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P�íští Echo vychází 16. zá�í 2011

WWW.NOVINYECHO.CZ

Nově otevřený 

Club Garden
v Polici nad Metují

ný 

jí
 Vás zve k příjemnému 

posezení s atraktivními 

dívkami.

Ut – Ne od 21 – 05hod.

Tel.: 733 548 021

www.nightclubgarden.cz

přijímáme nové společnice,vysoké výdělky

a diskrétnost zaručena

  TOTÁLNÍ  LETNÍ
VÝPRODEJ

ÚKLID SKLADU
SLEVY AŽ 54 %

25 000 
výtisk�

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE!
 INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Máme dostatek vzduchu 
i pro Váš soudekS
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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 !
Chcete půjčit?

Volejte ihned   491 619 888

100 tis. již od 1449 Kč/měsíčně
200 tis. již od 2898 Kč/měsíčně
300 tis. již od 4347 Kč/měsíčně
RPSN již od 11,26 % | 100 tis. Kč za 1449 Kč/měsíc, na 96 měsíců, 
celkem zaplatíte 139 104 Kč.

Pomohlo by vám 50 až 350 000 Kč?

Půjčky i pro klienty v registrech, nezaměstnané, OSVČ a ženy na MD. Bez poplatků předem. 
Žádné volání na placené linky 900. Vyhodnocení dostanete ZDARMA a ještě dnes!

Je jenom na Vás, co s penězi uděláte.

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 !!!

BUR�ÁK! KAŽDÉ ÚTERÝ A �TVRTEK BUR�ÁK.

I Vy můžete být sexy!

Dostaňte se do formy, 

zhubněte bezbolestně 

a ušetřete!

Neinvazní bezbolestná liposukce 3. generace

Tvarování problematických částí těla, krátká 
doba aplikace s měřitelným výsledkem již po 
prvním ošetření
Sportovní a regenerační masáže

 s mezinárodní licencí
Přístrojové lymfodrenáže

Studio Nové Město nad Metují, Českých legií 37 

Studio Velichovky, K-Triumf, Hustířanská 211

Cena za liposukci  3.800,- Kč  Nyní 2.390,- Kč   

Ušetříte 37%
Akční cena platí do 30. 11. 2011

Objednávky na tel. čísle:  734 816 777

e-mail: info@marety.cz

www.marety.cz



 Pily od nepam�ti vzhledem k využití vodní síly pat�ily k mlýn�m. 
Existuje o nich �ada zápis�. Jedna z takových pil p�etrvávala u sta-
rom�stského mlýna, kde �ezací katr byl pohán�n pomocí transmisí 
vodním kolem, pozd�ji elektromotory. (Pohon elektrickým proudem 
ale zavedly Rakouské textilní závody a Karel Sko�epa na pilách v B�-
lovsi mnohem d�íve.) Vlastnil ji Josef Holzbecher a pozd�ji tesa�-
ský mistr Josef Jirka. Teprve v 60. letech se p�ešlo na elektromotory. 
Od znárodn�ní vedl pilu Jaroslav Dyntera a po n�m Zden�k Jirka (asi) 
do roku 1970, kdy byl provoz ukon�en. V uvoln�ném prostoru nyní 
sídlí Autodílna a Technické služby. Ty kolem roku 1975 pro sv�j vo-
zový park za�aly stav�t na hranici Bílkovy ulice �adu garáží. Kolmo 
sm�rem k �ece pak jednopatrovou budovu kancelá�í a další garáže.

 To všechno odnesl �as. Od roku 1994 za�aly zpracovávat d�evo 
motorovými pilami Lesy m�sta Náchoda, spol. s.r.o. V roce 1996 
u nádraží sm�rem k B�lovsi po skladu chemikálií a kyselin byl z�í-
zen sklad d�evní hmoty. Vlivem prudkého snížení cen a poklesu 
odbytu vlákninového d�eva pro papírenské zpracování došlo k roz-
hodnutí o vlastním zpracování produkce slabšího d�eva. Pila-ohrada 
za�ala pracovat od roku 1997 na zasypaném písníku poblíž bývalé 
textilky Katzau u Broumovské ulice. Nov� zbudovaná budova pil-

nice byla vybavena hranolovou pilou od výrobce Jihomoravské lesy 
Velké Mezi�í�í, dále rozmítací pilou od téhož výrobce a pilou zkra-
covací. Transport �eziva z pilnice je zajiš�ován kolejovými vozíky, 
jejich nakládka a posun je provád�n ru�n�. Pila byla ješt� vybave-
na p�í�ným dopravníkem vý�ez� a odsáváním pilin. P�emis�ování 
do skladu je provád�no zvedacím naklada�em Desta.
 V roce l998 byla pila dopln�na objektem na skladování �eziva 
a d�eva�ských výrobk�. V následných letech byla pila postupn� do-
pl�ována dalším d�evozpracujícím za�ízením, v roce 2003 rámovou 
pilou provád�jící podélný po�ez pila�ských vý�ez� do max. tlouš�ky 
50 cm a v roce 2005 štípací linkou na výrobu štípaného jehli�naté-
ho a listnatého paliva. Tato pila se tak stala moderním za�ízením 
zpracovávajícím tém�� polovinu veškeré produkce surového d�eva 
z lesního majetku M�sta Náchod. Personál pily tvo�í vedoucí pily 
a �ty�i pracovníci obsluhy po�ezového za�ízení. Hlavním výrobním 
programem je zpracování surového d�eva a produkty pila�ské výro-
by – stavební a truhlá�ské �ezivo, palubky, palivové d�evo i po�ez 
dle p�ání zákazníka. Mimo to se � rma zabývá prodejem hydroizo-
la�ních pás� a lesnického pletiva.

 P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další po-
znatky, 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 (50)
PILY

�   Budova pilárny

�   Technické služby - garáže

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

 

Byt 3+1 v OV Náchod – Plhov, Havlíčkova ul. ...................................................................1 100 000,- Kč
Dům s kamenným sklípkem Červený Kostelec .........................................................................499 000,-Kč
Zděný byt 2+1 v OV Náchod – Raisova ul. ............................................................................990 000,-Kč 
Zajímavý rodinný dům se zahradou Česká Skalice – Vestec .................................................1 295 000,-Kč
Byt 4+1 v osobním vlastnictví  Náchod – Pražská ul. ..........................................................1 050 000,-Kč

Řadový rodinný dům v České Skalici

Krajový řadový rodinný dům v klidné 
části centra České Skalice
                         Cena : 1 595 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP

VZPOMÍNÁME
Dne 11. zá�í 2011 uplyne 1 smutný rok od tragické smrti

našeho drahého manžela, tatínka, švagra,

pana Miroslava Nováka z Náchoda B�lovse.

Stále vzpomíná manželka Eva,
synové Michal a Jan s rodinou

a ostatní p�íbuzní.  P�i ohrožení úto�í
 Pozdní léto a podzim vždy pat�í z hledis-
ka vosí aktivity k nejrizikov�jším. Poslední 
mírná zima však byla pro vývoj tohoto dru-
hu hmyzu mimo�ádn� p�íznivá a tak není 
divu, že záchraná�i nyní �eší výrazný nár�st 
p�ípad� alergických reakcí na vosí bodnutí.

 Vosy jsou agresivn�jší než v�ely. Pokud 
získají pocit, že je n�kdo ohrožujete, ne-
váhají zaúto�it. Vosy mají silné sociální 
cít�ní. Vosa, která zaregistruje nebezpe-
�í, okamžit� uvolní do vzduchu poplašný 
feromon, kterým p�ivolá na pomoc další 
vosy. Vosí bodnutí pro v�tšinu lidí není 
nebezpe�né, ale je nep�íjemné. Ani n�ko-
lik vosích žihadel život zdravého dosp�lé-
ho �lov�ka neohrozí. Ohrožení zdravého 
�lov�ka m�že zp�sobit až �ádov� n�kolik 
desítek bodnutí v krátkém �asovém roz-
mezí. Vosí jed však pat�í mezi nejsiln�jší 
známé alergeny. Tento jed tak m�že zp�so-
bit anafylaktický šoku, jehož pr�b�h závisí 
na tom, do jaké míry je �lov�k alergický. 
Alergická reakce se nej�ast�ji projevu-
je pouze jako výrazn�jší otok nebo jako 
kop�ivka, celkový otok, sv�d�ní, bolesti 
b�icha, pr�jem, zvracení až závra�. V oje-
din�lých p�ípadech se však mohou vy-

skytnout i t�žší projevy alergické reakce, 
nap�. dechové a polykací obtíže. Zatím 
co u b�žného �lov�ka posta�í k urychlení 
hojení rány ledový nebo octový obklad, 
p�ípadn� oby�ejná roz�íznutá cibule �i 
Fenistil gel, alergický �lov�k by m�l bez-
prost�edn� po bodnutí zavolat rychlou 
léka�skou pomoc. Pokud si nejsme jisti, 
zda postižený je alergik, zejména v p�ípa-
d�, že jednání postiženého má hysteric-
ké rysy, nebude chybou navštívit léka�e. 
Léka� by m�l být p�ivolán i p�i bodnutí 
do krku nebo úst.

    Nikdy se po vosách neohán�jte! Pokud 
zachováte klid vosa nemá pot�ebu úto�it. 
Prudké pohyby si však  
m�že vyložit jako váš 
útok, proti kterému vy-
jde do protiútoku. 

