dovezu. 
Tel. 603 337867
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - travní 
substrát, ideální k obnov� a zakládání nových trávní-
k�, do skleník� a výsatb�. Cena 470,- K�/1 m3. Min. 
odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962
* Prodám živá prasata 33,-K�/kg, vep�.p�lky men-
ší 50,-K�/kg, v�tší 45,-K�/kg + droby zdarma, dále 
jehn��í maso 130,-K�/kg - vše krmeno beze sm�si. 
TEL.:773 914 858
* Prodám smrkovou kulatinu na palivo ve 2 m dél-
kách, 800,-K�/m3. A smrková prkna 25 mm, 3500,-
K�/m3. TEL.: 602 428 288

* Prodám komfortní, zánovní sedací soupra-
vu. Rozkládací trojsedák + 2 k�esla + 2 taburety 
s úložným prostorem. Potah tmav� modrý s bílou 
te�kou. Velmi hezká a pohodlná. Cena dohodou. 
Informace na �.tel. 605182427

* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové a 
st�ešní, 100x200 cm, 100x250 cm, tl 8 cm 275 K�/ 
m2, tl 10 cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, monto-
vané garáže, dílny, p�í�ky, stropy, Tel. 728 527 366

* Hledáme � rmu na odvod�ovací odkopání 
domu v rovin� o délce cca 55 m. Nabídn�te prosím 
cenu. E-mai.: capkovi@802.cz, tel. 737 910 986

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - kácení d�evin, 
pro�ezy, sekání trávy, práce s k�ovino�ezem, 
úklid zahrady, odvoz v�tví, listí, trávy a odpadu, 
rovnání terénu, aj. Tel: 774740614

* Vyklidíme p�dy, sklepy, byty, garáže, RD, chaty, 
k�lny, p�ístavky, vše co p�ekáží - koberce, nábytek, 
lednice, pra�ky, odpad, atd. Tel: 775959962
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpa-
du, v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 777222232
* Bakalá�ka hledá pracovní pom�r na plný úvazek, 
jazykové schopnosti. Náchodsko. TEL.:608 025 960
* Odvoz stavební suti, p�istavení kontejneru, 
možnost naložení a složení hydraulickou rukou. 
TEL.:606 213 229
* Nabízím pomoc p�i údržb� rodiného domku, za-
hrady. Manžel�m nebo starší žen� za podnájem.Ná-
chod a okolí. Muž 54. Solidní jednání. Tel. 602659315
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malování 
domku �i bytu, provádím jednorázový úklid, mytí 
oken nebo pravidelný úklid domácnosti, za�ídím 
nákupy, také pohlídám d�ti, zdravotní pr�kaz mám, 
zkušenosti a doporu�ení také, volejte 737 564 496, 
cena dohodou
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�íhám 
živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, pokácím i vy-
sadím nový stromek, uklidím listí. Tel. 737 564 496
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, 
na vršku a bokách s ornou p�dou. TEL.:739 814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpadu, 
v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 777 222 232

* Nabízím št��átka Výmarských oha�� bez PP. 
Odb�r koncem zá�í. Matka bez PP (po rodi�ích s PP), 
otec s PP. Oba velice vyrovnané a klidné povahy, 
zvyklé na malé d�ti. Tel:777246355
* Št��ata ma�arský oha� krátkosrstý, bez PP, 
poslední 2 pejsci, k odb�ru v polovin� srpna, osobní 
návšt�va vítaná, tel. 737 606 246
* Daruji do dobrých rukou psa landseera 2,5 r. z 
rodinných d�vod�. Je temperamentní, hravý, zahra-
da nutná. TEL.:773959770

* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 1000, 
Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, Felícia nap�.
sv�tla, nárazníky, díly motoru, plechové díly - podlahy, 
blatníky, �ela, dve�e, kapoty a jiné. TEL.:777 590 755
* Prodám na ŠKODA FORMAN 4 ks zimních 
pneu s disky, st�ešní nosi�, sn�hové �et�zy. Cena do-
hodou. Tel. 491 462 560
* Prodám SUBARU LEGACY, pohon LPG, po 
STK, 79. 000,-K�. TEL.: 603 157 506 

* Farmá� hledá hodnou ženu, která ješt� v��í na lás-
ku. Neku�ák 54/178/85. TEL.: 777 932 064
* Neku�ák 55 let, zahrádká�, se zájmy o p�írodu, jízdu 
na kole by se rád seznámil s ženou p�im��eného v�ku. 
Tel. 739 462 065
* Starší, ale všestrann� aktivní d�chodce hledá vážné 
seznámení se ženou kolem 70 let, která ve stá�í také ne-
chce z�stat sama. Mám vše co pot�ebujeme pro spole�ný 
život. Náchod - Náchodsko. Napiš. ZN.: „E23/01“
* Muž štíhlé postavy po �ty�icítce, bezd�tný, citov� 
založený s p�kným bytem v náchod�, hledá hodnou, 
citov� založenou ženu s dít�tem. Nabízím lásku, d�-
v�ru a domov. TEL.:739 256 092
* Rozvedený 42/177/70 hledá štíhlou ženu, která 
ješt� v��í na lásku a cht�la by prožít hezký život na 
malé farm�. D�ti nejsou p�ekážkou. Tel. 773 914 858 
nejd�ív SMS.
* RÁD BYCH SE SEZNÁMIL SE SLE�NOU, ŽE-
NOU, Z VÝCHODNÍCH �ECH. NEHLEDÁM MO-
DELKU, JEN NORMÁLNÍ ŽENU. JSEM SPORTOV-
NÍ TYP, 30 LET, Z NÁCHODA. TEL:721 594 199

