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  LIKVIDACE ZÁSOB TV
PRAČKY-MYČKY-CHLAZENÍ

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

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

  Nově prodáváme interiérové 
dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas 
na výměnu !

Výběr zboží na www.myhaus.cz

Tel.: 491 520 241,   e-mail: info@vsmix.cz 

 www.vsmix.cz

 VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

OKNA 
A DVĚŘE
slevy až 49%

Jsme polygrafi cká fi rma, která se 
specializuje na  výrobu obchod-
ních formulářů všech druhů 
a  poskytování personalizačních a  mailingových služeb, 
včetně grafi ckého servisu, logistické podpory pro dodávky 
a distribuci našich výrobků. Jsme součástí francouzsko-ně-
meckého polygrafi ckého koncernu EPPE/Drescher.

Tiskař 

– rotační tisk
Požadujeme:

- vyučení v oboru,
- praxi na dané pozici 
v polygrafi ckém prů-

myslu min. 2 roky

Seřizovač 

snášecích strojů
Požadujeme:

vyučení v oboru 
(příp. strojní zaměření) 
výhodou, zkušenosti 
z polygrafi ckého prů-

myslu výhodou.

U obou pozic nabízíme:
- práci na hlavní pracovní poměr v Náchodě,

- odpovídající fi nanční ohodnocení,
- příjemné pracovní prostředí,

- nástup možný ihned.

V případě zájmu zasílejte strukturovaný 

životopis v českém jazyce na email: 

sarka.novotna@drescher.cz

Systemprint Drescher, spol. s r.o. Myslbekova 

273, 547 01 Náchod

Hledáme pracovníky na pozice:

www.gatenachod.cz

Batist Nej sestřička
 Jedná se o čtvrtý ročník  ankety 
o  Batist Nej sestřičku.. Ze všech 
přihlášených sester se vybralo de-
set zdravotních sestřiček, které 
se utkají ve  fi nále a  to 13.l0.2012 
v  Náchodě v  Městském divadle 
Dr. J. Čížka. Celou akci pořádá vý-
robce zdravotních a  hygienických 
pomůcek Batist Medical a.s. Čer-
vený Kostelec a  David Novotný. 
Choreografi e Renata Říhová z Par-
dubic.
 Finálový večer se uskuteční 
a  to 13.října  2012 od 19,00 hodin 
v  Městském divadle Dr.  J. Čížka, 
kde se utká deset sestřiček v disci-

plínách jako je představení, otázka 
od poroty, módní přehlídka sester-
ských uniforem od  Zdravtex Olo-
mouc - Hodolany či úkol ze zdra-
vovědy. Letos poprvé se sestřičky 
předvedou i  v  luxusních šatech 
od  agentury Saxana Náchod. Sest-
řičky líčí a  češe společnost Salerm 
Cosmetics.
 Celkem přihlášených bylo 468 
sestřiček z  různých nemocnic 
po  celé České republice, z  našeho 
regionu se v  náchodském fi nále 
setkáme s Milenou Bartovskou (35 
let) z Oblastní nemocnice Náchod – 
interní oddělení.

VÝKUP ZLATA                                                                                                                                              

Nejvyšší cena v Náchodě.

24k- 955,-Kč/1g 
14k-545,-Kč/1g

Melissa Inv. Group s.r.o                                                                          

Tyršova 63, 547 01 

Tel: 774 170 180,

Po-ČT 9-17h, Pa 9-14 

Akce platná do 12.10. 2012 

Textilní fi rma Nyklíček a spol. s.r.o.

z důvodu rozšíření výroby do čtyřsměnného 

pracovního provozu 

3 seřizovače, 2 tkadleny a 2 přisukovačky. 

Do dvousměnného provozu 1 údržbáře.
Praxe v oboru vítána. 

Kontakt : nyklicek@nyklicekaspol.cz

tel: +420 491 470 662   

adresa: Rašínova 278, 549 01 Nové Město nad Metují

PŘIJME
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Rodinný domek Červený Kostelec, Na Vyšehradě ...............................................................2 790 000,- Kč
Dům s větším pozemkem Náchod – Malé Poříčí ..................................................................1 549 000,- Kč                              
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ................................................995 000,- Kč
Zděná chatka se zahradou Náchod – Pod Vyhlídkou ...........................................................1 380 000,- Kč   
Zrekonstruovaný družstevní byt 5+1 Nové Město n/M .....................................................1 595 000,- Kč

Rodinný dům Náchod - Klínek

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Rodinný dům s bazénem v atraktivní 
lokalitě na Klínku

Cena: 3 995 000,- Kč

Víte, nevíte…

 Cizrna je luštěnina, která byla zřejmě vyšlechtěna prav-
děpodobně před sedmi tisíci lety v jihovýchodní části 
Turecka. Patří mezi bobovité rostliny, jež se dnes na-
cházejí po celém světě. Už odpradávna se používala 
jako náhrada masa.
 Cizrnu ocení všichni vegetariáni, neboť jim na-
hradí tolik potřebnou bílkovinu. Tato luštěnina je do-
poručována také těhotným ženám pro svůj obsah ky-
seliny listové, která chrání plod před vrozenými vadami 
nervové soustavy. Konzumací cizrny pomáháme snižovat 
hladinu cholesterolu v krvi a celkově je velmi prospěšná pro osoby trpící kardiovas-
kulárními chorobami.

Cizrna a vitamíny

 Cizrna obsahuje bílkoviny, vápník a důležité minerály jako železo, fosfor, draslík, 
hořčík vápník a zinek. Má také dostatek vitamínů B2, B6, B12, A, C a E. Obsahuje 
vysoce kvalitní tuky, které pomáhají při snižování hladiny cholesterolu v krvi. Sama 
neobsahuje žádný cholesterol. Díky těmto vlastnostem se konzumací cizrny dá 
předcházet arterioskleróze se všemi jejími projevy včetně infarktu. Vláknina v cizr-
ně také přirozeným způsobem stimuluje peristaltiku střev. Doporučuje se také těm, 
kdo trpí stresem a depresí. 

Cizrna v kuchyni

 Cizrnu můžeme dát do salátů, jako přílohu k masu a vynikající je i cizrnová po-
lévka. Před samotným vařením je potřeba cizrnu, tak jako každou luštěninu, na-
močit minimálně na 8 hodin. Daleko lepší je ale nechat ji  1–2 dny naklíčit.  Tímto 
naklíčením se následně po vaření velmi zlepší její chuť i stravitelnost.

Jednoduchý recept na závěr: Pomazánka z cizrny

Potřebujeme: 1 konzervu cizrny (asi 400 g), 2-3 stroužky česneku, šťávu z jednoho 
citronu, 2 lžíce olivového oleje, půlku kelímku bílého jogurtu (100 g). 
Postup:
Cizrnu necháme okapat a rozmixujeme společně s jogurtem, česnekem, citrono-
vou šťávou a  olivovým olejem na  hladkou kaši. Osolíme, opepříme. Podáváme 
s  tmavým chlebem nebo bagetou. Můžeme ozdobit rajčátkem nebo petrželkou. 
Dobrou chuť.