Prosím nálezce brýlí, které 
jsem ztratila na parkoviš-
ti u Kaufl andu v Náchodě, 
aby mně je vrátil a ozval se

na tel.č. 723 001 208.
Jsou pro mě hodně důležité, 
poskytnu odměnu.
                                   Děkuji

Výzva

Tenisový nábor
v Náchod�

Tenisový  nábor, který po�ádá TK Ná-
chod  je zam��en na  d�ti ve v�ku 4-7 let 
prob�hne v pátek 9. zá�í  od 16.00 hod. 
na  tenisových dvorcích v Náchod� – B�-
lovsi. Pokud se máte zájem se p�ipojit, 
neváhejte a p�ij	te nás navštívit. Kurz 
bude dále probíhat vždy v pátek od 16 
do 17 hod. až do poloviny �íjna. Od listo-
padu budou hodiny tenisu v tenisové hale 
na kurtech v Náchod�.  Bližší informace 
naleznete na našich webových stránkách  
www.thala.cz

„T�ETÍ V�K“
 Na podzim t.r. bude v Broumov� otev�ena tzv. Univerzita t�etího v�ku. Dohodly se na tom 
Univerzita Hradec Králové s ob�anským sdružením Agentura pro rozvoj Broumovska. První 
p�ednáškový blok pro seniory bude v akademickém roce 2011/12 od �íjna jednou m�sí�n� 
na téma „D�jiny �eské šlechty ve východních 
echách“. P�ednášet budou �lenové Historické-
ho ústavu Univerzity Hradec Králové.                                                                                         -r-

Talíř plný chutí
a vůní

Mexické kuchyně si cení i UNESCO!
 Mexická kuchyn� má dlouhou tradici, která sahá daleko p�ed  objevení Ameriky Evro-
pany. Podle odhad� byla asi p�ed deseti  tisíciletími domestikována kuku�ice, která se sta-
la základní potravinou st�edoamerických kultur. V p�edhispánské dob� byla strava míst-
ních domorodých obyvatel postavena p�edevším na zelenin�. Kuku�ice a chilli se staly 
základními položkami jídelní�ku. K dalším významným potravinám brzy pat�ila raj�ata, 
kakao, avokádo, tykve, opuncie a vanilka. Mexi�tí obyvatelé p�edkolumbovského období 
konzumovali maso z kr�ty, ale také psy, larvy, ješt�rky nebo r�zné druhy pták� a ryb.
 Mexická kuchyn� je známa r�znorodými chut�mi, barevností pokrm� a množstvím ko�ení 
a p�ísad. Vyvíjela se spojením tisíciletých domorodých kuliná�ských tradic a evropských prv-
k�. Typickými surovinami mexické kuchyn� nejsou jen fazole, kuku�ice a chilli papri�ky, ale 
také pšenice, rýže, papriky, oregano, koriandr, merlík, sko�ice, �ímský kmín, �esnek a cibule.
 D�ležitou sou�ástí mexické kuchyn� jsou omá�ky. Zelená omá�ka (salsa verde) je p�i-
pravená ze zelených raj�at a chilli papri�ek,  má konzistenci pasty. 
ervená omá�ka (salsa 
roja) se skládá z raj�at, �esneku a koriandrové nat�. Omá�ka pico de gallo naopak p�ipo-
míná spíše salát. P�ipravuje se z nakrájených �erstvých raj�at, zelených chilli papri�ek, 
cibule, koriandrové nat�, avokáda a citronové š�ávy. Základní ingrediencí guacamole je 
zralé avokádo, cibule, �esnek, najemno nakrájená raj�ata, paprika jalape�o a koriadrová 
na�. Tamales se p�ipravují z kuku�i�ného t�sta. Mole je tradi�ní omá�ka, která obsahuje 
jako jednu z významných ingrediencí �okoládu.
 Krom� regionáln� rozr�zn�ných pokrm� se v Mexiku va�í také tzv. nová mexická 
kuchyn�, která kombinuje prvky zdejší tradi�ní kuchyn� s moderní gastronomií. V roce 
2010 byla tradi�ní mexická kuchyn� za�azena na seznam nehmotných památek lidstva 
UNESCO! A to je nepochybn� jeden z mnoha d�vod�, pro� by bylo velkou chybou ob�as 
n�jaké to pikantní mexické jídlo neokusit. 

Pikantní mexické tortilly se sýrem
 Troubu p�edeh�ejeme na 200ºC. Tortilly pokapeme po jedné stran� olivovým olejem 
a touto stranou je položíme na velký plech pokrytý papírem na pe�ení. Pot�eme je me-
ru�kovým džemem a poklademe kousky ku�ecího masa, sýrem a jemn� nasekanou jarní 
cibulkou. Pe�eme asi 8 minut, dokud se sýr nerozpustí. 

 Další recepty a zajímavosti o mexické 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



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:
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

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

Zveme vásZveme vás
do nov� otev�ené

polské prodejny 
potravin

na adrese
Náchod, ul. Volovnice 

(na k�ižovatce 
s ul. Hurdálkova 
naproti Kalíšku)
Otevírací doba  

po - pá  8 - 16 hod.
       so  8 - 13 hod.  

Posvícenská zábavaPosvícenská zábava  
v sobotu 24. zá�í od 20.00 hod.

Zlatá hodinka – v pond�lí od 13 hodin.

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

Hill Race Ilirska Bistrica 2011
 Ve Slovinsku se v Mistrovství Evropy závod� automobil� do vrchu za�ínal „lámat chle-
ba“. Sešla se kompletní evropská špi�ka bojující o titul „Mistra Evropy“- Faggioli, Bor-
molini, Beneš, Zerla, Krámský, Demuth, Kraj�í, Szasz, Janík, Waldy, Roasio a další. Mezi 
2. a 10. pilotem v absolutním umíst�ní byl p�ed závodem ve Slovinsku rozdíl pouhých 29 
bod�. Za první místo získává vít�z 25 bod�, za druhé místo 18, za t�etí 15 až po poslední 
bodované desáté místo, za které je jeden bod. Do konce závod� zbývaly ješt� dva závody – 
Slovinsko a Chorvatsko. Na titul „Mistra Evropy“ má nejlépe našlápnuto Simone Faggioli, 
tovární pilot výrobce závodních automobil� Osella. 

První závodní jízdu vyhrál Faggioli p�ed 
Bormolinim, Kraj�ím, Krámským, Zer-
lou, Janíkem, Benešem, Demuthem. To 
pro Miloše Beneše z GMS MADOS Ra-
cing teamu nevypadalo nejlépe. Získal by 
6 bod�, což by p�ed posledním závodem 
v Chorvatsku nebyla práv� nejlepší vý-
chozí pozice.
V druhé závodní jízd� ale Miloš Beneš 
s F3000 Ralt/ Cosworth zatáhl a v sou�-
tu �as� obou závodních jízd se posunul 
na kone�né 5. místo v absolutním po�adí.

Pr�b�žné po�adí p�ed 
posledním závodem:

1. Faggioli 150, 
2. Zerla 105,5, 

3. Bormolini 90, 
4. - 5. Beneš 77, 

4. - 5. Krámský  77,
6. Vítek 76, 5,
7. Demuth 76, 
8. Roasio 73, 5 

9. Janík 71
foto: speldin text: rs

�  na fotce mechanici Tomáš Flégr, Miloš Pacák + po�íta�ový expert Ing. Pavel  Volf

Zám�r 
pronájmu

restaurace
M�stys Velké Po�í�í nabízí

 k pronájmu za�ízenou restauraci
 v  Obecním dom� na nám�stí. 

Zájemci o provozování 
restaurace se mohou p�ihlásit 

na Ú�adu m�styse 
ve Velkém Po�í�í 

do 30. zá�í 2011
Podrobnosti získáte p�i 

osobním jednání na ú�adu nebo 
na tel. �ísle 

491 482 732.

 „ Jarom��ská beatová 
šakalí léta – 1. ro�ník „

 Historicky první o� cielní setkání hudebník� bývalých jarom��ských big – beatových sku-
pin The Demand, The Silver Stars, The Hells Angels, The Angels a pozd�ji And�l�, a �ásti 
jejich p�íznivc�, se konalo v sobotu dne 27. srpna  2011.
Kde jinde se mohli všichni pam�tníci nejd�íve sejít, než u bývalého ZK MÍR – „Náro	áku“. 
S laskavým svolením sou�asného majitele tohoto objektu pana Drtiny z KATY Pilníkov, jsme 
si mohli prohlédnout v 60. letech 20. století pro všechny jarom��áky tolik oblíbený tane�ní 
sál. Po jeho prohlídce jsme se vydali p�es Jakubské P�edm�stí na staré koupališt� Na Úp�. Zde 
za�al od 16,00 hodin koncert �ty� kapel, hrajících vlastní tvorbu i p�evzaté, dodnes populární 
hity. Bývalí muzikanti a jejich p�íznivci p�i této jejich produkci v p�átelském duchu posed�li, 
zavzpomínali na d�ív�jší �asy a p�itom si poslechli hudební kvality, repertoár a rovn�ž posoudili 
aparatury soudobých kapel. Odpoledne všem rychle ub�hlo a tak nezbývá, než se t�šit na další 
2. ro�ník beatových šakalích let, který se bude konat v roce 2012.                      Jind�ich Polák.