* Prodám byt 2+1 v OV ul.B�loveská Náchod, vý-
hled do p�írody. TEL.:737 42 68 68
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí.
Tel: 774 777 073
* Prodám byt 1+1 v Náchod�, Pražské ul. v 10.podl. 
o celk.pl.36 m2 - pokoj, kuchyn�, koupelna s WC, p�ed-
sí�, velká lodžie, sklep. Cena 550 tis.K�. TEL.:724 107 
684 RK NEVOLAT!
* Pronájem byt� 4+1 a 2+1 v Hronov� naproti škol-
kám. Informace v pracovních dnech od 7.00 do 14 ho-
din na 491 485 048
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 
775777073
* Pronajmeme zrekonstr.byt 3+kk v RD v �.Skali-
ci,poblíž centra (8.000,-K� se službami) a kompl. vy-
bavený byt v RD v N.M�st� n/Met.(11.000,-K� se služ-
bami). Kauce nutná, tel.602 204 002, www.idealnet.cz .
* Pronajmu byt v Náchod�-B�loveská ul. 3+1 za 
3000K� nebo po dohod� 2+1 za 2000K�+služby+kau-
ce 7 tis.Byt m�že být �áste�n� vybaven,internet,sate-
lit,parkovišt� u domu.Tel. 608368361
* Pronajmu byt v klidné �ásti Jarom��e, k dispozici 
sklep, garáž a zahrada. Nájem 6500,- K� + služby. Vol-
né od zá�í. Tel.: 725 786 224.
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 27m2, 1.NP, plast.
okna, v nov� zrek.dom� v Náchod� poblíž centra. Ná-
j.+zál. 5.240K�+kauce 16.000K�. Tel.: 608903070
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchod�, ul.B�loveská, 
cena 599 tis.K�. Nízké náklady na bydlení, velmi udr-
žovaný a slunný. TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se zahra-
dou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, zateplení, 
kuchy�, koup., d�ev.oblož.dve�e. Náj. 5.500K�+vo-
da+el.+plyn+kauce, 608903070
* Prodám družstevní byt 3+1 v Hronov�, 2. patro, 
výtah, balkón, sklep, prodejna potravin p�es ulici. Cena 
dohodou. mobil: 728 483 093
* Pronajmu dlouhod. nebo prodám DB 1+1, 45m2, 
2.NP v NA sídl.u nem., kr.výhl. na Bražec, balk., zd�né 
jádro, nová plast.okna, zateplení. Náj.3.000K�+inka-
so2.749+el.+kauce,tel.608903070
* Pronájem bytu 1+1 v Náchod� B�lovsi na Karlov� 
kopci, 1.patro, balkón, sklep. Nájemné 3800 + inkaso. 
Kauce 12000. Tel. 608 518 528
* Prodám p�kný byt 3+1 v Náchod�. TEL.:776 114 975
* Prodám �áste�n� zrekonstruovaný byt 1+1 s lodžií 
v Náchod� Cvr�kova 340., v OV, nová plastová okna
(zaplacena), plovoucí podlaha, zrevitalizovaná kou-
pelna a kuchy�, nová lednice a pra�ka, nové vytáp�ní 
wav, byt je v perfektním stavu, možno koupit i komplet 
vybavený. Tel. 777 612 068
* Prodám p�kný slunný DB 3+1 o velikosti 80 m2, 
4.NP,u nemocnice v Náchod�. Byt je po celkové rekon-
strukci (zateplení, nová fasáda, balkony, výtah, zd�né 
jádro, nová plastová okna se žaluziemi, atypické ob-
loukovité dve�e). Výhled na Bražec, tel. 732 183 281, 
RK nevolat 
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� v centru m�sta, klid-
né místo, za�ízený, internet, satelit, plast. okna, par-
kování ve dvo�e. Nájem 5500,- v�etn� inkasa. Volný 
ihned. Tel. 606 121 428, 602 326 649
* Prodám byt v Náchod� 2+1 u nemocnice, cenna 
1.050.000 K�. Tel 723 136 517
* Pronajmu od 1.10. v Novém M�st� n.M. garsonku, 
p�ízemí, RK nevolat. Tel. 737 409 572
* Byt 1+1 v Náchod�, OV, panel, nová okna, p�kný. 
Náj. a popl. 6.300 K� m�s. plus kauce. Neku�ácký, pou-
ze serioz..lidem. Tel.: 604488145, bp.nsk@seznam.cz.
* Pronajmu garsonku v Novém M�st� n.M. 32m2 , 
4patro, výtah, cena dohodou, tel. 608223669
* Pronajmu v Náchod� byt 2+1, kauce, RK nevolat!, 
tel. 737 409 572
* Pronajmu byt 2+kk - po celkové rekonstrukci, v 
atrakt. míst�, blízko centra m�sta Náchoda, ihned k nast�-
hování, požadovaná kauce 20 000,-K�. Tel. 721 754 401
* Pronajmu byt 2+1 v �eské Skalici od 7.9., slunný, 
nadstand. byt, povinná kauce 20.000 K�. Tel. 608 869 885
* Prodám byt 3+1 v Hronov�, cena 790 tis. K�. RK 
Nevolat! Tel. 777 634 731
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� - Plhov�, tel. 604 133 536
* Pronajmu byt 3+1 v RD na okraji Náchoda, p�k-
né prost�edí, zahrada, náj.3000,-K�, inkaso 4500,-K�. 
TEL.:774 407 168 po 17.hodin�
* Vym�ním státní, slunný byt 3+1 ve t�etím po-
schodí v Náchod� v centru za menší (1+1) v p�ízemí, 
nebo v dom� s výtahem. P�ípadn� si byt koupíme. 
TEL.:605 831 500
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v Náchod� na 
sídlšti U Nemocnice. Plast. okna, balkon, výtah. Cena 
4800,-K� v�etn� záloh + kauce na vyú�tování energií. 
Tel.603 313 317
* Pronajmu zd�ný 2+1 66 m2 v zatepl. dom� v cen-
tru Náchoda, nová Eurookna, koupelna i WC, nájem 
5000,-K� + zál. na energie, kauce 15 000,-K�. Od 
1.10.2011. TEL.:602 101 207
* Pronajmu byt v Hronov�, nov� zrekonstruovaný v 
p�ízemí. TEL.:608 66 77 30
* PRONAJMU DLOUHODOB� nový byt 2 kk 44m2 
v Hronov�. D�m i byt jsou po celkové rekonstrukci, neda-
leko centra. 602133173, E- mail: renestarkov@seznam.cz
* Hledám dlouhodobý podnájem poblíž centra 
Náchoda, s �ást. ob�anskou vybaveností, vel. 2+kk. 
TEL.:774 961 809
* Hledám podnájem 2+1 nebo 3+1 v Náchod� bez 
kauce, nebo možnost kauce na splátky. TEL.:606 134 305
* Pronajmu malý byt 38 m2, Náchod - SUN, tel. 
777 021 798