Michaela Bernardová 4.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a  společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Cizrna

 Cuketa se v  našem jídelníčku zabydlela až posledním dvacetiletí. Jedná se 
vlastně o  tykev obecnou. Asi 90% obsahu plodů cukety tvoří, podobně jako 
u okurek, voda. Dále má významný podíl zdraví prospěšné vlákniny. Je boha-
tá na provitamin A, který je důležitý pro zrak, vitamíny skupiny B, vitamín E 
a stopové prvky: hořčík, vápník, železo, fosfor, draslík, měď, zinek. Cukety jsou 
vhodné pro detoxikaci organismu, mají čistící účinek na zažívací trakt, a to pře-
devším na střeva, protože působí lehce projímavě. Obsažený vitamin A zároveň 
pomáhá udržet střevní sliznice odolné proti infekcím, zánětům a mikroorganis-
mům. Mladé plody jsou zdravější, protože mnoho výživných látek se nachází 
ve slupce, která je u nich jemná a lehce stravitelná i za syrova. Starší plody, které 
dosahují délky až 80 cm a hmotnosti až 5 kg, je nutné před použitím oloupat.
 Cuketa nachází v kuchyni čím dál širší uplatnění. Vaří se z ní zeleninové či 
krémové polévky, používá se jako příloha k masu – např. cuketové zelí. Smaží 
se z ní placky (jako bramboráky), griluje se, obaluje se v trojobalu. Přidává se 
do sladkých i slaných koláčů. Také se zavařuje ve sladkokyselém nálevu – buď 
samostatně nebo jako součást zelenin do salátů.

Cuketová polévka s pórkem 

 3 malé cukety, 2 velké oloupané brambory, 1 větší pórek, lžíce másla, 
1,2 l vody, sůl a mletý pepř, 200 ml kysané smetany, 4 snítky kopru, trochu 
octa na dochucení 
 Cukety a pórek důkladně omyjeme. Cuketám seřízneme špičky a nakrájíme 
je na kousky, pórek překrájíme na menší kusy a brambory na kostičky. V hrnci 
rozehřejeme máslo, vsypeme cukety a  osmahneme je. Asi 4 lžíce cuket dáme 
stranou, přisypeme pórek a brambory. Společně ještě chvíli na mírném plameni 
opékáme a zalijeme vroucí vodou. Osolíme, opepříme a vaříme do změknutí ze-
leniny a brambor, přibližně 10 minut. Ke konci varu přilijeme smetanu, nechá-
me přejít varem a přímo v hrnci vše rozmixujeme tyčovým mixérem dohladka. 
Polévku přecedíme a  dochutíme octem, částí usekaného kopru, mletým pep-
řem a podle chuti přisolíme. Polévku přihřejeme a podáváme s kousky na másle 
osmažených cuket, které jsme si dali stranou, a ozdobenou koprem.

Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o

Cuketa

Talíř plný chutí

a vůní

PODĚKOVÁNÍ! 
Děkuji všem za vyjádření soustrasti nad úmrtím mého manžela

pana Ing. Ladislava Skovajsy, CSc.
a za veškerou podporu během jeho nemoci.

za rodinu Skovajsovu
Jana Skovajsová - manželka

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom s manželem  poděkovali panu starostovi Náchoda Janu  Birke 
a paní matrikářce Čápové za slavnostní řeč v náš svatební den.  V sobotu  
15.9.2012  nám vyšli maximálně vstříc při našem svatebním obřadu 
na náchodském zámku. Chceme poděkovat za ochotu a za nád-
herný projev a citát ze života. Odlehčilo to skvěle situaci!
Děkujeme moc a přejeme Vám hodně pracovních  
úspěchů a rodinného štěstí.                  Manželé Středovi

ROMAN VANĚK 
RESTAURACE SLAVIE NÁCHOD

2.11.2012   18.00 hod.
Podzimní večeře ROMANA VAŇKA 
a ZDEŇKA MARCÍNA
Aneb kouzlo českého podzimu

Od 20 hodin bude probíhat autogramiáda 
s možností zakoupení knihy, bude hrát 
skupina KLAPETO
Prodej menu v restauraci nebo v předprodeji 

ICC Náchod  Tel. 491 814 449

Kouzlo českého podzimu - menu
1. Srnčí terinka a domácí škvarkový chléb, 
2. Kaštanová polévka, 3. Konfi tovaný králík 
s houbovou omáčkou a bylinnými noky, 
4. Povidlové taštičky sypané perníkem, 
0,5 l pivo Primátor nebo 0,2 dcl bílého vína

Ladislav Škrabka 

zemřel
 Ladislav Škrabka (1925 – 2012) po-
cházel z  Plhova, ale jeho srdce patřilo 
celému Náchodu. Po  celý svůj život 
dokumentoval dění v tomto městě s ta-
kovým citem, že si od nás profesionál-
ních historiků vysloužil upřímný obdiv. 
Bez jeho pomoci bychom neuspořádali 
naše poslední výstavy či nevydali knihy 
s  náchodskou tematikou. Svrchovanou 
měrou to platí i  o  poslední publikaci 
Náchod za Protektorátu, na jejíž vydání 
se tolik těšil. Při jejích křtinách 6. listo-
padu na něj budeme s úctou, obdivem 
a láskou vzpomínat. 
 Naše životy bývají plny paradoxů. 
V roce 1942 přišel do Náchoda mladý 
katolický kněz Jaroslav Šimek (1916 – 
1990). Pro mládež v tomto těžkém ob-
dobí pořádal náboženské a vlastenecké 
přednášky.  Ladislava Škrabku ovlivnil 
natolik, že se rozhodl studovat teolo-
gii. Školu sice již po  dvou semestrech 
opustil, ale trest ho neminul. Základ-
ní vojenskou službu musel absolvovat 
u  pomocných technických praporů 
(PTP). Křesťanská výchova ho však 
ovlivnila na celý jeho život. Odnaučila 
ho nenávisti, hledět na  vlastní křivdy 
utrpěné v minulosti a naopak za všech 
okolností bránit křivdám současným, 
jimiž trpí jiní. Snad mohu mluvit 
za  všechny, kdo jsme měli tu čest se 
s  ním setkávat, že s  ním strávený čas 
byl pro nás vždy velkým svátkem. Bude 
nám citelně chybět.

Václav Sádlo – Blanka Nešetřilová

Silniční běh 

Hronov - Náchod
 V sobotu 20.října 2012 v 10.30 ho-
din bude odstartován na hronovském 
náměstí  již 55.ročník silničního běhu 
Hronov-Náchod. Na  závodníky čeká 
trať dlouhá 8850m s cílem na náchod-
ském náměstí T.G. Masaryka. Tento 
běh je veřejným závodem a  součas-
ně posledním závodem seriálu běhů 
„Mizuno Running cup 2012“ a  pře-
borem okresu Náchod mužů a  žen 
v  silničním běhu. Prezentace závod-
níků proběhne v sobotu 20.října 2012 
od  7.00 do  9.30 hodin v  prvním po-
schodí náchodské radnice. Po  zapla-
cení startovného 100,-Kč převezmou 
závodníci  startovní číslo s  čipem, 
pamětní list, hrnek s  logem závodu 
a tričko. Všichni přihlášení závodníci 
budou převezeni autobusy z Náchoda 
od  Beránku na  místo startu od  8.30 
do 9.35 hodin. Jeden autobus pak je-
jich osobní svršky zase doveze do cíle 
závodu. Pořadatelé i policejní orgány 
mají prosbu k motoristům, aby v době 
konání závodu mezi 10.30 až 11.30 
hodinami pokud možno nepoužíva-
li silnici II.tř. z  Náchoda do  Hrono-
va. Závod se poběží po  hlavní silnici 
za  plného silničního provozu, kde 
dojde pouze k  usměrňování vozidel 
příslušníky policie.
 Ve 12.15 hodin proběhne slavnost-
ní vyhlášení výsledků závodu v  ob-
řadní síni MěÚ v Náchodě.                                          

Organizační výbor závodu  
Hronov-Náchod

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 



Můžete nám přiblížit, jak jste 

se Vy, jako člověk zabývající 

se letectvím, dostal k politi-

ce? Co Vás k tomu vedlo?