 Blíží se další termín závodu ze série po-
�ádaných Autoklubem Rade�.
 Na trati v Rad�i se v sobotu 17. zá�í 2011 
st�etnou jezdci za volanty autokrosových 
„závo	ák�“ a diváci se mají na co t�šit. 
Start závodu je plánován na 12.00 hodin. 
Tra� najdete v bývalém areálu JZD v Rad�i. 
Je p�ipravena i �ada doprodaných akcí. Me-
diálním partnerem akce jsou noviny Echo.

AUTOKROS 
V RAD�I

 V rámci 2. setkání majitel� vozu Škoda 110R Coupé, který se poslední srpnový víkend 
konal v Autokempu Rozkoš u 
eské Skalice, zavítaly spanilou jízdou „škodovky“ a jejich 
posádky také do Náchoda na Masarykovo nám�stí.
 Cílem tohoto setkání bylo dle organizátor� p�ipomenout si tento skv�lý �esko-
slovenský sportovní v�z, který se stal u nás i v okolních státech legendou a uká-
zat široké ve�ejnosti, že i po tolika letech je ozdobou našich silnic. O tom se p�i-
hlížející návšt�vníci mohli sami p�esv�d�it b�hem výstavy více než stovky voz�. 
Organizátory a ú�astníky srazu p�išel pozdravit také náchodský starosta Jan Birke a jeden 
z nablýskaných voz� si osobn� vyzkoušel. Poté symbolicky odstartoval n�kolik „škodovek“, 
které z Masarykova nám�stí vyjížd�ly v intervalu jedné minuty a op�t zamí�ily do Autokem-
pu Rozkoš. Více informací pro fanoušky na www.skoda110r.com.                                            NA

     Posláním ob�anského sdružení Spole�nost Parkinson  je zlepšovat životní podmínky 
nemocných parkinsonik� a jejich blízkých, pomáhat ke zlepšování jejich sebev�domí, 
u�it je žít i p�i lé�b� postupující nemoci a bojovat s ní.
   Spole�nost podporuje veškeré projekty, které posilují samostatnost a aktivní strán-
ky života nemocných. Z�izuje kluby parkinsonik�, po�ádá rekondi�ní pobyty, vydává 
vlastní �asopis a provozuje webové stránky. V 
erveném Kostelci klub Parkinson za-
hájil �innost již p�ed 4 roky. Pravidelná cvi�ení vedou vyškolené lektorky. Cvi�ení se 
provádí 1x týdn� a scházíme se v Klubu d�chodc� U Jakuba. Další informace poskytne paní 
Helena Kukrálová, tel. 737 109 815, e-mail: helena@kukral.cz                                                                                                                                           
                                                                                                                                           (red)

Ob�anské sdružení Parkinson 
se p�edstavuje



www.NABYTEKNACHOD.cz

tel.: +48748174242
mob. +48666549096

dachter@dachter.pl
NOV�  vibra�ní deska

Pond�lí – pátek 8 – 16 hodin, Sobota  8 – 10 hodin

Tel.: 491 428 823Tel.: 491 428 823

P�j�ovna stavebních stroj� a ná�adíP�j�ovna stavebních stroj� a ná�adí

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE!
 INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Otevřela od 1. 9. 2011
nové obchodní místo za

účelem vylepšení služeb
Vám, našim stávajícím
a budoucím klientům

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

NABÍZÍME:
- správu všech pojistných smluv bez ohledu 
na místo uzavření
- možnost hradit pojištění (složenky) bez 
poplatku za převod
- pravidelné speciální akce pro klienty 
např. slevy na různé druhy pojištění
- příjemné prostředí, minimální čekací doby
- osobní návštěvu u Vás doma - domluvte 
si schůzku po telefonu

OTEVÍRACÍ DOBA: PO - ČT 9 - 17hod
telefonický kontakt

491 426 289, 725 033 101

Komenského 21, naproti klášteru, bývalá lékárna



věnovaná 57. ročníku mezinárodního folklorního festivalu Č. Kostelec

PRIVÁTNÍ  VETERINÁRNÍ 

                 POLIKLINIKA
                           MVDr. Slavomír Šticha

                                     Náchodská 839,  549 41 �ervený Kostelec

                        491 461 808, 602 162 367

- Stomatologie - Chirurgie - Neurologie - Interna
- Laborato� - RTG, EKG - Ortopedie

* vystavení pot�ebných doklad� pro EVROPSKOU UNII

NEP�ETRŽITÁ POHOTOVOST
Výjezdy k velkým zví�at�m 

 Již 57. ročníkem proběhl v Červeném Kostelci tradiční folklorní festival. Mezinárodní akce 
s kreditem potvrzeným i patronací organizace UNESCO přilákala i v letošním roce na Červe-
nokostelecko řadu zahraničních souborů: z Itálie, Turecka, Mexika, Řecka (foto č.1) a dalších 
zemí. Místem konání byl opět přírodní areál u Divadla J. K. Tyla (foto č.2). Slavnostního za-
hájení se účastnila řada významných hostí. Nechyběl ani hejtman Královéhradeckého kraje 
Bc.  Lubomír Franc, zástupci Folklorního sdružení ČR a  další hosté (foto č.3). Moderátor-
kou festivalu byla redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové Romana Pacáková (foto č.4). 
V případě nepříznivého počasí je pro Mezinárodní folklorní festival připraveno poskytnout 
azyl místní divadlo (foto č.5). Přesto, nejpůsobivější je vždy folklor pod širým nebem - a to 

nejen v přírodním areálu, ale i v čevenokosteleckých ulicích a na centrálním náměstí (foto č.6). 
Festival je Babylonem národů a místem, kde se setkávají zástupci všech generací. Děti samo-
zřejmě nechybí jak v hledišti, tak ani na festivalovém pódiu (foto č.7). A každý festivalový den 
je pečlivě zaznamenáván do festivalových střípků - novin, jejichž odběrná místa nalezli diváci 
přímo v areálu (foto č.8). Asi nejlépe vystihují atmosféru festivalu slova, která použila ředitelka 
Městského kulturního střediska v Červeném Kostelci Iva Ceprová při jeho zahájení: „ S radostí 
vám oznamuji, že tady v Červeném Kostelci bude svět a život o hodně lepší, než kdekoli jinde 
na  této planetě. Opět po roce bude spousta národů žít na  jednom místě a  lidský úsměv se 
stane univerzálním dorozumívacím prostředkem“.                                                foto Mirek Brát
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SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA PRO 

POKRÝVAČE, KLEMPÍŘE A TESAŘE

- prodej střešních krytin, tepelných
  izolací, asfaltových lepenek, střešních   
  oken, desek OSB a MFP, palubek apod.
- doprava materiálu - AVIA, LIAZ nebo MAN
  (s dosahem hydraulické ruky 10 m)

Zpracovatelům poskytneme výhodné
obchodní podmínky.

REALIZACE A OPRAVY VŠECH

TYPŮ STŘECH

ELEGANTNÍ STŘEŠNÍ TAŠKA REVIVA 

SOLÁRNÍ KOLEKTORY

DOPORUČUJEME jako součást střešního systému BRAMAC použít SOLÁRNÍ KOLEKTOR.
Osazení kolektoru lze provést za 2 hodiny bez dodatečných nákladů na instalaci.
Kolektor lze použít i na ostatní typy střešních krytin. Více na www.bramac.cz

Přemýšlíte o úspoře energie?

TESMEN s.r.o.

Olešnice 191, 549 41
Červený Kostelec
te.: 491 462 190, 777 747 731

e-mail: tesmen.ck@seznam.cz,
www.tesmen.cz
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* Hledáme rodinný d�m nebo pozemek, Náchod 
a okolí do 2,5 mil.K� Tel.: 721 146 244
* Prodám nemovitost na Broumovsku, výborný 
technický stav, r�zné možnosti využití. Tel. 777 121 
717, EK nevolat!
* Sháníme na Broumovsku nebo Policku domek 
nebo chalupu. Tel.: 608 667 734
* Prodám nové nízkoenergetické RD d�evostavby 
v Polici n.Met. a Nové M�sto n. M. Mezilesí. Tel. 
603 525 531
* Prodám p�kný udržovaný RD se zahradou, v 
Hronov�. Nutno vid�t, volat ve�er: 732 561 959
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Tel: 774777073
* Prodám stavební parcelu 800m2, v obci SPY u 
N. M�sta., hezký rovinatý pozemek, el. i voda na 
pozemku, možno ihned stav�t, tel.: 604350622
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kos-
telci a okolí. Tel:774777072
* Prodám chalupu v Orl.horách, ideální polo-
ha, výhledy, 3 místnosti, nová kachlová kamna, 2 
vchody, koupelna, zahrada, v�tší pozemek možno 
p�ikoupit, velká p�da. Cena dohodou, solventnímu 
zájemci. Realitky nevolejte. TEL.:728 824 934
* Prodám nový rod.d�m 150 m2 (kolaudace 
r.2011) ve funkcional.stylu na atrktivním klidném 
míst� 10 min. od centra Náchoda, nadstandardn� 
vybavený - krb, bazen, sauna, � tnes, garáž s upra-
veným pozemkem 780 m2 a oplocením. Sleva 15% z 
rozpo�tu. TEL.:603 266 454