BYTY

R�ZNÉ

KOUPÍM
NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

AUTO - MOTO

 20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

N. Město n/Met. - Krajní, řadový RD (4+kk), poblíž centra, garáž a dílna, terasa k výstavbě dalšího pokoje, klidná zahrada ...............2.090.000,-Kč
N. Město n/Met. - Malecí - Slunný byt 3+1 (69 m2), v 7 NP, v celém domě nyní dojde k výměně oken, pěkný výhled ..............................1.195.000,-Kč
Šonov u N. Města n/M - RD k část. rekonstrukci, pěkné a klidné místo, zahrada vhodná k nové výstavbě RD, poz. 2.870 m2 ..................1.270.000,-Kč
H. Radechová - RD s 2 byty po část. rekonstrukci - půdní vestavba, plast. okna, plov. podlahy, krbová kamna ....................... 1.560.000,-Kč k jednání!
Bohuslavice u N. Města n/M - Pěkný, dvougener. RD (5+1) z r. 1977 s novými plast. okny, v klidné části obce, studna ..........................2.990.000,-Kč
Náchod - Kramolna - Pěkný, zděný, zateplený RD (4+1) z r. 1995 je s garáží a podsklepen, se zahradou a bazénem ........................ 1.900.000,-Kč!
N. Město n/Met. - Pronájem prodejny (56 m2) v Krčíně u hl. silnice...............4.800,-Kč/měs. a kanceláří v centru města ..................od 2.000,-Kč/měsíc
Náchod - Byt 2+1 v OV, 59,5 m2 v 1 NP zděn. domu, k část. rekonstrukci, ale má plast. okna, v centru města (proti poliklinice) ..............750.000,-Kč
Náchod - centrum - Komer. objekt o zast. pl. 620 m2 (garáž. haly, býv. kanceláře..), dle ÚP - zóna obč. vybavenosti, poz. 1107 m2 ..............2,7mil.Kč!
N. Hrádek - Řadový RD na náměstí, s 2 byty 1+1, po část. rekonstr. (nové soc. zařízení, rozvody..), půda k vestavbě .................. 880.000,-Kč SLEVA!
N. Město n/Met. - Zděný byt 1+1 (42 m2) poblíž centra, kompl. rekonstr. - plast. okna, nové rozvody, omítky, koupelna s WC .................699.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Veškeré zahradnické práce
některé zednické práce.
Za rozumné ceny.
TEL.: 737 564 496 

SEKÁNÍ TRÁVY
za rozumné ceny 

Tel. 737 564 496

Hodinový manžel
práce všeho druhu, slušné vystupování,

� exibilita, rozumné ceny.
           TEL.: 737 972 924 

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky

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

* konstrukce schodišť * okenní mříže *

TEL.: 777 590 755

VÝKUP BYTŮ a POZEMKŮ
Pomoc při zadlužení

- hrozba exekuce nemovitosti.

Více na 776 637 636
www.eureality.cz

Nabízím truhlářské práce
výrobu nábytku, bytových doplňků, 

kuchyní,dveří, oken, 
zahradního nábytku,domků atd.

tel. 732 368 148

Hledám pracovníka na stavební činnost
100% spolehlivost a bezúhonnost.

TEL.:777 21 76 96

Provádím montáže LPG
na všechny typy os. aut.

TEL.: 603 157 506

Angličtina přístupnou formou:

www.anglicky-jazyk.euweb.cz

Dámské a pánské

kadeřnictví
Nová budova seniorů, Bartoňova 903, Náchod

(hlavní vchod, poslední patro – výtah)

Otevřeno pro Vás denně
(kromě čt) 12 – 17 hodin

Tel.: 723 309 838



St�edisko volného �asu Bájo 
a Folklorní soubor Barunka, o. s. �eská Skalice 

T� srde�n� zvou na oslavu

20. narozenin Barunky
která se koná 

v sobotu 10. zá�í 2011 v Muzeu Boženy N�mcové.
Program:

14.00 – 16.00 hod.  Folklorní odpoledne – v Muzeu Boženy N�mcové na maloskalické tvrzi vystoupí 
Folklorní soubor Barunka a hosté ze Slovenska - d�tský folklorní soubor Cindruška; 

prohlídka výstavy ji�inek a �eskoskalických muzeí   
17.00 - ? hod. Setkání minulých i sou�asných �len� d�tského folklorního souboru Barunka 

a jejich host� u ohn� na louce pod Muzeem

Ob�erstvení slané (pe�ená vep�ová kýta), sladké (domácí zákusky, buchty a kolá�e)  i tekuté zajišt�no…
Jakékoliv materiály, které by si rádi  prohlédli ostatní– foto, video; zapomenuté sou�ástky kroje  

nezapome� vzít s sebou.

Svou ú�ast s uvedením po�tu zú�astn�ných prosím potvr	 na e-mail 
info@svcbajo.cz nebo sms zprávou na tel.�. 604 187 325 – nutné! D�kujeme.

p�ijme

Navíje�e transformátor� s postupem na mistra navíje�e
Podmínkou manuální zru�nost, dobrý zdravotní stav.