Snaha n co zm nit a d lat ji-
nak, po ádn . Do svých 44 let 
jsem byl voli , ekn me ú ast-
ník politiky z druhé strany eky. 
A k volbám jsem chodil pravi-
deln , nebo  jsem názoru, že 
právo volit své zástupce pat í 
k t m nejzákladn jším práv m 
ob ana v demokratické spole -
nosti. Možná, že ten posun p išel 

s v kem, možná, že už mi p ipa-
dalo neúnosné se pouze dívat na 
n které jevy, které se bohužel 
staly b žnými a chronickými 
v naší politice, áste n  samo-
z ejm  sehrálo roli i to, že jsem 
otec ty  d tí ve v ku od 6 do 17  
let a že mi v bec není a nem že 
být lhostejné, jakou jim dnes p i-
pravujeme budoucnost. Zkrátka 
rozhodl jsem nerezignovat a ne-
p ijmout stav jako nem nný, stal 
se zakládajícím lenem TOP 09, 
pozd ji pak zastupitelem a le-
nem Rady m sta Náchoda.

Proč TOP 09?

Protože to je strana, která obha-
juje osobnostní prostor jednot-
livce, neomezuje individuální 
aktivitu a kreativitu ob ana na 
jedné stran , ale samoz ejm  
neopomíjí, jak je nám n kdy 
zám rn  podsouváno, sociáln  
slabé, které se do životních po-
tíží dostávají ne vlastní vinou. 
To „ne vlastní vinou“ je prosím    
d ležité. Snažit se položit spo-
le nost na základy rovnostá -
ství, je zhoubné, demotivující, 

nesmyslné. Historie sama p ece 
dokázala, že spole nosti typu 
„všechno všem a tedy nikomu 
nic“ nemohou existovat. Moto-
rem jejich vývoje je vždy krea-
tivita a pracovitost jednotlivc . 
A to platí jak o v d , kultu e, 
výrob  atd., zkrátka o všem.

Říkáte, že postrádáte v politi-

ce více profesionality. 

Můžete být konkrétnější?

Víte, já zastávám názor, že poli-
tiku má šanci dob e d lat n kdo, 
kdo má ur ité zkušenosti a ek-
n me i nadhled. Obojí získáváte 
s v kem. Pro mne je udivující, 
když vidím, jak n kte í naši vr-
choloví politici, zjevn  mládi 
a ne z TOP 09, by rádi ídili stát 
nebo kraj, a p itom t eba nikdy 
nem li nataženého budíka na 
5.00, aby byli v as v práci a ne-
vedli ani tým t ech lidí, k tomu 
ješt  uhnali n jaký rychlocerti-
 kát o svém vzd lání. Nebo si 

myslíte, že toto je kvali  kace 
zodpov dn  rozhodovat o nema-
lých  nan ních ástkách rozpo-
t ?

A k té slušnosti a pokoře?

To p eci spolu vše souvisí. My-
slíte si, že lov k, mající v sob  
elementární základy slušnosti 
a pokory by mohl schovávat 
Vaše peníze jako ob ana a voli-

e v krabici nebo pod podlahou? 
Zám rn  jsem zmínil tento  ex-
trémní p ípad, našel bych jich 
samoz ejm  více. Myslím si, že 
se pokora pomalu vytrácí, štvá-
na pýchou a egocentrismem. To 
bychom nem li p ipustit, záleží 
na každém z nás, a je to kaž-
dého boj. Zárove  bych rád po-
dotknul, že pokora není slabost, 
ale i shovívavost má svá meze.

Jdete do voleb se sloganem 

„Krajské peníze jsou Vaše 

peníze!“ Proč?

Dlouho jsem p emýšlel, co by 
nejlépe vystihlo jednak mo-
mentální stav vnímání politiky 
ob anem a jednak m j, respek-
tive náš názor. A je to v pod-
stat  hrozn  jednoduché. Než 
oblažovat okolí r znými hes-
ly, které nemají reálný základ 
a v krajském zastupitelstvu už 
v bec ne, rozhodl jsem se pro 
cestu, která podle mne zcela jas-
n  íká.: „jako politik jsem Váš 
zam stnanec, v politice jsou pe-
níze jenom jedny, a to ty Vaše, 
uv domuji si to a budu s nimi 
zacházet maximáln  šetrn .“ To 
je vše. Já neslibuji více pen z 
na to nebo na ono, já íkám, že 
s nimi budeme zacházet šetrn  
a maximáln  efektivn . A rezer-
vy jsou v každém celku, o tom 
nepochybuji.  

Ing. Aleš Cabicar má skutečně netradiční obor svého podnikání. Již dlouhých 19 let 

pořádá mezinárodní letecké dny CIAF, které jsou  vrcholem toho, co lze na českém 

nebi spatřit. Zároveň je radním města Náchoda a předsedou představenstva 

Beránek, a.s. Letos se rozhodl kandidovat do krajského zastupitelstva za 

TOP 09. I při své vytíženosti si našel čas na zodpovězení několika otázek:

V politice mi chybí profesionalita, slušnost a pokora

rozhovor s lídrem TOP 09 do krajských voleb Alešem Cabicarem www.top09.cz/regiony/kralovehradecky-kraj

s Mons. Dominikem Dukou, kardinálem a Primusem pražským při zahájení CIAF

Jako p edseda p edstavenstva Beránek Náchod a.s. se 
Aleš Cabicar z ekl odm n za vedení spole nosti a ty 
jsou následn  používany na podporu pot ebným. Jedním 
z nich je i Martin Michl (na fotogra  i s maminkou So ou)



Dopravní situace v Náchodě 
je na hranici únosnosti. 
Má to řešení?
Doprava je nejv tší zát ží ži-
votního prost edí v celé Evrop . 
V Náchod  je tato situace vel-
mi vážná a ešení je mimo ádn  
obtížné, protože je sev en dv -
ma masivy. Na dvacetitisícové 
m sto je to velice t sné údolí 
a není zde p íliš prostoru na 
další odleh ující komunikaci. 
A tímto relativn  velkým a ži-
vým m stem vede mimo ádn  
d ležitá silnice z ech do Polska. 
Náchod trpí emisemi z dopravy, 
hlukem a další zát ží v etn  as-
tých dopravních nehod.
 Musím pochválit radni-
ci, sou asnou koalici v jejím 
ele, že d lá, co m že, zejména 

v posledních letech. Zdá se mi, 
že ob ané sami oce ují efekty 
jistých zlepšení, by  drobných. 
Radikálním ešením by byl ob-
chvat nebo odvedení dopravy 
z m sta a  už tím i oním 
zp sobem. 
 Obchvat je už pom rn  dlou-
ho vyprojektován, m í 6 kilo-
metr . Konstatuji, že v c zatím 
není dostate n  p ipravená ani 
prodiskutována, a snad i proto 

na projekt není jednotný názor. 
Je zna n  velkorysý, je techno-
kratický a neoby ejn  nákladný, 
takže si nejsem jist, zda je to 
nejlepší ešení. 
 Krom  toho, že na stavbu 
nejsou peníze a zatím nejsou 
vykoupeny pozemky, je tu také 
odpor protestujících ob an  
a sdružení, kterým vadí hlu -
nost v okrajových ástech m sta, 
i radikální zm ny v katastrech 

Vysokova, Kramolny atd.
 Myslím, že by bylo vhodné 
dát znovu na st l všechny mož-
né varianty v etn  t ch, které 
jsou na první pohled nereál-
né, znovu nad nimi dikustovat 
a pokusit se najít konsenzus mezi 
obyvateli, obcemi a radnicí.