* Prodám RD Broumov - 2 NP ( 2 samostatné 
byty), sklep, pozemek s bazénem. Rekonstrukce 
v r.1999 - zateplení, plast. okna, st�echa, fasáda, 
koupelny. Topení plyn +TP. Byty 4+1 a 2+1, 
sklep dílna, špajz, prádelna, sušárna, kotelna. 
Cena 1900000. TEL.: 775 955 878

* Prodám RD v Horní Radechové po �áste�né re-
konstrukci s možností 2 BJ a zahradou. Volný ihned. 
Rodinné d�vody. Cena 1.560.000,-K�. TEL.:732 
257 957. RK NEVOLAT!
* Prodám �adovou garáž v Náchod�, ul. Za Kap-
li�kou (sm�r Babí). Tel. 606 511 893

* Prodám zahradu (535 m2) s chatkou 25 m2. Za-
hrada je oplocená a je u lesa. El. a voda na pozem-
ku.. 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.
* Prodám RD v Náchod� - B�lovsi, po �ást. re-
konstrukci, ihned k bydlení. Cena dohodou. Rel. 
606 330 606
* Prodám udržovanou chalupu 3+1, koupelna, 
WC, nová el., velká p�da, stodola, vhodné k re-
kreaci i celoro�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 RD v P�kov� pod Ostaší proti autobus.
zastávce, cena 850 tis.K�. TEL.:733 419 325 RK 
Nevolat.
* Koupím garáž v centru Náchoda - vysoká cena 
není p�ekážkou. Cena není rozhodující. Volat od 15 
hodin. Tel. 775 690 990
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stavba ) 6+1 
v obci Chvalkovice - Miskolezy. Cena 550.000K� 
Tel. 732 799 528 e-mail: z.faifr@seznam.cz
* 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 garáž v Náchod� - za cihelnou (nad Jo-
pecem). Cena dohodou. Volejte 777 082 031 odpol.
* Prodám stavební pozemek ve Rtyni v Podkrk., 
1200 m2, jižní strana, zasí�ováno, výhled na Krko-
noše. RK NEVOLAT! Tel. 777 591 818
* Prodám rod. d�m v Teplicích n. M., krajní pat-
rová �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 +el. +vody+ topení +kauce., 
tel. 608903070.
* Pronajmu stodolu pop�. stáje na Babím. Tel. 
608 66 77 32

* Pronajmeme nebyt. prostory v dom� �p. 
1742, Plachova ul. , Náchod (bývalé PVT), v 
p�ízemí i pat�e, vhodné pro kancelá�e, léka�ské 
ordinace, obchody, kosmetiku, kade�nictví a 
jiné. Tel. 777 130 410

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V 
TRUTNOV	 NA KRAKONOŠOV� NÁM�STÍ, 
1.PATRO, CCA 170 M2.VHODNÉ PRO PRODEJ-
NU, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS CENT-
RUM APOD. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V 
TRUTNOV	 NA KRAKONOŠOV� NÁM�STÍ, 
CCA 123 M2.VHODNÉ PRO PRODEJNU, ATELI-
ÉR, KANCELÁ�E ZN.DOBRÁ ADRESA. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* Pronajmeme volné obchodní prostory v Pasáži 
Kamenice v Náchod� na Kamenici. K dispozici 
prodejny o velikosti 38 m2 a 60 m2. TEL.:777 152 750
* Pronajmu v Hronov� menší prostory k podni-
kání pedikúra - kade�nictví, kancelá� atd. v�etn� 
WC nájemné 1.700,-K� tel:608 667730
* Pronajmeme nebytové prostory (s výlohou) 100 
m2 v centru Náchoda. Levn�. Tel. 491 474 048

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Pronajmu �áste�n� za�ízenou garzonku po re-
konstrukci, Náchod, Nerudova ul. Cena 3500,- K� 
+ poplatky, nutná kauce. Tel. 608 888 141
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt 2+kk v 
centru Náchoda. Nájem 5000 K� + energie. 15.000 
K� kauce. Tel. 608 445 401
* Prodám byt 2+1 v podílovém vlastnictví v cent-
ru Broumova. Cena 650000 K�. Sou�ástí je i garáž. 
Tel. 721 901 952. P�i rychlém jednání sleva
* Pronájem garzonky 29m2 v Náchod� - B�lovsi 
vedle Montace (v osobním vlastnictví). Plovoucí 
podlaha, nová kuchy�. Nájem 5500,- K� v�etn� 
energií. Nedoplatky platíte, p�eplatky Vám vrátí-
me. V p�ípad� navýšení záloh na energie, navýšení 
nájmu o zvýšenou �ástku. Vratná kauce 10.000,- 
K�. K pronájmu ihned. Volejte po 17 hod na tel 
777 566 729
* Pronajmu zd�ný 2+1 66 m2 v zatepl. dom� v 
centru Náchoda, nová Eurookna, koupelna i WC, 
nájem 5000,-K� + zál. na energie, kauce 15 000,-
K�. Od 1.10.2011. TEL.:602 101 207

* Prodám DB 3+1 lokalita Náchod Plhov 82 m2. 
TEL.: 774 998 247

* PRONAJMU BYT 2+1 v rodinném dom� v 
Hronov�. Tv satelitní p�íjem, internet. Nájem v�et-
n� inkasa 5500,-K�. Dlouhodob�, tel.734559308
* Pronájem nového bytu 1+kk na Komenského 
ulici v Náchod�. Nová kuchy�, vestav�né spot�e-
bi�e,nová koupelna. Nájem 4.250,-, služby 1200,-. 
Kauce. Tel. 602 247 247
* Pronajmu slunný byt 2+1 v centru Nácho-
da, zahrada, parkování. Pouze slušným lidem. 
TEL.:777 828 428
* Pronajmu 3 menší místnosti v samostatném 
domku. Nájem od 2900 K� +inkaso. Tel.722 934 819
* Prodám DB slunný �ást. za�. 3+1 72 m2 na p�k-
ném míst� lokalita Branka Náchod, cihla, 2.patro, 
balkon, sklep, komora, plyn. vytáp�ní, p�evod do 
OV 2013. TEL.: 776 799 164 volat ve ve�er. hodi-
nách. RK NEVOLAT!
* Prodám byt 3+1, Náchod, Pražská ulice, 6.P, 
cena 970.000,-, p�i rychlém jednání sleva, k nast�-
hování od 15.11.2011. Tel 606 792 183
* Pronajmu byt 1+1 35m2 3.p. v Opo�n� po rek., 
�ást. vyb., vratná kauce 3 nájmy, cena 3000 K� 
+energie/m�s., tel: 607 115 201
* Prodám byt 3+1 v Náchod� na Brance, jižní 
strana u lesa, klidné bydlení, ihned volný, cena 980 
tis.K�. RK NEVOLAT. TEL.: 608 47 69 20
* Prodám nebo pronajmu slunný, �ást. za�ízený 
byt 2+1 ve Velkém Po�í�í na nám�stí, stá�í bytu 10 
let, plovoucí podlahy, kuchy�, balkon, sklep. Cena 
dohodou. TEL.:777 835 205
* Prodám byt 1+1 v Náchod�, Pražské ul. v 
10.podl. o celk.pl.36 m2 - pokoj, kuchyn�, koupelna 
s WC, p�edsí�, velká lodžie, sklep. Cena 550 tis.K�. 
TEL.:724 107 684 RK NEVOLAT!
* Pronajmu byt v klidné �ásti Jarom��e, k dis-
pozici sklep, garáž a zahrada. Nájem 6500,- K� + 
služby. Volné od zá�í. Tel.: 725 786 224.
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchod�, ul.B�lo-
veská, cena 599 tis.K�. Nízké náklady na bydlení, 
velmi udržovaný a slunný. TEL.:776 637 636 RK 
NEVOLAT!
* Prodám �áste�n� zrekonstruovaný byt 1+1 
s lodžií v Náchod� Cvr�kova 340., v OV, nová 
plastová okna (zaplacena), plovoucí podlaha, zre-
vitalizovaná koupelna 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 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. garson-
ku, p�ízemí, RK nevolat. Tel. 737 409 572
* Pronajmu garsonku v Novém M�st� n.M. 32m2, 
4patro, výtah, cena dohodou, tel. 608223669
* Pronajmu byt 2+1 v �eské Skalici od 7.9., slun-
ný, nadstand. byt, povinná kauce 20.000 K�. Tel. 
608 869 885
* Pronajmu v Náchod� byt 2+1, kauce, RK nevo-
lat! Tel. 737 409 572
* Prodám byt 3+1 v Hronov�, cena 790 tis. K�. 
RK Nevolat! Tel. 777 634 731
* Pronajmu byt 3+1 v RD na okraji Náchoda, 
p�kné prost�edí, zahrada, náj.3000,-K�, inkaso 
4500,-K�. TEL.:774 407 168 po 17.hodin�
* Pronajmu byt v Hronov�, nov� zrekonstruova-
ný v p�ízemí. TEL.:608 66 77 30
* PRONAJMU DLOUHODOB	 nový byt 2 kk 
44m2 v Hronov�. D�m i byt jsou po celkové re-
konstrukci, nedaleko centra. 602133173, E- mail. 
renestarkov@seznam.cz
* Hledám podnájem 2+1 nebo 3+1 v Nácho-
d� bez kauce, nebo možnost kauce na splátky. 
TEL.:606 134 305
* 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 Náchod�, cena 810tis. 
TEL.:774 061 131
* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru m�sta 
Náchod ulice Palachova 1457 u okresního soudu. 
Cena 2500K� + energie + kauce. Tel. 732 799 528 
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Pronájem bytu 2+1 o ploše 60m2 v centru m�sta 
Náchod ulice Palachova 1457 u okresního soudu. 
Byt se nachází v cihlovém dom� ve 4 N.P. bez vý-
tahu. Cena 5000,-K� + energie, nutná kauce. Tel. 
732 799 528 e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v Polici nad Metují. Cena 
890tis. Tel. RK 608883012
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v Hronov�, zd�-
ný, zrekonstruovaný, cena 4000 + inkaso, vratná 
kauce 10.000 K�. Tel. 606 873 608
* Prodám byt 2+1 v OV ve Velké Po�í�í. Cena 
796.000,-. Tel.605 235 864
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk 30m2 v zateple-
ném dom�. D�m je v klidné �ásti Nového M�sta 
n/M. Plastová okna, výtah, internet. Nájemné 
4600,-K� + elekt�ina. Kauce 15000,-K�. Volný 
ihned. Tel. 608 323 373