Vyu�ení – strojní nebo elektro
Výhodou praxe s autogenem a znalost nj
Nástup možný ihned. Mzda dle výkonu

Dvousm�nný provoz
P�ed návšt�vou nejd�íve telefonický kontakt 

za ú�elem sjednání sch�zky:

p. Kozlová tel.: 491 478 217

BOHEMIA – Trafo s.r.o.
Havlí�kova 2200, 

549 01 Nové M�sto nad Metují

KURZ KRESLENÍ 
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

v Červeném Kostelci 10 a 11. září 2011. 
Naučte se kreslit za dva dny 

svůj portrét.
Cena 2000 Kč

 Přihlásit se můžete:
 Tel. 604 573 379

 www.kineziologie.zaridi.to
 Kasnarovam@seznam.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!

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

Rivet Factory Group s.r.o.

provozovna:

Dr� novo nám�s�  171

547 01 Náchod

 Výrobní spole�nost nabízí možnost okamžitého nástupu na pozice:

OBSLUHA CNC STROJ�

BRUSI�

OBRÁB�� KOV�

PRACOVNÍK DOKON�OVACÍ VÝROBY

Požadujeme:     - výu�ní list (obor strojírenství)
               - praxe na CNC strojích (min. 3 roky)
               - základní programování se�izování obráb�cích stroj�
                               - orientaci v technické dokumentaci
               - manuální zru�nost, samostatnost, spolehlivost
               - vícesm�nný provoz

Požadujeme:     - výu�ní list (obor strojírenství)
               - praxe 3 roky v oboru
               - orientaci v technické dokumentaci
               - manuální zru�nost, samostatnost, spolehlivost

Požadujeme:     - výu�ní list (obor strojírenství)
               - praxe na konve�ních soustruzích a frézkách
                 (min. 2 roky)
               - orientaci v technické dokumentaci 
               - manuální zru�nost, samostatnost, spolehlivost

Požadujeme:     - vyu�ení ve strojním oboru výhodou
               - manuální zru�nost, samostatnost, spolehlivost

V p�ípad� zájmu zasílejte Vaše strukturované životopisy na e-mail: 
radan.vejrek@rive	 actory.com

Závody aut v Náchod�
 Poslední prázdninovou ned�li 28. srpna 2011 se konají na nov� vybudované asfaltové dráze v Ná-
chod� za sokolovnou 1. závody rádiem �ízených model� aut pro širokou ve�ejnost. Všichni jsou 
srde�n� zváni na tuto netradi�ní podívanou pro d�ti i dosp�lé. Zahájení závodu prob�hne v 9 hodin, 
poté za�nou kvali� ka�ní jízdy. Finálové jízdy jsou plánovány od 14 do 17:30. Závody nebudou oje-
din�lou akcí na této dráze, nebo	 dráha bude otev�ená dvakrát v týdnu pro ve�ejnost se zájmem o RC 
modely aut. Více informací naleznete na www.RCATRUTNOV.cz nebo na telefonu Zdendy Bene-
še 608 815 564. Závod se koná za podpory vedení m�sta Náchoda. Vstupné pro diváky ZDARMA!
                                                                                                      Libor Šustr,  foto Zdenda Beneš

Šance 
pro nezadané v Náchod�
 Um�lecká agentura MIMA a spole�nost Bedimex s.r.o. po�ádají po prázdninách seriál akcí ur-
�ených pro nezadané v Náchod�.  Není podstatné, jestli hledáte životního partnera, partnerku �i 
jen kamaráda pro cestování nebo sport.  Od 16.zá�í budete mít šanci potkat se s lidmi, kte�í „také“ 
n�koho hledají.  Seznamovací akce se budou skládat z akcí hudebn� spole�enských (ve�ery p�i 
hudb�) a akcí turistických (víkendové pobyty v p�írod� �i spole�ná dobrodružství na vod�,..). 
První hudební ve�er „pro nezadané“ se uskute�ní  16. 9. 2011 od 19:00 ve spole-
�enském sále sportbaru „Plechovka“, který se nachází p�ímo v objektu sportov-
ní haly Hamra. Krom� zábavy se skupinou Efest Vás �ekají sout�že, bohatá tom-
bola a spousta p�íjemných (a hlavn� nezadaných) lidi�ek.  Doporu�ený v�k je 30+. 
Místo je nutné si rezervovat v p�edstihu na tel. �ísle 722 289 489 !  Více informací naleznete na 

www.rande.vyjimecny.cz. Vstupné je 80,-K� 
(vstupenka  bude  sloužit  jako  slevenka u partner� akce)

                                                                                                 
                                                                                                         

Milan Hrbá�ek, agentura MIMA

TEPLICKÝ 
POSEIDON
 V Informa�ním centru v Hro-
nov� mají k dispozici zajímavou 
publikaci dopln�nou p�íbalovým 
CD – ROMEM. Tématem obou 
„nosi�� informací“ je podzemní 
labyrint v Teplických skalách – 
tzv. Poseidon. Dodejme, že CD 
obsahuje materiály hned ve t�ech 
jazykových mutacích – �eštin�, 
polštin� a angli�tin�.                    -r-

 Již 5. Ro�ník  Vysokovského kopce techniky se konal 20.srpna na letišti ve Vysokov�.  K vid�ní byly statické a letové ukázky model� a ULL 
letadel, ukázky historické a požární techniky, vyprošt�ní posádky havarovaného vozu, likvidace vraku, sraz auto-moto veterán�, p�edvád�cí 
jízdy elektrokol, funk�ní modely kamion�. Atmosféru nám zachytil fotoaparát Josefa PEPY Voltra

Ob�anské sdružení 
Babi��ino údolí 2006 a Posezení na mlejn�,  

ve spolupráci s M�stským ú�adem 
v �eské Skalici a Správou NKP, 

Státního zámku Ratibo�ice
Vás srde�n� zvou na akci

Sobota 10. 9. 2011 
a  ned�le 11. 9. 2011  

vždy od 10 do 17 hodin
 Stánky �emeslník� a trhovc� z celé republiky, 
posvícenské kolá�e  a jiné laskominy, spousta 
legrace. Samoz�ejm� nebudou chyb�t prasátko 
na rožni i tradi�ní Proškovy pe�ené klobásy!