Hlavní téma regionu je 
aktuálně hrozící těžba 
břidlicových plynů...
Ano, a patrn  to tak ješt  n jaký 
as bude. Když sleduji diskuzi, 

která hýbe celým krajem o b i-
dli ném plynu, tak zjiš uji, že 
naprostá v tšina  lidí zásadn  
odmítá jak pr zkum, tak t žbu. 
Politici jsou zvyklí naslouchat 
názoru ve ejnosti a populisticky 

se vézt na „alegorickém voze“ 
zájmu a jednozna ných stanovi-
sek. Ve skute nosti však je zapo-
t ebí hluboká odbornost a tvrdá 
práce, znalost všech souvislosti, 
a  už odborných, tak právních i 
jiných k tomu, aby lov k mohl 
cokoliv ádného ud lat. Ze své 
mnohaleté praxe tyto v domosti 
mám a nabízím je k využití.
 D sledky t žby a pr zkumu 
(což je tochnologicky totéž)jsou 
ve složitých geologických pom -
rech Kladského pomezí enorm-
n  riskantní. Nebezpe í znehod-
nocení podzemních rezervoár  
pitné vody je obrovské a ochrana 
t chto zdroj  by m la být prvo-
adým zájmem nejenom ekolo-

g , obyvatel, ale i hlavn  státu. 
Navíc jsem ješt  ne etl jediné 
odborné pojednání, které by m  
p esv d ilo o tom, že toto geolo-
gické podloží je v bec schopno 
n jaký plyn obsahovat. Na ne-
dávné mezinárodní konferenci 
zazn lo jasné stanovisko z úst 
goelog , že s velkou pravd po-
dobností hrani ící s jistotou zde 
žádné zdroje b idli ných plyn  
nejsou. P ítomné starosty jsem 
ubezpe il, že budu vývoj celé 
záležitosti sledovat a odborn  do 
ní zasahovat.

Jak vnímáte budoucnost 
zdravotnictví v kraji?
Zdravotnictví obecn  ud lalo ob-
rovský pokrok, což se projevuje 
mimo jiné pom rn  velmi výraz-
ným r stem parametr  zdravot-
ního stavu naší populace. Snad 
nejvýrazn ji se projevuje pro-
dlužováním pr m rn  o ekáva-
né délky života. Otázka zní, zda 
jsou všechny peníze efektivn   
vynakládány. To je t žké posou-
dit, zvlášt  když nejsem expert na 
zdravotnictví. Ze svého hlediska 
vidím, že by bylo pot eba zlepšit 
mimo jiné výzkumné práce ne-
jen na poli nových lé ebných me-
tod, ale zejména na poli prevence 
a souvislostí zdravotního stavu, 
stylu a životního prost edí. 
 Na krajské úrovni vnímám 
velmi ostrou diskuzi, která je 
kolem náchodské nemocnice. 
Koncepce nové nemocnice, která 

vznikla už na konci 90. let, byla 
mnohokrát p epracována na pod-
mínky moderní medicíny. Pro 
rozvoj nemocnice v Náchod  ho-
vo í její geogra  cké umíst ní. Již 
nyní má nejv tší spádovou oblast 
ze všech nemocnic v kraji. V tom 
je její velký význam.
 Zde sleduji st et n kolika ná-
zor : jednak sm lé plány kraje, 
u nichž nedovedu posoudit, do 
jaké míry jsou reálné, ale ur it  
jsou velmi velkorysé. Proti tomu 
jsou názory velké ásti zejména 

místních zastupitel  a p edstavi-
tel , kte í volají po ešení, která 
by nebyla tak nákladná. Dop ál 
bych sluchu t mto názor m. 
Zejména za situace ekonomické 
krize, ze které zdaleka nejsme 
venku, bych hledal ešení co nej-
efektivn jší tak, aby bylo reálné 
a uskute nitelné v rozumném 
asovém horizontu p esn  dle 

zlatého pravidla že „dobré te  je 
lepší než skv lé za 10 let“.
 Ur it  není v po ádku, že se 
nemocnice z povahy své hlavní 
innosti chovají jako konkuren-

ti a editelé mezi sebou doslova 
bojují o dotace z kraje. Nicmén  
to je spíše o systémových zm -
nách v managementu zdravotních 
za ízení.

Setkáváte se se zástupci 
obcí v regionu?
Ano a d lají vynikající práci. 
Setkal jsem se se starosty z r z-
ných stran a ud lali na mne ten 
nejlepší dojem. Rád bych po-
znamenal, že jsem se setkal i se 
starostkami, a vždy to bylo vel-
mi p íjemné a pohodové setkání. 
Ony dokáží dát svému ú adu 
takový ten mate ský punc. Jsou 
výborné a p eji jim hodn  zda-
ru v jejich práci. Jejich koleg m 
starost m samoz ejm  také.

Rád bych podotkl, že východní 
echy na mne ud laly hluboký 

dojem. 
 Orlice se svojí každoro n  
zaplavovanou nivou, Josefov-
ské louky, Novom stské pe-
kelské údolí, Skalní m sta na 
Broumovsku a Policku, dále 
„hustota“ básník , spisovatel  
i dalších um lc  na kilometr 
tvere ný, která je snad nejvyšší 

v republice. Nicmén  i zde žijí 
lidé, kte í se každodenn  potý-
kají s problémy všedního dne: 
nezam stnaností, dopravním za-
tížením, sociálním vylou ením, 
i složitými podmínkami k pod-

nikání. Jsem p ipraven pomoci 
ve všech t chto oblastech.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c. má kořeny v Praze. Přesto přijal kandidaturu 
v senátním volebním obvodu č. 47 Náchod. O správnosti tohoto rozhodnutí ho 
ujistil jeho přítel doc. Leoš Heger, ministr zdravotnictví, ale velkou roli sehrála též 
akutní hrozba devastace místní krajiny těžbou. Jeho volbu podpořila i manželka 
profesora Moldana, která má velmi blízko k Josefu Škvoreckému a jeho dílu. 
Zeptali jsme se ho na jeho postoje a názory k problematice zdejšího kraje.

Náchodsko potřebuje odborníky

rozhovor s kandidátem TOP 09 a starostů do Senátu profesorem Bedřichem Moldanem www.moldan.cz bedrich@moldan.cz

Politici jsou zvyklí 
naslouchat názoru 

veřejnosti a populisticky se 
vézt na „alegorickém voze“ 

zájmu a jednoznačných 
stanovisek.