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

* Koupím žulové kostky 10x10. TEL.:775 617 060
* Koupím leše
ové trubky r�zných délek. Tel. 
731 625 125
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objekti-
vy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím také 
stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslušenství. 
Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451

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

* Dob�e zaplatím staré pohlednice a poštovní 
známky, tel.�.722 907 510
* Knihy a �asopisy - koupím i v�tší množství, 
tel.�.722 907 510
* Mince a bankovky - platba hotov�, tel.�.724 020 858
* Koupím knihy Verne, May a jiné dobrodružné. 
Tel.�.724 020 858.
* Koupím starší pultový mražák. Tel. 603 483 426
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SM	R aj., hra�ky na bowden, auto-
dráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR 
aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské 
v�ci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré 
i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* 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

* Prodám kombinovaný vodorovný bojler Dra-
žice -OKCV 200, 2 roky používaný, pln� funk�ní 
.Cena dohodou, tel. 491 433 335 po 19hod
* Prodám granitový d�ez 1+1/2+ velká odkap.plo-
cha, pracovní desky v barv�, el. sklokeram.sporák, 
digesto� - zachovalé, celkem 3000,-. SMS 728 481 648
* Prodám v�tší k�iš�álový lustr, kuf�íkový psací 
stroj Consul, bezdrátový telefon panasonic veškeré 
funkce. Vše dohodou. TEL.: 732 171 925
* Prodám kolob�žku, málo používaná ve velmi 
dobrém stavu. Cena 1500,-K�. TEL.:490 504 723, 
774 59 59 81
* Prodám p�ikrývky z ov�í vlny 2 ks a polštá�e 2 
ks - nové nepoužívané. Cena 3000,-K�. TEL.:490 
504 723, 774 59 59 81

* STATICE BAREVNÁ - limonka. svazky o 
pr�m�ru cca 20 cm. tel.607857022 e-mail: pes-
tovani.statice@seznam.cz

* Prodám starší barevnou televizi, uhlop�í�ka 60 
cm, cena 700 K� a satelitní dekodér, cena 700 K�. 
Tel. 602 103 775, 491 420 945
* Prodáme funk�ní plynový kotel Éti 29 kcal. Dále 
prodáme 3šuplíkový mrazák. TEL.:604 630 174
* Prodám 3 ks stojan� pro 5 kol, lustr z jeleních pa-
roh� a další shozy, kompletní soupravu u�ebnic a CD 
na výuku angli�tiny, 15 m plotu - ková�ská práce, vel-
ký obraz ak. malí�e „snová kreace“. Tel. 491 426 804
* 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
* Prodávám cihly �ervené za 2 K� a bílé pálené 
za 4 K�. Ozv�te se mi na �íslo 737 887 807
* Prodám jehn��í maso 100,-K�/kg. TEL.:724 417 188
* Prodám velké žulové kostky cca 10 tun - 
10.000,-K�. TEL.:603 266 454
* Prodám stánek v Náchod� na nádraží. Cena do-
hodou. Tel. 736 643 363
* Prodám sad o vým��e 1600 m2 - nutno vid�t. Tel. 
607 574 084
* Prodám záv�sný teplovod. kotel VAILLANT 
VU 246/2 (24 kW) TURBO propan butan s oh�e-
vem teplé užitkové vody o obsahu 120 l, 5 let v 
používání, dále podzemní 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
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - travní 
substrát, ideální k obnov� a zakládání nových tráv-
ník�, do skleník� a výsadb�. Cena 470,- K�/1 m3. 
Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 775959962
* Prodám smrkovou kulatinu na palivo ve 2 m 
délkách, 800,-K�/m3. A smrková prkna 25 mm, 
3500,-K�/m3. TEL.:602 428 288
* 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

* Daruji 30 ks okenních k�ídel ze špaletových 
oken se skly. TEL.:490 504 723, 774 59 59 81

* 63 letý bez závazk� 176/80 by se rád seznámil s 
ženou, která nechce být sama. Záliby: kolo, p�íro-
da, tanec, podzimní dovolená u mo�e. Tel. 776 567 
910 Náchodsko
* RÁD BYCH SE SEZNÁMIL SE SLE�NOU, 
ŽENOU, Z VÝCHODNÍCH �ECH. NEHLE-
DÁM MODELKU, JEN NORMÁLNÍ ŽENU. 
JSEM SPORTOVNÍ TYP, 30 LET, Z NÁCHODA. 
TEL: 721 594 199

* Pronajmu p�kný byt 1+kk v Náchod� 1.patro, 
ulice Borská, klidné prost�edí, blízko centra, �áste�-
n� za�ízený, cena dohodou tel.731 572 994
* Pronájem bytu v �.Skalici-1+1 (37 m2),v nov� 
zatepl.dom�,s plast.okny.Nájem se službami (bez el.e-
nergie) 5.000,-K�,kauce 10.000,-K�, tel. 602 204 002.
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Náchod� B�lo-
vsi s výhledem na les a �eku. Cena 590.000 K�. 
Tel.:602 575 252
* Prodám družstevní byt 2+1, 61 m2 na sídlišti v 
Náchod� Plhov�. Zd�né jádro, plastová okna. Cena 
840.000 K�. Tel.: 602 575 252
* Pronajmu byt v Náchod�, 2+1, kauce nutná. Tel. 
774 808 332
* Prodám garzonku 30 m v N. M�st�, OV, lodžie, 
výtah, nízké náklady. Pronájem možný. RK nevolat! 
Tel. 722 160 853
* Hledám byt 2+1 nebo 3+1 v os. vl. v Náchod� 
nejl. na Plhov�, hotovost. Tel.: 773 559 014
* Pronajmu byt 3+1 s balkonem po rekonstrukci 
v Náchod� B�lovsi, nájem 4800,- + energie. Kauce. 
TEL.:775 617 060
* Pronajmu p�kný byt 1+0 v Jarom��i. Cena: 
3500 K�/m�s. 775021338
* Pronajmu byt 1+1 na Malecí v Novém M�st� 
n.Met. Byt je v p�ízemí, cena 2.900,-K� + inkaso. 
Tel.: 734 681 375 volat po 17 hod.
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se za-
hradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, 
zateplení, kuchy�, koup., d�ev. oblož. dve�e, náj. 
5.500+voda +el. +plyn +kauce. Tel. 608903070
* Pronajmu dlouh. byt 3+1 v os.vlast., 75 m2, 2 
NP, v nov� zrek. dom�, v NA-B�lovsi, pl.okna, za-
teplení, sklep, park u domu, náj. 5.000 +voda +el. 
+plyn +kauce, tel.608 903 070
* 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.3.000 +inkaso 2.558 +el. +kauce, tel.608903070
* Pronajmu dlouhod. byt 1+kk, 47,77 m2, s balk. 
a p�dním prostorem na spaní, v Náchod� na Lipím 
naproti hospod�, 2.NP, náj.4.000+2.200 inkaso, 
kauce 18.600. Tel.:608 90 30 70
* Pronajmu dlouhod.byt 3+1 s balkonem, v 1.NP 
panelového domu v Náchod� na Plhov�, podl.plo-
cha 75m2, plast.okna, nov� zatepleno. Náj. 5.000 
+6.706 inkaso +el. Tel.: 608 90 30 70.
* Prodám p�kný byt 3+1 v Náchod�. Tel. 776 114 975
* Prodám byt 1+1 v os.vlast., Broumov-Oliv�-
tín, 28,56 m2, velký balkon. Cena 350.000,-. Tel. 
603 967 109. Volné ihned
* Pronájem byt� 4+1 a 2+1 v Hronov� naproti 
školkám. Informace v pracovních dnech od 7.00 do 
14 hodin na 491 485 048
* Prodám byt v Novém M�st� n. Met.,2+1, 50m2, 
zd�ný, 1.NP, sklep, parkovací místo, nová okna, p�k-
ný byt v klidné �ásti blízko centra, tel.:775 182 793
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 
775777073
* Pronájem luxusního bytu 3+kk v novostavb�, 
v�etn� terasy a zahrádky, parkovací stání, na okraji 
N. M�sta, klidné místo, dobrá dostupnost, možno 
dlouhodob�, tel: 775 182 793
* Prodám byt 3+1 v OV v obci Naho�any u Nového 
M�sta n.Met., cena 990.000 K�. Tel. 736 67 53 26
* Pronajmu byt 2+1 v RD se zahradou v Nácho-
d�, 5 min. do centra, kompletn� za�ízený, jen váž-
ným zájemc�m. Kauce povinná. Ihned k
nast�hování. TEL.:776 684 920
* Pronajmu dlouhodob� v NA byt 1+1, 40m2, 
B�loveská ul.6p., okna sm�rem k lesu, klidná, tichá 
�ást. Byt je zcela nov� za�ízen  (plastová okna, veš-
keré el. spot�ebi�e, nádobí, nábytek). M�sí�ní nájem 
4.800 K� plus záloha 2.200 K� na energie (topení, 
voda, plyn, el.-vyú�tování dle skute�nosti). Jen so-
lidnímu zájemci, neku�ákovi. Mob.777 788 979
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Nácho-
d�. Výhodná poloha poblíž centra. Parkování u 
domu. Nová plastová okna, topidla a zánovní lino a 
kuchy�ská linka. No�ní proud. P�da, sklep, tel., in-
ter., kabel. TV. Kauce 20000,-. Volné od 1.10.2011. 
Telefon: 602 790 044
* Prodám byt 1+1 40m2, 1.p, OV v Náchod� poblíž 
centra. Cena 600000 k jednání. Tel 776076578
* Prodáme byt 1+1 v Náchod� na Karlov� kopci. 
Cena 680000.- K� /jistá sleva/. RK NEVOLAT mo-
bil.: 736 539 846
* 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
* Prodám za�ízený byt 3+kk na SUN v Náchod� 
TEL.: 776 768 422
* Pronajmu nov� zrekonstr. byt v Náchod� na 
Kamenici 2+kk, 55 m2, 2.patro, 7000,-K� v�.inka-
sa. Kauce 20 tis.K�. TEL.:777 55 10 22
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� u ne-
mocnice, 74 m2, nová plast.okna, internet, cena 690 
tis.K�. Volný od listopadu 2011. TEL.:777 990 214, 
608 463 208
* Pronajmu hezký byt v �eské Skalici o vým��e 
120 m2, kuchy�ská linka, obývací pokoj s francouz-
ským oknem na terasu, nedaleko centra. Cena 6000 
K� + inkaso, nutná kauce. Tel. 608 888 141