Program posvícení:
Sobota 

10. 9. 2011 od 10.00 -  DFS  CINDRUŠKA 
folklorní soubor z Liptovského Hrádku                                           

14.00 -  BOSSORKY
dív�í folková skupina z Úpice

Ned�le  
11. 9. 2011 od 10.00 -  KLAPETO
posvícenská kapela z Náchoda

14.00 -  KOUZELNÍK  -  Miloš Malý
	 nalista televizní sout�že Talentmania  

Akce se uskute�ní 
u Rudrova mlýna v Babi��in� údolí

Vstupné dosp�lí: 40,- K�  d�ti 20,-K�
Vstupenka platí i na prohlídku mlýna  

„Když po�así dovolí, 
sejdeme se  v údolí!“  

RED HOT CHILI PEPPERS 
zahrají v kin� Vesmír

 Po p�ti letech p�icházejí Red Hot Chilli Peppers s novým, již desátým albem I’m With You, které popr-
vé kompletn� zazní na jediném živém vystoupení v n�meckém Kolín� nad Rýnem. Koncert bude p�ená-
šen v nejvyšší obrazové i zvukové kvalit� do vybraných kinosál� p�ti kontinent� v�etn� �eské republiky.
   �eská kina p�inesou tento jedine�ný zážitek v úterý 30. 8. od 21 hodin. Všichni m�žeme být u toho, 
protože jedním z nich je i náchodské kino Vesmír. P�edprodej a rezervace vstupenek již probíhá na 
pokladn� kina. P�edpokládaná délka p�enosu je 2 hodiny. Cena vstupenky od 300 K�.                      (kp)

Svaz d�chodc� v Náchod� nabízí všem senior�m
 programové �tvrtky v klubovn� 

   Harmonie 2, Rybá�ská 1819, kde se op�t sejdeme v zá�í  
p�i následujících programech:

1.  9. .. ve 14 hod.
Údolí na hranici – Podýjí ,  

promítání pro nás  p�ipravil p. Josef Zav�el;
7.  9. .. v 7 hod.

 odjezd na zájezd  „Pod�bradsko“.  Autobus  je již pln� 
obsazen, d�kujeme všem zájemc�m a na koho se nedostalo 

se budeme t�šit zase n�kdy p�íšt�.
15. 9.  .. ve 14 hod.

Prezentace z klubové �innosti – promítání z jarní veselice 
a tajného výletu pro nás p�ipravil p. Slávek  Hlavá�;

  

22. 9.  .. ve 14 hod.  
Emmerich Kalmán „�ardášová princezna“,

pro milovníky p�kné operetky.
  29. 9.  .. ve 14 hod.  

„Vyznání rodnému kraji“ – promítání pro nás p�ipravil p.  Otto Mach.
        

P�ij
te mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, nebo� 
jsou i pro ne�leny Svazu d�chodc�. Na vaše návšt�vy se op�t t�ší 

�lenové výboru MO SD v Náchod�.

 P�ipomínáme za�átek dalšího ro�níku kroužku angli�tiny pro 
pokro�ilé v pond�lí 5. zá�í ve 14 hod.. Ve stejný den od 15.30 hod. 

za�íná kroužek angli�tiny pro za�áte�níky – v Harmonii 2  

/inf. A. Poláková 775242562 po 19.hod./

Senior klub v Náchod� „HARMONIE II“
Z Á � Í   2011

POSVÍCENÍ 
NA MLEJN	

Náchodské Kuronské slavnosti
 Letošní, a to již pátý ro�ník stále více oblíbených slavností, 
získal d�ležitý historický podtext uzav�ením vzájemné partner-
ské smlouvy mezi m�stem Náchod a lotyšským m�stem Baus-
ka v roce 2010. Bauska totiž leží v oblasti bývalého vévodství 
Kuronsko-Semigalského, které bývalo doménou rodiny Biron�. 
V nedalekém m�st� Mitav�, nyní lotyšské Jelgav�, se narodil 
v roce 1724 Petr Biron, vlastník náchodského panství v letech 
1792-1800, v roce 1781 se zde narodila Kate�ina Bed�iška Vile-
mína Benigna, pozd�jší kn�žna Zahá�ská, držitelka náchodské-
ho panství v letech 1800-1839. Její sestra Paulina kn�žna Ho-
henzollern-Hechingen byla poslední majitelkou panství Náchod, 
které prodala v roce 1842.
 Vzájemná dohoda umož�uje všestranný rozvoj spolupráce 
mezi ob�ma sp�átelenými m�sty, zvlášt� zahrnující oblasti kultur-
ní, sportovní a spole�enské, dává prostor p�edevším vým�nným 

aktivitám mládeže. Význam spole�né dohody podtrhuje i ú�ast 
p�edstavitel� Lotyšské republiky, již dva velvyslanci navštívili 
Náchod, lo�ská delegace z m�sta Bausky se zú�astnila Kuron-
ských slavností. I letos po�ítáme s návšt�vou host� z Lotyšska. 
 Náchodské kuronské slavnosti 2011 za�nou tradi�ním koncer-
tem v d�kanském chrámu sv. Vav�ince v pátek 9. zá�í. Sobota 10. 
zá�í pak poskytne mnohostrannou zábavu a pou�ení návšt�vník�m 
náchodského zámku, kde je p�ivítá vévoda Petr Biron s družinou 
a mnoho um�lc� i dovedných �emeslník� p�edvede ukázky své 
kreativity. V programu vystoupí malí i dosp�lí kumštý�i z Náchoda 
i okolí, zlatým h�ebem bude vystoupení hudební skupiny JAVORY 
(sourozenci Hana a Petr Ulrychovi). O zábavu pro d�ti i ob�erstve-
ní všech návšt�vník� bude rovn�ž dob�e postaráno. 