Bed ich Moldan



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Řešetova Lhota 65,

www.gatenachod.cz
v Polsku levněji, 
než v Čechách !
• prodej brýlí, opravy brýlí...
• špičkové služby
• nejvyšší kvalita

tento kupon SLEVA 20%

Kudowa Zdrój
ul.Zdrojowa 19 

(DOM HANDLOWY ZDRÓJ)
www.optybell.pl

EVA A 2020%%

Kudowa Zdrójój
ul ZZdd jj

l k l ěji

RYCHLÁ P J KA DO 5 TISÍC KRYCHLÁ P J KA DO 5 TISÍC K

• bez registr
• bez doložení p íjm
• bez poplatk  p edem

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

PENÍZE IHNED A V HOTOVOSTI

tříděný recyklát (štěrk) - směs cihel a betonu 50 % a 50 %.
Štěrk frakce 32-63 mm, cena 150,- Kč bez DPH za tunu 
Štěrk frakce 80-125 mm, cena 90,- Kč bez DPH za tunu

Štěrkový materiál je vhodný díky vysokému podílu betonu 
a kameniva místo zbytečně drahého štěrku např. pod terasy, 
chodníky kolem domů a komunikace s lehkou osobní dopravou.
K dispozici je cca 500 tun materiálu.

Dále prodáme tříděnou  zeminu. 

Zemina frakce 0 – 32 mm, cena 125,- až 150,- Kč bez DPH 
za tunu podle kvality.

K dispozici je cca 1.000 tun materiálu. Při větších odběrech 
možná sleva. Na přání zajistíme dopravu.

Rádi poskytneme bližší informace na telefonu 775 656 873. 

Materiál je k dispozici v Náchodě 

v areálu fi rmy Logistik Center s.r.o..

775 656 873. 

Prohlídka materiálu 

je samozřejmostí.

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách



LUBOMÍR FRANCLUBOMÍR FRANC
PROSADÍM ZÁJEM NAŠEHO REGIONU

Kandidát do Senátu Lubomír Franc  a starosta Náchoda Jan BirkeKandidát do Senátu Lubomír Franc  a starosta Náchoda Jan Birke

 Lubomíra France  si velmi 
vážím jako politika i  přítele. 
Znám jeho pracovitost i  dů-
slednost, se kterými dokáže 
řešit problémy. Spolupracovali 
jsme spolu v mnoha tématech, 
která se týkala města Náchoda, 
ať už se jednalo o otázku prů-
zkumu břidličných plynů či do-
pravní problémy našeho regio-
nu. Velmi na něm oceňuji jeho 
systematičnost a  schopnost 

vidět do  budoucnosti. To 
z něho v mých očích dělá sku-
tečného politika, který dokáže 
dosahovat vytčených cílů. Na-
startovaná reforma krajského 
zdravotnictví  a  chystaná ge-
nerální rekonstrukce náchod-
ské nemocnice jsou toho pří-
kladem. Jak totiž říká jedno 
přísloví: Vidět daleko, ale dojít 
tam, není totéž. Jsem přesvěd-
čen, že jako senátor za volební 

obvod Náchod bude Lubomír 
Franc  důstojným zástupcem 
našeho regionu v  této par-
lamentní komoře. V  každém 
okamžiku této kandidatury 
má Lubomír Franc moji plnou 
podporu. Vím, že spolu může-
me vidět daleko a  dojít dale-
ko. V  zájmu občanů Náchoda 
i celého regionu. 

 Jan Birke – starosta Náchoda

SENÁTNÍ 
VOLBY 

2012
– volební 

obvod 
Náchod

www.lubomirfranc.cz



LUBOMÍR FRANC – KANDIDÁT ČSSD DO SENÁTU ZA OBVOD NÁCHOD

„ Podílel jsem se na řešení problematiky kolem obchvatu 

České Skalice. Co se nepodařilo státu za 13 let, podařilo 

se  krajské samosprávě pod mým vedením za  několik 

měsíců. Je bezpodmínečně nutné zlepšit právní normy 

týkající se zájmu liniových staveb. Jen tak se rychleji 

dočkáme dálnic a obchvatů měst. “ 

Senátor je most  mezi 
regionem a centrem

Senátor je most  mezi 
regionem a centrem

 V  rámci setkání s  voliči a  příznivci 
řešíme v  diskuzi stále stejné téma – 
v  jakých konkrétních souvislostech 
a  problémech může senátor pomoci 
regionu. Myslím si, že těžiště práce 
senátora pro konkrétní region spo-
čívá zejména v  jedné hlavní  oblasti. 
V  prvé řadě se totiž jedná o  spolu-
práci s místními samosprávami všech 
stupňů, protože obce a  města tvoří 
perimetr, kde je politika lidem nejblí-
že. Senátor musí být schopen vytvořit 
most, po kterém  lze přejít z  regionu 
do  centra, z  jednání místního zastu-
pitelstva na zasedání zákonodárného 
sboru  a  běžné komunální problémy 
proměnit v  problémy obecné, jež je 
možno řešit vhodnými zákony.Na 
bedrech měst a  obcí leží řada úkolů, 
které na ně nakládá stát. A že to břímě 
je stále těžší a těžší, to bohužel často 
slýchám od  všech starostů. Ovšem, 
místní samosprávy mohou postupo-
vat pouze a  jen v  souladu se zákony 
– a  zákony se tvoří mnohdy velmi 
daleko od  skutečné  reality. A  ještě 
jedné zásadní otázce čelím při setkání 

s voliči… Ptají se mě, kdo a proč ini-
ciuje zákony, které prospějí jen men-
šině a  nikoli  většině? Zákony, které 
rozdělují veřejné peníze chybně. Zá-
kony, jež zhoršují kvalitu života pro 
většinu obyvatel.  Církevní restituce , 
zvýšení DPH na  potraviny, zmrazení 
důchodů  atd. Odpovídám, že proti 
takovým projevům účelově a  špat-
ně připravených   zákonných norem 
budu vždy bojovat v souladu s man-
dátem získaným od  voličů. Vstoupil 
jsem již před lety do  veřejného ži-
vota a politiky, protože věřím v mož-
nost změny společnosti k  lepšímu. 
Tyto změny však vždy musí být mě-
řitelné, musí posunovat lidský život 
k  nové kvalitě. Prázdné proklamace, 
cynismus, vytahování  peněz z kapes 
většiny v  zájmu menšiny, takové zá-
kony české společnosti neprospívají. 
Žijeme v  demokratické společnosti. 
Není třeba měnit systém. Je nutné 
však změnit přístup k politice a tvor-
bě zákonů, aby se z účelových norem 
stal lidem  prospěšný systém práv 
a povinností.