BYTY

R	ZNÉ

KOUPÍM
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SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

 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.- Malecí-Byt 4+1 s garáží v 1 NP zatepl. domu, možnost převodu do OV,nájem 4.500,-Kč/měs.,prodej ......................1.340.000,-Kč
N.Město n/Met.-Krajní,řadový RD (4+kk),poblíž centra,garáž a dílna,terasa k výstavbě dalšího pokoje,klidná zahrada ...................2.000.000,-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 ................................ 1.145.000,-Kč!
Šonov u N.Města n/M-Hospodářský RD k část.rekonstrukci,pěkné a klidné místo,veř.voda+kanalizace,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!
Náchod-centrum-Objekt na atrakt.místě o zast.pl. 620 m2 (haly,kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2 .............................2,7mil.Kč!
N.Město nad Met.-Řadové domy v klidných a pěkných lokalitách „Na Františku“,slunné zahrady,více v RK ..................... při rychlém jednání sleva!
Náchod-Zrekonstr.byt 3+1 (77m2) v 3.patře nově zatepl.domu,ul. Růžová,nájem 9.000,-Kč/měs.se službami,prodej ..............................890.000,-Kč
Náchod-Kompletně nadstandartně vybavený,zrekonstruovaný byt 1+1 (42 m2) v zatepl. domě,ul.Bílá,5.patro ..................... 775.000,-Kč k jednání!
Č.Skalice-V.Třebešov-Pěkná usedlost-komplex 4 budov (zast.pl.550 m2),klidné místo,poz.4.101 m2,vše nutno vidět..............................2.900.000,-Kč
Jaroměř,N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Jestřábí-Krkonoše,Č.Kostelec-velmi pěkné pozemky k výstavbě RD ........................... více info v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

V zavedeném salonu v Náchodě nabízím spolupráci 
šikovné nehtařce.    Informace: 604 302 479

Přijme do svého kolektivu – Referentku nákupu

Požadujeme: SŠ/VŠ,  znalost práce na PC, znalost 
anglického jazyka, organizační schopnosti,  komu-
nikativnost, flexibilitu, zodpovědný přístup k práci.

Nabízíme: zázemí stabilní firmy, slušné finanční 
ohodnocení, práci v mladém a dynamickém 
kolektivu.

Životopis zaslat na email: r.volhejn@triumfcz.eu  
tel. 731 251 267

Velkoobchod
s nářadím

* ANGLICKÝ JAZYK - vyu�. a dou�. d�ti i do-
sp�lé. Tel. 737 411 933
* Ruší vás p�i ned�lním ob�d� protékání zácho-
du, �i kapání z kohoutku? Nebojte se kdykoliv 
zavolat i v ned�li. Drobné i v�tší instalatérské práce. 
774947833
* Dou�ování n�m�iny Hronov a okolí,
 tel. 604 775 891.
* Máte-li problémy s d�tmi, rodi�i, manželi, 
zdravotní problémy, pomohu vám je �ešit. Dlou-
há praxe. Tel. 491 426 804
* P�enechám z rodinných d�vod� zavedený 
krám s textilním zbožím v�etn� vybavení a kon-
takt� v Hronov� na hlavní t�íd�. TEL.:777 318 281
* Hledám sle�nu nebo paní na hlídání dít�te ( 6 
let) v Novém M�st� n.M., podmínkou znalost AJ a 
hry na hudební nástroj, �asové podmínky po domlu-
v�. TEL.:608 88 77 74

* Špan�lština na Plhov� od zá�í. www.spanel-
stina.okamzite.eu, tel.602 101 207

* Kdo v�nuje d�tskému elektrokroužku nepo-
t�ebné reproduktory, reprobedny, audio - video 
elektroniku na sou�ástky? Tel. 775 293 431.

* 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, cha-
ty, k�lny, p�ístavky, vše co p�ekáží - koberce, ná-
bytek, lednice, pra�ky, odpad, atd. Tel: 775959962

* DOU�OVÁNÍ matematiky pro ZŠ i SŠ. 
Kvali� kovaný u�itel. 736 218 893

* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpadu, 
v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 777222232
* Odvoz stavební suti, p�istavení kontejneru, 
možnost naložení a složení hydraulickou rukou. 
TEL.:606 213 229
* Nabízím opravy a úpravy od�v�, šití záclon a 
dekora�ního textilu, šití kalhot, sukní, halenek. 
Vým�na zip�, zkrácení kalhot, halenek, bund, atd. 
LEVN�. Náchod. Tel.604349703
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, 
na vršku a bokách s ornou p�dou. TEL.:739 814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpadu, 
v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 777 222 232

* Prodám na RENAULT SCENIC 4 ks zimních 
pneu s disky. Cena 8000 K�. Tel. 776 184 306
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, Fe-
lícia nap�.sv�tla, nárazníky, díly motoru, plechové 
díly - podlahy, blatníky, �ela, dve�e, kapoty a jiné. 
TEL.:777 590 755
* Prodám SUBARU LEGACY, pohon LPG, po 
STK, 79. 000,-K�. TEL.:603 157 506 

* Darujeme mazlivého dlouhosrstého kocourka 
ro�ního. TEL.: 604 630 174
* Daruji ko�ata, odb�r v polovin� zá�í. Tel. 603 483 426
* Prodám št�
ata anglického kokršpan�la bez PP, 
barva zlatá, pejsci, odb�r 7.10.2011. Tel. 604 307 227
* 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 pova-
hy, zvyklé na malé d�ti. Tel:777246355
* Daruji do dobrých rukou psa landseera 2,5 r. 
z rodinných d�vod�. Je temperamentní, hravý, za-
hrada nutná. TEL.:773959770 

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

AUTO - MOTO

RUŠTINA PRO

ZAČÁTEČNÍKY

603 440 969



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

Více na www.levnehypo.cz nebo tel.: 733 774 788 

Pro naše klienty  zajišťujeme tyto služby:

Máte zájem o nejvhodnější hypotéku a vyřízení její administrativy?
Máte překlenovací úvěry ze stavebního spoření a chcete ušetřit na splátkách?
Blíží se termín, kdy Vám končí fi xace již uzavřené hypotéky a nechcete platit více?
Potřebujete zkonzultovat výhodnost vašich smluv o stavebním spoření?
Chcete zkontrolovat výhodnost Vašich pojistných smluv k bydlení?

Zavolejte nám na naši infolinku: 731 170 025
a naši odborníci Vám ušetří výdaje za Vaše bydlení 

Jsme největší nezávislý konzultant v oblasti hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spo-
ření ve východních Čechách. Za rok 2010 jsme pomohli s přípravou hypoték a úvěrů ze 
stavebního spoření za více než 6 mld. Kč. Naši specialisté jsou Vám schopni ušetřit nejen 
čas, ale až několik tisíc korun měsíčně. Všechny naše služby jsou zdarma. 