Informace o slavnostech budou zve�ejn�ny na
www.mestonachod.cz a plakátech.



Vývojové a testovací laboratoře fi rmy Farmet a.s.
Společnost Farmet a.s. byla založena v roce 1992 z velkého nadšení 
a zájmu zakládajících společníků o vývoj a výrobu českých strojů pro 
zemědělství a potravinářství.  Z původně malé dílny se postupně stala 
moderní společností s více než 200 pracovníky a tržbami přes 500 mil. Kč 
ročně, jejímž základním posláním je objevovat ty nejmodernější tech-
nologie a nabízet je svým zákazníkům.  Poctivý a zodpovědný přístup 
k podnikání a dlouhodobá vize společnosti Farmet byly oceněny získá-
ním titulu FIRMA ROKU 2009 v ČR a řadou dalších ocenění. 

výrazné posílení výzkumné a inovační základny fi rmy, která umožní inovovat 
vlastní výrobky a technologie poskytované fi rmou či přicházet se zcela no-
vými technologiemi a provádět vývoj pro externí zákazníky na vysoké high-
tech úrovni
udržení vedoucího postavení fi rmy v ČR a ve Východní Evropě a dosáhnout 
úrovně plně srovnatelné se světovou špičkou v daném oboru
uspokojení potřeb zákazníků na nejvyšší kvalitativní úrovni 
rozšíření stávajícího portfolia lisovaných materiálů za účelem rozšíření ob-
chodních aktivit do afrických a asijských zemí
rozšíření a prohloubení již probíhající spolupráce s vysokými školami a odbor-
nými institucemi s cílem praktických aplikací sledování, optimalizace a vy-
hodnocování procesů lisování

Divize technologických dodávek se zabývá komplexním řešením technolo-
gií pro získávání rostlinných olejů ze semen řepky olejné, slunečnice, sóji, lnu 
a mnoha dalších. 
Farmet a.s. je významnným dodavatelem celých technologií pro lisování rost-
linných olejů ve střední a východní Evropě. Základem těchto dodávek jsou 
šnekové oddělující lisy vlastního vývoje a konstrukce. Součástí dlouhodobé 
vize společnosti Farmet a.s. je zařazení mezi nejlepší dodavatele šnekových 
lisů olejnin pro technologické celky.
Odvětví, kde tato divize působí, je charakterizováno jako odvětví s vysokou 
technologickou náročností (high-tech sektor) a charakter činnosti vyžaduje 
existenci kontinuálního inovačního procesu ve fi rmě. Díky dlouhodobé vizi 
a kvalitně zpracovaným projektům jsme získali značnou podporu z evropských 
strukturálních fondů a proto jsme i v době krize mohli realizovat prozatím nej-
větší investiční záměr v historii společnosti – Výzkumné a vývojové centrum, 
školicí středisko a výrobní halu včetně nových výrobních technologií s celko-
vým rozpočtem 120 mil. Kč, které se postupně realizují.
Součástí tohoto výzkumného centra, které vytváří zázemí pro 25 výzkumných 
a vývojových pracovníků, je zejména projekt OPPI  Potenciál č. 4.2 PT 02/091 
Vybudování vývojové a testovací laboratoře pro návrh a optimalizaci lisova-
cích ústrojí šnekových lisů. 
Realizace byla rozdělena do dvou etap. Součástí první bylo vybudování li-
neární a materiálové laboratoře a byla ukončena v závěru minulého roku. 
Ve druhé etapě byla zrealizována měřicí a testovací laboratoř. 

Společnost Farmet a.s. tvoří dvě samostatné divize, 
které rozvíjejí dva základní obory

Jedná se o stroje a zařízení české výroby a vlastní konstrukce, které 
úspěšně exportujeme do celé Evropy pod značkou Farmet. Export činí 
více než 2/3 produkce.Výzkumné a vývojové centrum Farmet a.s.

Lineární a materiálová laboratoř

Měřící a testovací laboratoř

Hlavní přínosy projektu 

zemědělské stroje na zpracování půdy a setí
zařízení a komplexní technologie pro lisování rostlinných olejů.



St�echy
Zelená úsporám

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

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

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

tel.: +420 608 345 132

v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

NEJEN KLEMPÍ�SKÉ A MECHANICKÉ
OPRAVY OSOBNÍCH

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

 - renovace autoveterán�
email: autodilnasevcik@seznam.cz

www.autodilnasevcik.cz

723 588 725                                 
776 227 724

Tel. 602 103 775 ����

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 a železářství Pražák

NABÍDKA

PRÁCE

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

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

mob.: 776 68 76 35 JUDr. DITA VÁVROVÁ
advokátka

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

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

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

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

v�etn� cizineckého práva
• rodinné právo, rozvody

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

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

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

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

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

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Náchodská strojírna s.r.o.Náchodská strojírna s.r.o.
	 rma se nachází v centru Náchoda (Plhovské nám�stí)

Tel. 491 422 017, 603 425 852

P�ijme do pracovního pom�ru zam�stnance:

� obráb��e kov�
� soustružníky na CNC obráb�ní
 

VVVAAAŠŠŠEEE PPPOOOODDDNNNNIIKKKÁÁÁÁNNNNÍÍÍ NNNNEEEMMMÁÁÁ HHHRRRAAANNNIICCCCEEEE!!
 IINNNNZZZZEEERRRUUUUJJJJTTTEEE  VVV PPPOOOOLLLSSSKKKKUUU!!