 Narozen 28. 8. 1953 v  Broumově, 
středoškolské vzdělání ukončeno ma-
turitou na  Střední průmyslové škole 
chemické v Ústí nad Labem. V letech 
1974 - 2006 zaměstnán ve  společ-
nosti VEBA Broumov nejprve jako 
mistr mokré úpravny, poté jako eko-
nom téhož provozu. V  roce 1993 se 
stává předsedou tamní odborové 
organizace. V  období 1989 - 1991 
absolvuje dvouleté pomaturitní stu-
dium výpočetní techniky, v roce 1999 
ukončuje promocí studium na  Fi-
lozofi cké fakultě Univerzity Karlovy 

v  Praze a  získává akademický titul 
bakalář. Členem Městského zastu-
pitelstva v  Broumově je nepřetržitě 
od  roku 1998, v  roce 2006 je zvolen 
do funkce místostarosty Města Brou-
mova – funkci vykonával v  letech 
2006 – 2008. Je lídrem kandidátky 
ČSSD do  voleb do  Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. Na podzim 
2008 je zvolen hejtmanem Králo-
véhradeckého kraje. Ve  současných 
krajských volbách je lídrem kandi-
dátky ČSSD a  senátním kandidátem 
ČSSD za volební obvod Náchod.

 Jako senátor budu vždy podporo-
vat  tradiční kulturní akce v regionu. 
Mezi ně určitě patří Mezinárodní 
folklorní festival v  Červeném Kostel-
ci.  Při každé návštěvě tohoto folklor-

 Jsem velmi rád, že jsem mohl jako 
hejtman Královéhradeckého kraje 
pomoci nastartovat reformu krajské-
ho zdravotnictví, jehož vlajkovou lodí 
bude právě náchodská nemocnice. 

PROSADÍM V SENÁTU ZÁJEM NAŠEHO REGIONU
Běleč nad Orlicí, Benátky, Bezděkov nad 
Metují, Blešno, Bohuslavice, Borová, 
Božanov, Broumov, Brzice, Bukovice, 
Černčice, Černilov, Černožice, Červená 
Hora, Červený Kostelec, Česká Čerm-
ná, Česká Metuje, Česká Skalice, Divec, 

Dolany, Dolní Radechová, Habřina, 
Hejtmánkovice, Heřmanice, Heřmánko-
vice, Hněvčeves,  Holohlavy, Horní Ra-
dechová, Hořenice, Hořičky, Hořiněves, 
Hronov, Chvalkovice, Jaroměř, Jasenná, 
Jeníkovice, Jestřebí, Kramolna, Křinice, 

Lejšovka, Lhota pod Hořičkami, Libchy-
ně, Libníkovice, Librantice, Libřice, Lito-
boř, Lochenice, Lužany, Machov, Mar-
tínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Nahořany, 
Náchod, Nové Město nad Metují, Nový 
Hrádek, Nový Ples, Otovice, Police nad 

Metují, Provodov-Šonov, Přibyslav, Rači-
ce nad Trotinou, Rasošky, Rožnov, Rych-
novek, Říkov, Sendraž, Sendražice, Skali-
ce, Slatina nad Úpou, Slavětín nad Metují, 
Slavoňov, Smiřice, Smržov, Stárkov, 
Studnice, Suchý Důl, Šestajovice, Šonov, 

Třebechovice pod Orebem, Velichovky, 
Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Po-
říčí, Velký Třebešov, Vestec, Vlkov, Vrchov-
nice, Vršovka, Výrava, Vysoká Srbská, 
Vysokov, Zábrodí,  Zaloňov, Žďár nad 
Metují, Žďárky, Žernov.

 Chtěl bych pracovat jako senátor 
zejména v těchto v tématech: Zdra-
votnictví a sociální oblast. Myslím si, 
že tato témata jsou i ta nejvíce důle-
žitá. Zajištění kvalitní zdravotní péče 

pro všechny skupiny obyvatel. V so-
ciální sféře je nutné usilovat o takové 
zákonné normy, které by lidem za-
jistily právo na důstojné stáří a úctu 
v každé jejich životní situaci.

 Jaký způsobem relaxuji? Jízdou 
na  kole a  četbou. Obě tyto aktivity 
mě vždy spolehlivě odreagují, jedna 
po fyzické, druhá po psychické strán-
ce. (s úsměvem) Ale ne najednou! To 

bych si musel číst pří jízdě na rotope-
du a to by mě nebavilo ani to šlapání, 
ani čtení.  Všechno chce svoje správné 
místo. Kolo žádá cyklostezku v příro-
dě  a dobrá knížka pohodlné křeslo. 

ního svátku mě nadchne atmosféra 
místa i  nadšení organizátorů celé 
akce. Je nádherné vidět a  slyšet, že 
se české folklorní tradice daří rozvíjet 
i ve XXI. století.

Celkově by se měla náchodská nemoc-
nice dočkat investice přes jednu miliar-
du korun. Díky této investici se vytvoří 
podmínky pro zavádění moderních 
metod v poskytování lékařské péče.

 Chci jako senátor přinést změnu pří-
stupu. Mám zkušenosti z  místní samo-
správy z  Broumova, kde jsem působil 
jako místostarosta i z krajské samosprá-
vy jako hejtman Královéhradeckého 
kraje. Jako senátor budu vždy pohlížet 
na  tvorbu a  schvalování zákonů očima 
místních samospráv i  obyčejných lidí.  
Dnes však mají lidé pocit, že ve  všech 
politických kauzách se už dávno ztratil 
smysl politiky jako takové. Nerezignuj-
me však na  možnost změny. Věřím, že   
nespokojenost s  politikou na  centrální 
úrovni vyjádří lidé účastí ve  volbách.  
Aby špatné věci postupovaly vpřed,  sta-
čí, aby slušní lidé rezignovali. Nevyužít 
možnost ovlivnit, byť jediným hlasem, 
výsledek demokratických voleb a zvolit 
rezignaci, to je ta nejhorší varianta jak 
něco změnit.  Volební místnost  je tím 
nejlepším místem, kde lze dát pravicové 
politice najevo, že její cíle nejsou vašimi 
cíly, že její zákony jsou špatné zákony.  
Právě proto  má smysl jít k  volbám 
a využít práva svobodně projevit názor.
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SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 12. 2012 r.

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

STŘEDNÍ ŠKOLA 
ODĚVNÍ | SLUŽEB | EKONOMIKY 

ČERVENÝ KOSTELEC 

   NABÍDKA PC KURZU
• Kurz základních uživatelských ICT 
   znalostí a dovednostíObsah kurzu – základy operačního systému MS Windows 7, Internet Explorer, MS Word (30x45 min., kurz vhodný pro začátečníky, cena 1000,-Kč)
• Kurz pokročilých uživatelských ICT 
   znalostí a dovednostíObsah kurzu – MS Word, MS Excel, MS Power Point (20x45 min., kurz vhodný pro mírně pokročilé, cena 800,-Kč)
• Kurz počítačové grafiky a digitální 
   fotografieObsah kurzu – Adobe Photoshop (20x45 min., kurz vhodný pro pokročilé, cena 800,-Kč)
Bližší informace a přihlášky na vondrova@soukrej.cz nebo tel.491 461 823Předpokládané termíny konání říjen – listopad 2012 či únor – březen 2013
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PROVIDENT Náchod
24 hodin denně

Tel.: 725 725 816

www.NABYTEKNACHOD.cz

Paní Horníková – ta ukecaná, 
která ale nekecá. Na čem se 
domluvíme, to platí.