CENTRUM FINANCÍ PRO VAŠE BYDLENÍ

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.         780.000,-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,l odžie1,150.000,-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      1,090.000,-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, 289 m2, po kompl. rekonstrukci     2,385.000,-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, cena   690.000,-K�
- rodinný d�m Miskolezy 5+1,337 m2,hr. stavba+st�echa, krásné místo  560.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Slavo�ov 5+1, 2268 m2,krásné místo, stodola         1,290.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 2069 m2, klidné, stodola             1,590.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848 m2,dobré místo, stodola         1,190.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Chvalkovice - Kopaniny, 1273 m2,výborné místo       1,699.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Litobo�, 1402 m2, 3x apartmán, po rekonstrukci       3,120.000,-K�
- zd�ná chata ve Velkém Po�í�í, 507m2, el., pitná voda, klid, výhled        290.000,-K�



Restaurace Divadelní Klub 
Police nad Metují

přijme kuchaře/kuchařku.

Tel. 774 262 820
p .

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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EJVYŠŠÍ CENY

608103810, 606270421
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OZ	STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

Restaurace a hotel
„U Beránka“ v Náchodě 

přijme 
- kuchaře, kuchařku
- číšníka, servírku

Požadavky: vyučení s praxí

Bližší informace na tel. 722 927 488 
e-mail: info@hotel-beranek.cz

Tel.: 776 690 872 
Jana Borůvková

Zvu Vás do nově otevřeného 

KADEŘNICTVÍ v Náchodě, 
Palachově ulici 1000. 
Těším se na setkání s Vámi. 

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 

Nabízím truhlářské práce

výrobu nábytku, bytových doplňků, 

kuchyní,dveří, oken, 

zahradního nábytku,domků atd.

tel. 732 368 148

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

 - 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

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

Závody RC modelů aut
11. 9. v Náchodě

 V ned�li 11. 9. 2011 se uskute�ní již druhé 
závody RC model� aut na nov� vybudované 
asfaltové dráze v Náchod� za Sokolovnou, 
kterou slavnostn� otev�el náchodský starosta 
pan Jan Birke svoji jízdou s RC modelem p�i 
prvních závodech poslední prázdninovou ne-
d�li. Všichni jsou srde�n� zváni na netradi�-
ní podívanou. Zahájení závodu prob�hne v 9 
hodin, poté za�nou kvali� ka�ní jízdy. Neja-
traktivn�jší podívanou jsou � nálové jízdy, 
které se pojedou od 14 do 17:30. Více info 
na www.RCATRUTNOV.cz nebo na telefo-
nu Zdendy Beneše 608 815 564.
Vstupné ZDARMA!!!

Libor Šustr, Zdenda Beneš

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

TEL.: 602 145 222

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu

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

až do domu * rychlé jednání 

5 - 50.000,-Kč
TEL.: 725 317 668

Přijmu brigádnici pro vyplňování krátkých 
anket pro oblast Náchod a okolí. 

Podmínkou je příjemné vystupování, 
komunikativnost, min 20 let.

Práce 2 dny v týdnu. Fin. zajímavé. 
Tel: 774 749 912

Hledám prodavačku
do prodejny květin

  v Novém Městě n. M.
  podmínkou - fl oristka
  HPP, po dohodě VPP

TEL.: 608 88 77 74

NON STOP

LUBO EXPRESS TRANSPORT NÁCHOD

Autodoprava do 3,5 t - Stěhování

Tel.: 606 709 231

 SVC Náchod Motorsport se ve dnech 4 
- 7. 8. 2011 účastnil závodu na Mosteckém 
autodromu Mistrovství FIA Zóny Střední 
Evropy, který se započítává také do MMČR. 
Sobota začala velmi dobře a v prvním sprin-
terském závodě Vláďa Vitver dojel do  cíle 
systémem start-cíl i s tím, že se mu v 6. kole 
přehřály brzdy. Poté pro jistotu s  rozumem 
slevil a nezvyšoval svůj náskok,  přesto  do-
vedl WR-12 do cíle s 45 vteřinami náskoku 
na druhého z divize. 
 Celý team se těšil na  odpolední vytrva-
lostní závod s  Pagani Zonda, který dával 
na  základě toho, že si jezdci vyjeli první 
místo v kvalifi kaci na startovním roštu, vel-
ké naděje. Start se povedl, vozidlo začalo 
konkurenci ujíždět, jenže v 9.  kole vystavi-
la stopku vozidlu nečistota, která se dostala 
z trati mezi kolečko a řemen olejové pumpy.   

Rychlá kola v srpnu nezahálela
 V neděli se na celý autodrom snesl déšť a bylo jasné, že se druhý sprint pojede na mok-
ru. Vláďa opět vedl od začátku závodu svou třídu, ale nemohl se svým konkurentům z třídy 
utrhnout jako obvykle, protože se nemohl dostat dopředu přes vozidla BMW. Když se mu to 
již povedlo a začal si jet závod ve svém tempu a zrychlovat, přišla rána do zadní části WR-12 
od jednoho z vozů AUDI TT DTM, který nedobrzdil a poslal WR-ko do hodin, tím se dostali 
před Vladimíra i vozidla z dvoulitrové divize a pro Vláďu začala stíhací jízda okořeněná tím, 
že rána na světlo znamenala zkrat v elektroinstalaci, který vyřadil stěrač z pohybu a pokud 
za někým jel, tak toho moc neviděl. Nejhezčí ostrý, ale oboustranně čistý souboj, byl s panem 
Doškem o  první místo v  divizi D4 do  dvou litrů. Po  předjetí tohoto závodníka již nestálo 
Vláďovi nic v cestě a na soupeře si najel kolo náskoku.  Tímto druhým vítězstvím v závodě si 
upevnil první místo v celkové klasifi kaci v mezinárodním mistrovství v závodech na okruzích. 

 Dalším úspěšným závodem SVC Náchod 
Motorsport byla Velká cena Slovenska, kde se 
nakonec závodu zúčastnil jen jeden pilot, a to 
Vladimír Vitver, který tento rok testuje a  do-
končuje vývoj nového vozu s označením Lotus 
WR-12. Již časy z testování a kvalifi kace ukáza-
ly, že i když je team na tomto okruhu poprvé, 
bude patřit na čelo sprinterské divize D4-do 2 
litrů. Vladimír totiž sobotní kvalifi kaci vyhrál 
a v tomto roce se postavil popáté na pole positi-
on. Vladimír je vyzrálý závodník a tak poslou-
chá jen hlášení šéfmechanika Martina Černého 
a  dle toho upravuje tempo jízdy s  ohledem 
na  šetření techniky. Proto, když bylo potřeba, 
zajel prví kola pod kvalifi kačním časem a když 
bylo jasné, že konkurenci ujíždí, přibrzdil tem-
po a jel na jistotu pro páté první místo v řadě. 
 V nedělním závodě vyrazil Vladimír ku-
předu ze čtvrté pozice takovým způsobem, 
že snad předjel všechny závodníky ještě před 
startovací čárou.  V  závodě se díky nižší 
rychlosti a starým pneu strhla bitva o čelní 
pozice a závod musel být pro diváky velice 
atraktivní. Ale jak se říká, závod se vyhrá-
vá pod šachovnicovým praporem, což se 
konkurenci nepodařilo a  svoje auta uštvali 
při honění WR-ek - náskok před druhým 
v pořadí byl přes jednu minutu. Vláďa v po-
sledních kolech jel na klid a mával z okén-
ka divákům na  tribunách. Tímto závodem 
si Vladimír Vitver upevnil první pozici 
ve  sprintech v  MMČR pro rok 2011 a  při 
čtyřech účastích na  Mistrovství FIA zóny 
Střední Evropy si připsal 4 vítězství.                                                                         
                                                                       (red)

��Druhý ročník plaveb vojenské techniky na Rozkoši proběhl v měsíci srpnu. Diváci mohli 
shlédnout ukázky plavby a cvičení  vojenské techniky na pomoc obyvatelstvu a záchranu majet-
ků při povodních a živelných pohromách.                                                                       Foto: K. Falta

0909



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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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
 

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

v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

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

P�ijmeme 
vyu�enou kucha�ku

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

Cenová nabídka - ZDARMA
Seidl

Horní Radechová 215

TEL.: 721 161 034
e-mal: s-kservis@seznam.cz

Údržbové práce
domů a zahrad

* Provedeme údržbu Vašeho domu od A až do Z

   (opravy fasád, ošetření střešních konstrukcí)

* Kompletní údržba Vaší zahrady

   pergoly, přístřešky, chodníčky, terénní úpravy

* Prodej okrasných dřevin

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny

profi  digitální sestavy pro satelitní a DVBT pří-

jem do STA (technologie HUMAX, TOPFIELD, 

AXING, TRIAX), projekty, rekonstrukce stávají-

cích systémů, prodej technologie,montáž, servis

příjem zakázek: Po – 9.oo –  14.oo hod
                        St – 11.oo – 16.oo hod 
                      Čt – 9.oo – 14.oo hod 
                    úterý a pátek zavřeno  

TELKABEL CR, s.r.o.                 
Českých bratří 89                           
547 01 Náchod 

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz                                                     

více info na tel.:
491 422 999                           
777 790 675
604 264 708                                      

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

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

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

☛ Vzd�lání VŠ strojní nebo stavební 
     ☛ Aktivní znalost AJ nebo NJ, znalost dalšího jazyka výhodou

     ☛ �P skupiny B – aktivní �idi�, ochota cestovat mimo �R
    ☛ Uživatelská znalost MS Office a AutoCad

     ☛ Schopnost technického myšlení a interpretace
     ☛ Výborné komunika�ní schopnosti, týmová práce,

Jedná se o pozici na odd�lení Vaky. Toto odd�lení vyvíjí, vyrábí, montuje a servisuje hradící jezy a vaky. 
Montáže probíhají i v zahrani�í. Pozice je vhodná i pro absolventy vysokých škol.