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
vyhlašuje dnem 24. 8. 2011 výběrové řízení na zjiště-
ní zájemce o koupi majetku. Jedná se o pozemky p.p.č. 
1361/18, podíl v rozsahu 1/39 p.p.č. 1361/1 a podíl 
v rozsahu 1/39 p.p.č. 1359/4, které se nacházejí v za-
hrádkářské osadě „Rábův Důl“ v obci Velké Poříčí.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských 
úřadů a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
vyhlašuje dnem 24. 8. 2011 výběrové řízení na zjištění 
zájemce o koupi majetku. Jedná se o pozemky p.p.č. 
1361/27, podíl v rozsahu 1/39 p.p.č. 1361/1 a podíl 
v rozsahu 1/39 p.p.č. 1359/4, které se nacházejí v za-
hrádkářské osadě „Rábův Důl“ v obci Velké Poříčí.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webo-
vých stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách 
městských úřadů a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
vyhlašuje dnem 24. 8. 2011 výběrové řízení na zjiště-
ní zájemce o koupi majetku. Jedná se o pozemky p.p.č. 
1361/28, podíl v rozsahu 1/39 p.p.č. 1361/1 a podíl 
v rozsahu 1/39 p.p.č. 1359/4, které se nacházejí v za-
hrádkářské osadě „Rábův Důl“ v obci Velké Poříčí.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webo-
vých stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách 
městských úřadů a na tel. 491 457 271, 737 281 466

telefonicky: 491 42 45 46
faxem:  491 42 45 46
e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz

 KNIHA A ODBORNÁ LITERATURAKNIHA A ODBORNÁ LITERATURA

telefonicky: 491 42 45 46
e-mailem:    info@knihasovicka.cz
e-shop:       www.knihasovicka.cz

Hurdálkova 206, 547 01  Náchod 

• ke každé u�ebnici DÁREK
• p�i nákupu nad 999,- K� SLEVA 10%
  šet�íte minimáln� 100,- K�
• dejte nám seznam ostatní za�ídíme
   k vámi danému datu p�ipravíme

Objednávejte na:Objednávejte na:

U

�EBNICE

U

�EBNICE

Sovi�ka s.r.o. – naproti kinu Vesmír

přijmeme osobu, která má zájem o práci

- znalost práce na PC
- komunikativnost
- bystrost
- ochota učit se novým věcem
- pracovitost

Veškeré Vaše nabídky e-mailem na kovani.prazak@tiscali.cz



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

Tel. 602 886 577

V letních m�sících od nás 
obdržíte malý dárek

Házenká�ská hala – Hamra Náchod

Ricochet + squash
Najdete nás na Facebooku
 Squash Centrum Náchod

+ stolní tenis
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   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby 
a revizí rozvod� pro tato média. VY budete by-
dlet, 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

OD POND�LÍ  5. ZÁ
Í  za�íná pravidelné cvi�ení v NÁCHODSKÉM  SOKOLE.
Za�ínají ženy s kondi�ním cvi�ením s hudbou od 19.30h. V úterý se od 16 h p�idá žactvo se všestranným 
pohybem, hrami  i závod�ním. Hned v sobotu 17. zá�í se mohou  všichni �lenové Sokola zú�astnit p�eboru 
v p�espolním b�hu na Novém Hrádku.V úterý po žactvu nastupují muži , kte�í cvi�í na ná�adí a od 19 h muži 
nohejbalisté. Ve st�edu  od 16 h za�nou op�t cvi�it dosp�lí s d�tmi od  2 let  a p�edškolní d�ti od 4 do 6 let 
Náplní  jejich cvi�ení je všestranné rozvíjení pohybových schopností d�tí  hravou formou. V oddíle rodi�� 
a d�tí nau�í se d�ti  základní dovednosti ve cvi�ení na ná�adí, atletice, práci  s mí�em i rytmické  gymnastiky.
Nelze opomenout ani významný vliv na rozvoj psychiky a sociálního chování , které  má na dít� ú�ast na tomto 
cvi�ení. Ve st�edu se také po letní pauze sejde  v 17.30 h  oddíl integrální jógy, ur�ený pro všechny od  14 let 
do nejvyššího v�ku a to i pro ty, kte�í mají n�jaké zdravotní problémy. Náplní �innosti tohoto oddílu je vše, co 
pomáhá udržet zdraví -  t.j. t�lesnou a duševní pohodu.  Také sportovní oddíly – SG, karate, rokenrol a šachy 
budou  pokra�ovat v tréninku dle  rozvrhu, který je  vyv�šen  ve sk�í�ce sokolovny. Tam také najdou  bližší 
informace všichni zájemci  o výše uvedená  cvi�ení.

Nová budova spole�nosti Level s.r.o.
 Linie budov u silni�ního vstupu do Náchoda ve sm�ru od Trutnova v Plhovské ulici brzy projde 
prom�nou. Stavba�i zde intenzivn� pracují na novém objektu spole�nosti LEVEL s.r.o. „Ano, 
máte pravdu. Stavíme zde novou budovu. Tato investice byla vyvolána nutností revitalizovat naše 
výrobní a vývojové prostory. Podnikáme v oblasti vývoje a výroby elektroniky již od roku 1991 
a další strategie rozvoje � rmy si žádá zcela nový objekt, protože stávající prostory nám již nevy-
hovují“, �íká �editel spole�nosti LEVEL s.r.o. Ing. Michal Falta. 