„Bližnímu ku pomoci, vlasti ku 
prospěchu“ – to je heslo, které ctí 
dobrovolní hasiči již více než sto let. 
Proto si dokáží vážit každého, kdo 
se podobným cílem řídí po celý svůj 
život. Paní Horníková takovým člově-
kem bezesporu je. Proto pro nás bude 
vždy bližním, kterému kdykoliv rádi 
pomůžeme …

Kandidátka do Senátu

č.7
za volební obvod Náchod

ZDEŇKA
HORNÍKOVÁ

za

H7

Na dnešní politiku se hodně nadává, 
mnohdy oprávněně. Před každými 
volbami se objeví noví spasitelé, kte-
ří naslibují kdeco a získají hlasy voli-
čů. Nic dobrého však po nich nezů-
stane, jenom zmatek a ještě silnější 
znechucení politikou.
Potřebujeme situaci zlepšit. Cestou 
k tomu je volba lidí, kteří se osvěd-
čili, můžeme si zkontrolovat, jak 
v minulých letech pracovali, známe 
je dobře. Já osobně dávám přednost 
tomu, aby do vysoké politiky šli lidé, 
kteří si cestu prošlapali poctivě od 
píky. Krok za krokem, rok za rokem museli prokázat, že na svůj 
úkol stačí, znají svou velikou odpovědnost. 
Proto podporuji magistru Zdeňku Horníkovou a chci o hlas 
pro ni poprosit i vás, občany senátního obvodu Náchod.  Její 
volbou svůj hlas dobře zúročíte. 

Miroslava Němcová
Předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR

Milan Kligl
vedoucí odborné rady mládeže
Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska - okres Náchod

Jiří Brožek
náčelník Horské služby ČR

Strom poznáš po ovoci, člověka po 
skutcích. Tak je psáno…
Na gymnáziu jsme se se Zdenou Hor-
níkovou do jisté míry minuli. Ona tam 
nastoupila jako studentka v září 1968 
a já jsem odtamtud jako pedagog mu-
sel na počátku normalizace odejít. Pak 
i ze školství. Pro některé lidi jsem „pře-

Mgr. Aleš Fetters
stařičký pedagog z Jiráskova 

gymnázia v Náchodě

stal existovat“, jiní se nebáli ani v té 
době mi dát najevo své sympatie. 
K těm patřila i Zdena Horníková. 
Proto i ona má mé sympatie.

Inzerat_ECHO.indd   1 1.10.2012   15:17:10
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www.bazenymachov.cz

čestně | zkušeně | nezávisle

E-mail: FejfarP@seznam.cz 

Tel: 737 238 139

      Petr Fejfar

www.petr-fejfar.estranky.cz

čestn

2

čestně | Za svoje názory a program ručím svým  

 jménem a bezúhonností.

   zkušeně | Starosta České Skalice (1990-2000), 

     senátor (2000-2006). Znám problémy běžných 

       lidí, snažím se jim pomáhat a poradit.

       nezávisle | Pokusím se o změnu nálady 

       ve společnosti, budu Vám naslouchat 

      a prosazovat Vaše zájmy.

Bc. Petr Fejfar
nezávislý kandidát do senátu

Ing.

VÁCLAVA 
DOMŠOVÁ 
SENÁTOREM

„K
DE J

E V
ŮLE

, 

    
  T

AM JE
 I C

ES
TA

“

WWW.DOMSOVASENATOREM.CZ

6

Proč budu volit senátorku 

Václavu Domšovou
 Jsou věci, které budete mít na-
vždy před očima. Pro mě osobně 
je jednou z  nich ničivá červen-
cová povodeň na  Rychnovsku  
v  roce 1998. Velká voda tehdy 
doslova smetla několik horských 
vesnic včetně Deštného v  Orlic-
kých horách. Tahle obec ale měla 
štěstí v neštěstí - starostovala v ní 
Ing.  Václava Domšová, energická 
žena, která se z  nečekané tragé-
die nejen nezhroutila, ale hned se 
pustila do likvidace povodňových 
škod. Tak jsem ji znala už předtím, 
potom a vlastně dodnes – vždyc-
ky usměvavou, ale ráznou a  při-
pravenou řešit věci hned, jak  je 

to potřeba. Nikdy neodmítla roz-
hovor pro noviny, ať už se brodila 
v gumovkách vyplavenou vesnicí 
nebo pekla o víkendech pod sjez-
dovkou skvělé palačinky pro stov-
ky lyžařů. 
 Nepotkávaly jsme se v  posled-
ních letech často, ale Vendula, 
jak jí říká snad celý kraj, se prostě 
nemění. Poté, co se Orlické hory 
staly i její zásluhou vyhledávaným 
turistickým cílem, se na  pár let 
odebrala hájit zájmy východních 
Čech do  Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky. V posledních letech 
pečuje o  kulturu v  Královéhra-
deckém kraji, pracuje pro města 

i nejmenší vesnice. Jako voliče mě 
opravdu těší, že znovu přijala kan-
didaturu do voleb do Senátu, ten-
tokrát za naše Náchodsko. Věřím, 
že v nich uspěje a bude tam platná 
jako dříve. Vážím si její nezávislosti 
a jasných životních postojů, nikdy 
nespadla do  kolotoče podivných 
her velkých politických stran. Její 
volební heslo „Kde je vůle, tam je 
i cesta“ naprosto jednoduše vysti-
huje její osobnost. Vendula je pro 
mě prostě jasná jednička. 

Helena Rezková z Vlkova, 

publicistka a starostka 

sokolské župy v Náchodě

Budu nadále podporovat

urychlenou modernizaci

náchodské nemocnice.

KANDIDÁTKAKANDIDÁTKA

č.18č.18

MUDr. Jiří VESELÝ, primář interního oddělení nemocnice Broumov

Přibyslav u Nového Města nad Metují

Hospoda na Bačce

Vás zve ve dnech: 
20. – 21. – 22.října 2012 

na tradiční POSVÍCENÍ
Otevřeno vždy od 11.00 hodin

Rezervace na tel.: 
491 471 471, 728 585 350

Hudba – Taneční skupina STYL
Taneční zábava 

– sobota od 19.00 hodin

Krkonošský veletrh 
Stavba • Bydlení 
Zahrada • Hobby

Prostory společenského 
centra UFFO v Trutnově  

5.-6. října od 9-18 hod. 



* Pronajmu byt 3+1 75 m2 v Náchodě u nem. v zatep-
leném domě, nová okna, část. zařízený, dlouhodobě. 
Nájem 4500,- vč fondu oprav + inkaso, kauce 10 tis.Kč. 
TEL.:733 735 709
* Pronajmu byt 1+1, I. kategorie, s balkonem, v Ná-
chodě, plastová okna, dům zateplen. K  nastěhování 
ihned. Tel.: 604 53 23 87
* Pronajmu slunný byt 3+1 po rekonstrukci s velkou 
terasou v cihlovém domě v centru Náchoda. Přípojka 
na  internet a  satelit. Nájem 6.500,- + 2.500,- záloha 
na služby, kauce 13.000,-. Tel.:737 407 528
* Pronajmu byt 1+kk v Jaroměři. Tel. 604 250 202
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk(40m2) s  terasou 
v 1.NP bytového domu v Dolní Radechové. Nájemné 
3.500,-Kč + inkaso, kauce 12.000,- Kč, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu byt 3+1 v  Jugoslávské ulici v Náchodě. 
Výměra 50 m2, 9. patro, byt je prosluněný a teplý, nová 
okna. Nájemné 6500 + elektrika, plyn + kauce. Tel. 
775 697 276
* Pron.dlouh. byt 1+1 (33 m2), 1.NP, v  nově zrek.
domě, v  NA-Bělovsi u  Korunky, pl.okna, zateplení, 
sklep, park. u domu, náj. 3500Kč + voda + el. + plyn 
+ kauce, tel. 608 903 070