RUBENA a. s.
Hradec Králové, Akademika Bedrny 

tradi�ní výrobce technické pryže, velopláš�� a veloduší

Své písemné p�ihlášky se strukturovaným životopisem zašlete obratem na adresu: 
Rubena a.s., personální odd., Akademika Bedrny, 

502 00 Hradec Králové nebo: e-mail: miroslava.kucerova@rubena.cgs.cz

Požadavky: 

p�ijme zam�stnance pro pracovišt� Velké Po�í�í na pozicip�ijme zam�stnance pro pracovišt� Velké Po�í�í na pozici

Vývojový technologVývojový technolog

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

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

IZOMAT
s.r.o.

Nové M�sto nad Metují, Komenského 153
www.ubilevrany.cz, tel: 491 472 267

Salon
U Bílé Vrány 

Regenerace vlasů a rukou vysušených slunečními paprsky
V našem salonu Vám nabízíme kompletní regenerační péči o Vaše

Vlasy  –  Brazilský keratin, mořské řasy, esenciální oleje

Ruce  –  klasická manikúra přírodní kosmetikou Nail Tek

Nehty  –  ošetření kvalitními laky bez gelové modeláže

Profesionální přístup – Poradenství – Prodej kvalitních produktů
Přijeďte si k nám odpočinout a dopřejte Vašim vlasům, 

rukám a nehtům kvalitní ošetření.

V příjemném prostředí se na Vás těší 
kolektiv Salonu U Bílé Vrány.



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

„KVALITA PROV	�ENÁ �ASEM“
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NOVINY 

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

P�IJ�TE K NÁM
„ROZDÝCHAT“ ZA�ÁTEK

ŠKOLNÍHO ROKU

Tel. 602 886 577
Házenká�ská hala – Hamra Náchod

Ricochet + squash + stolní tenis
Najdete nás na Facebooku
 Squash Centrum Náchod
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KOLIK VÁM JE LET, TAKOVOU MÁTE SLEVU
OptikDoDomu na Komenského ulici v  Náchodě

ZNAČKA ICONA A PATERY BRÝLE

Na novou optiku OPTIK DO DOMU si lidé rychle zvykli. Nejžádan�jší 
jsou brýle na �tení nebo na dálku, které dodáváme už od 999,-K�. Stále 
více zákazník� žádá také nové technologie, jako jsou samozabarvovací 
�o�ky, multifokální brýle nebo multifunk�ní slune�ní brýle. Nabízíme 
nejnov�jší tvary a módní trendy, ale i klasické brýle.

„Našim cílem je zp�ístupn�ní cen kvalitních dioptrických obrub 
spot�ebiteli“, �íká Ing. Karel Maršík z � rmy OPTIK Do DOMU. Brý-
lové obruby jsou krásný módní dopln�k, pro mnohé šperk. Chceme, aby 
si zákazník mohl dovolit t�eba patery brýle a nestálo ho to „majlant“. 
P�itom mu dáme vybrat z originálních obrub a poskytneme b�žný servis. 
Naše zna�ka ICONA je nabízena exkluzivn� pouze v našich obchodech 
nebo prost�ednictvím našich Optických poradc�. Novinky jsou na našich 
obchodech každý m�síc.

AKTUÁLNĚ pro naše zákazníky p�ipravujeme pro m�síc 
zá�í akci: KOLIK VÁM JE LET, TAKOVOU MÁTE SLEVU.                    
P�esv�d�te se o kvalit� našich výrobk� za exkluzivních cenových podmínek. P�i této akci 
získá zákazník procentuální slevu na brýle dle jeho v�ku, p�i nákupu brýlí s �o�kami s tvr-
zením a antire exem.

Jednoduchý příklad, kolik ušetříte:
Pr�m�rná cena obrou�ky je v našich obchodech 1300 K�. 60-ti letý �lov�k získá 60% slevu 
(= 780 K�) na obrou�ku, pár �o�ek stojí 1190 K�, celková cena kompletních brýlí po slev� 
je tedy 1710 K�. Náš zákazník dostane navíc jako dárek pouzdro s �istícím mikrovláknem. 
V p�ípad�, že p�inesete platný p�edpis od léka�e, získáte samoz�ejm� další slevu dle p�edpi-
su. Kone�ná cena kompletních brýlí m�že být nižší než 1500 K�.      

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM
 NÁCHOD NÁCHOD

Medv�di Ludvík a Dáša jsou již dlouho velkou atrakcí náchodského zámku.
„Vzhledem k tomu, že medv�di  jsou nejen �áste�n� majetkem m�sta Náchoda (dle uzav�ených 
dohod o jejich pé�i atd.), ale p�edevším nás všech, záleží nám na tom, aby se m�li dob�e. Stru�n� 
hlavn� jde o to, aby nem�li hlad. A to se da�í hlavn� díky sponzorovi firm� KSK Bono. Jsem 
velmi rád, že se vedení firmy rozhodlo i nadále medv�dy podporovat“, uvedl starosta Jan Birke.
Setkání starosty m�sta Náchoda a p�edstavitel� firmy KSK BONO, dnes vlastn� jediného 
sponzora medv�d�, se uskute�nilo ve st�edu 24. srpna p�ímo na nádvo�í náchodského zámku 
u p�íležitosti odhalení nové vtipné reklamní tabule. Na vlastní o�i pak m�li všichni možnost 
vid�t, jak Ludvíkovi a Dáše „šmakuje“.                                NA
Na  fotografii: starosta m�sta Náchoda Jan Birke, jednatelé spole�nosti KSK BONO, s.r.o. - 
Witold Urbanowski a Vladimír K�i�ka a pe�ovatelka medv�d� Gabriela Macounová. 

Hledání Eldoráda 
je op�t tady!

Zveme všechny malé i velké p�íznivce tohoto pochodu 
Pekelským údolím s atrakcemi a pohádkovým lesem. Start 
v sobotu v dopoledních hodinách 24.9.2008 v Náchod� 
na Písáku. Ob�erstvení v cen� vstupného.

BROUMOV 
REPREZENTOVAL
Pro� Broumovem v nedávné dob� procházeli 
komisa�i z deseti evropských zemí? D�vodem 
byla ú�ast Broumova v mezinárodní sout�ži 
Evropská kvetoucí sídla (Entente Florale). 
Hodnocena byla m�stská zele�, turistická 
infrastruktura apod. O tom, jak si Broumov 
v tomto klání vedl, se však dozvíme až 
v polovin� zá�í, kdy budou výsledky sout�že 
slavnostn� vyhlášeny ve Slovinsku.          -r- 

�ESKÉ LURDY
najdete v našem okrese. I tak je n�-
kdy nazýváno okolí obce Suchý D�l 
na Policku, kde se v letech 1892 – 
1899 jedné dívce vícekráte zjevila Panna 
Marie. O  tomto úkazu se op�t psalo 
v nedávné dob�, kdy se zde p�i požáru 
poda�ilo vyfotografovat zajímavý úkaz, 
který p�ipomínal práv� tajemná zjevení 
z konce 19. století.                               -r-

RYBKU NA PÁNVI�KU, NA ZAHRÁDKU BOROVI�KU...
Celé léto Vám nabízíme tip na p�íjemný výlet do Smažírny a lovišt� ryb 
Pstražna, která leží 7 km od centra lázní Kudowa Zdrój, sm�rem na Skan-
sen 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�ejm� m�žete jen zased-
nout ke stolu a rybku si koupit. Cena pe�ené ryby je 85,-K�, v 

Kudy?
☛ Cyklotrasa z Hronova... šlápnete do pedál� z Hronova na Ž	ár-
ky - 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 ben-
zinová 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 Laka Škodová

cen� je již zapo�ítán chléb a plátek citronu. Navíc 
samoz�ejm� neplatíte ani zap�j�ení udice a návna-
du. Syrovou rybku si odnesete za pouhých 50 korun.
V �ase, kdy �ekáte na „tu svoji pochoutku“, m�že-
te 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�íjemné-
ho posezení. Od 20. zá�í si zde m�žete vybrat 
ze široké nabídky okrasných stromk�. V míst-
ní školce si m�žete vyhlídnout sv�j stromek, 
který osv�ží Vaši zahrádku. V nabídce najdete 
smr�ky st�íbrné a modré, jedle kora
ské a kav-
kazské a borovice. Cena stromk� je zajímavá a 
odvislá od výšky stromk�.
Smažírna je s dosahu oblíbené Masarykovy cyk-
lostezky Kladským pomezím. Proto šlápn�te do 
pedál�, obujte pevné boty, nastartujte Váš v�z 
nebo motorku a ud�lejte si p�kný výlet.