 Spole�nost LEVEL je ryze �eskou � rmou, 
která si za dobu své existence vydobyla solid-
ní pozici ve sfé�e vývoje a výroby so� stiko-
vaných elektronických systém�. „V poslední 
dob� se p�edevším zam��ujeme na vývoj sys-
tému POSITREX, který umož�uje vzdálené 
monitorování pohybu a zabezpe�ení vozidel 
a jiných statických �i pohyblivých objekt� 
a to v mezinárodním m��ítku. Nejsme jen 
pouhými dodavateli koncových GPS a GSM 
elektronických za�ízení, ale spravujeme 
i komplexní portál, na který jsou monitoro-
vané subjekty napojeny“, vysv�tluje Ing. Fal-
ta. V sou�asnosti je systém monitoringu vy-
vinutý � rmou LEVEL používán u více než 
10 000 objekt� v mnoha zemích, mezi nimiž 
nechybí nap�íklad ani Spojené státy americké 
�i exotické zem� jako Nepál, Angola nebo 
Írán. Spole�nost LEVEL je � rmou s p�evažu-
jícím exportem. P�ímé obchodní kontakty má 
s dvacítkou zemí východní i západní Evropy. 
   Mezi odb�ratele služeb a produkt� spole�-

nosti LEVEL pat�í � rmy i instituce. Elek-
tronické monitorovací systémy „made in 
Level“ používá dopravní spole�nost CDS 
Náchod stejn� jako autobusová spole�nost 
v �ecké Soluni. Kladné reference m�že po-
skytnout i nap�íklad Policie �R stejn� jako 
policie v nizozemském Haagu. „Je to práv� 
nutnost reagovat na rozši�ující se poptávku 
zákaznického portfolia, která si vyžádala in-
vestice do nové budovy. V��ím, že se našim 
zam�stnanc�m bude v novém objektu dob�e 
pracovat. Doufám také, že nový objekt vhod-
n� dotvo�í tuto �ást Náchoda. A�koli naše 
produkty v�etn� systému POSITREX expor-
tujeme do mnoha zemí, jsme �eskou � rmou 
spjatou s místem p�sobení. Cítíme se být 
sou�ástí regionálního trhu práce a naše pro-
dukty m�žeme nabídnout zájemc�m z druhé-
ho konce Evropy stejn� jako Nácho�an�m. 
Sta�í se podívat na naše produktové portfolio 
na našich webových stránkách, využít zde 
uvedených kontakt� nebo nás navštívit osob-
n�. Zatím v p�vodním objektu, ale brzy již 
v nové budov�“, uzavírá Ing. Falta.  

� Stávající pohled na objekt spole�nosti Level

� Vizualizace nového objektu

!  H Ý B E J M E    S E  !!  H Ý B E J M E    S E  !

Kontakty: LEVEL s. r. o., 
Plhovská 1997, Náchod

www.levelna.cz

RYBKU NA PÁNVI�KU, 
NA ZAHRÁDKU BOROVI�KU...
 Celé léto Vám nabízíme tip na p�íjemný 
výlet do Smažírny a lovišt� ryb Pstražna, kte-
rá leží 7 km od centra lázní Kudowa Zdrój, 
sm�rem na Skansen lidové architektury - 
smažírna se nachází 100 metr� od skanzenu.
 Sami si zde m�žete vyzkoušet Vaše rybá�-
ské um�ní. K dispozici máte hned dv� jezírka, 
kde zaru�en� tu svou rybku ulovíte. Pstruha 
nebo kapra Vám na míst� usmaží. Samoz�ej-
m� m�žete jen zasednout ke stolu a rybku si 
koupit. Cena pe�ené ryby je 85,-K�, v cen� je 
již zapo�ítán chléb a plátek citronu. Navíc sa-
moz�ejm� neplatíte ani zap�j�ení udice a ná-
vnadu. Syrovou rybku si odnesete za pouhých 
50 korun.
 V �ase, kdy �ekáte na „tu svoji pochoutku“, 
m�žete posed�t na venkovní terase se slune�-
níky nebo v selské jizb� v objektu smažírny. 
Využít m�žete p�íjemného prost�edí ke krátké 
procházce.
 V Pstražne je sezóna již v plném proudu, 
otev�eno tu mají denn� od 10 do 20 hodin.
 A pozor! Pstražna není jen místem 
p�íjemného posezení. Od 20. zá�í si zde 
m�žete vybrat ze široké nabídky okras-
ných stromk�. V místní školce si m�žete 
vyhlídnout sv�j stromek, který osv�ží Vaši 
zahrádku. V nabídce najdete smr�ky st�í-
brné a modré, jedle kora�ské a kavkaz-
ské a borovice. Cena stromk� je zajímavá 
a odvislá od výšky stromk�.

 Smažírna je v dosahu oblíbené Masaryko-
vy cyklostezky Kladským pomezím. Proto 
šlápn�te do pedál�, obujte pevné boty, na-
startujte Váš v�z nebo motorku a ud�lejte si 
p�kný výlet.

Kudy ?
☛ Cyklotrasa z Hronova... šlápnete do pe-
dál� z Hronova na Ž�árky - potom sm�r 
hrani�ní p�echod Doly a máte to už jen dva 
kiláky - cíl: Pstražna
☛ Autem do Kudowy Zdroj, první sv�telná 
k�ižovatka, je tam benzinová pumpa, dejte 
se na ní vlevo. Po levé ruce minete Policejní 
stanici a na další v�tší k�ižovatce se dáte 
op�t vlevo a neuhnete ze sm�ru na Skanzen 
lidové architektury ... cíl: Pstražna             

                      p�ipravila La�ka Škodová

 Citrusá�i, kaktusá�i, bonsajisté, kv�-
tiná�i, myslivci, v�ela�i, rybá�i a dal-
ší ctitelé výp�stk� a úlovk� pozor! 
V Teplicích nad Metují se od 
2. do 4. zá�í uskute�ní již 7. ro�ník 
Regionální zahrádká�ské výstavy. 
Místem konání je tamní základní škola 
v�etn� p�ilehlého parku.                   -r-

ZAHRÁDKÁ�SKÁ 
VÝSTAVA      Nové �íslo vlastiv�dného sborní-

ku Rodným krajem p�ináší na svých 
stránkách �adu zajímavých infor-
mací z lokální historiogra� e a dal-
ších disciplín. Mimo jiné se zde do-
zvíte o vzniku tzv. Vizmburského 
lapidária, p�e�tete si �lánek o �er-
venokostelecké plovárn� Zábrodí 
�i materiál v�novaný d�lním díl�m 
na Hronovsku.                                  -r-

RODNÝM KRAJEM