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Náchodě-Bě-
lovsi. Byt o výměře 35m2, částečně zařízený (ku-
chyň.linka, sporák, lednice, pračka). K  dispozici 
sklep a komora. V domě pouze 4 byty-záruka sou-
kromí. Nájemné 3.500,Kč + energie. K  dispozici 
ihned. Kauce.Tel.: 608 236 973

* Dlouhod.pron. DB 1+1 v  NA  na  Brance 47m2 
+ balk. náj. 3700Kč + INKASO + KAUCE 15000Kč. 
Tel. 736 766 448
* Pronajmu byt 3+1 v centru Nového Města nad Me-
tují. Cena vč. inkasa 7500,-Kč. Volný od  1.12.2012. 
Tel.777 48 38 42
* Pronajmu 1+kk v Náchodě, Komenského ul., příze-
mí. Nájem 2500,-Kč + energie 1500,-Kč. Kauce 3000,-
Kč. TEL.:777 123 156
* Pronajmu byt v  Polici nad Metují na  sídlišti, 
č.p.287, 1+1. Volejte 603 441 264
* Pronajmu byt 3+1, 73 m2, v Náchodě, byt po rekon-
strukci oken a zateplení. Volný od 1.12.2012, po doho-
dě od 1.11., cena dohodou. Tel. 603 176 318
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě na  Plhově. Cena 
620.000 Kč. Tel. 602 110 736
* Prodám druž. byt 3+1 SUN v Náchodě, dům po re-
vitalizaci (nová okna, zateplení, nový výtah) 7. patro, 
nová kuchyň, výhled do  zeleně. Cena dohodou. RK 
nevolat! Tel.733 519 923

* Pronajmu pěkné nové byty 2+KK a  3+KK 
v centru Náchoda. Po prohlídce bytů cena k jed-
nání. Kontakt na e-mail: novebyty11@gmail.com 
nebo mob. 776 855 749

* Pronajmu dlouhodobě zařízený byt 2+1, výměra 
62 m2, Náchod Běloves, plastová okna, balkon, sklep, 
4500,-Kč + inkaso + kauce. TEL.:608 93 20 40
* Pronajmu hezký podkrovní byt 2+kk v centru Ná-
choda na Komenského ulici. Cena 4500,- +1500 služ-
by, kauce 10.000,- Tel.602 247 247
* Hronov, pronajmu byt cca 64 m v centru, 2+1, oko-
lo 6.750 včetně všeho. Tel.774 846 099
* Pronajmu nový byt 3+1 v cihlovém domě v centru 
Náchoda. Nová kuchyňská linka, nové plovoucí pod-
lahy, volný od  1.10. Cena 5500 + 1500 služby, kauce 
10.000,- tel.602 247 247
* Prodám družstevní byt 3+1 SUN, Náchod, Růžová 
ul., výměra 77 m2. Cena: 739 000,- Kč. Tel.: 777 602 884
* Prodám zděný byt 2+1 v OV Náchod - Raisova ul, 
výměra 64 m2. Cena: 949 000,- Kč. Tel.: 777 602 884
* Prodám byt 4+1 v  osobním vlastnictví v  centru 
Náchoda, výměra 60 m2. Cena: 995  000,- Kč. Tel.: 
774 311 404
* Prodej nebo pronájem v Hronově 2 + kk a 3+kk. 
Byty se nachází v domě po rekonstr ve 2 a 3.NP bez 
výtahu. Každý z bytů má novou koupelnu, WC, plast. 
okna, nové veškeré rozvody apod. Sítě veř., topení 
elektrokotel. Klidná lokalita, nedaleko centra. Tel. : 
608 245 634
* Pronajmeme byt 2+kk (57m2) v Červeném Kostelci 
nedaleko centra. Nájemné 3 700 kč+inkaso. Kauce 2x 
nájemné. Volný od 1.11 2012. Tel: 608 732 435
* Pronajmu byt 1+1 42m2 v Jaroměři Jakub. předm. 
Plast. okna na západ, obyv. kuchyň, vl. plyn. kotel. Vol-
né ihned. Info na 603 760 858
* Pronajmu byt 2+1 v Hronově. Tel. 608 11 00 41
* Pronajmu v Bělovsi 2+1 70 m2 v přízemí RD s vlast-
ním vchodem od 20.10. Family centrum 150 m. Byt je 
kompletně zařízený chybí pouze pračka. Cena proná-
jmu 4200,-Kč + energie. Veškeré energie mají vlastní 
odpočet, možnost parkování auta na  pozemku pod 
přístřeškem. TEL.:776 578 827
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 78m2 poblíž centra 
v Náchodě, Od 1.11., nájem 4500,-+ energie + kauce. 
TEL.:733 342 757
* Pronajmu byt 2+kk 42 m2 v  Náchodě na  Plhově, 
volný ihned, byt po  rekonstrukci, připojení na  in-
ternet, kauce 9.000 Kč, nájem 3.500,- + inkaso. Tel. 
732 283 384
* Pronajmu byt 3+1 s balkonem v Červeném Kostelci 
- Na Koubovce. tel. 724 916 454
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě - Karlův Kopec. Ná-
jem 3500,- + inkaso. Kauce 3.500,- Kč. Tel. 776 869 892
* Prodáme byt 4+1 99,86 m2 v  Bohuslavicích n.M. 
v  šestibytovce v  přízemí. Nová okna, topení. S  ga-
ráží a  pergolou. Nutno vidět, cena dohodou. TEL.:
720 167 645, 721 358 752 RK NEVOLAT!
* Prodám byt v osob. vl. 3+1 po celkové revitalizaci, 
v  klidné části Police nad Metují. Cena: Kč 800  000,- 
mob. 605 189 008
* Hledám podnájem v  menším bytě - Police nad 
Metují, případně i Č. Metuje, Žďár nad Metují, Pěkov, 
Hlavňov (klidné místo) - tel: 732 781 722
* Pronajmu plně vybavenou útulnou větší garson-
ku v Náchodě. Cena: 4.500,- + energie. Vratná kauce 
8.000,-. Tel.:737 464 578, 777 894 422. Možný nástup 
od října 2012. Foto bytu na: http://www.muj-bazar.cz/
reality/2/
* Prodám DB 3+1 70m2, Riegrova Hronov. Cihla, 
1. patro, převod do OV 2013 možný. Cena k  jednání 
1150000. Tel. 776 661 237
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1; 85m2 V CIHLO-
VÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 200M OD  NÁMĚSTÍ, 
NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + 200,-Kč ZÁLOHY+ ELEK-
TŘINA  INFO 777 302 483; 777 606 464
* Pronajmu pokoj vhodný k  ubytování studentů. 
Centrum Náchoda. Volný ihned. Informace na  tel. 
724 046 453

* Pron.prostory býv. OÚ v  D.Radechové čp.117, 
2 kanceláře s WC a parkováním, 40m2, vyt.akum.kam-
ny. Náj. 3.000 + inkaso + kauce, tel. 608 903 070.
* Pronájem prostoru na pěší zóně na Kamenici v Ná-
chodě. Vhodné jako kancelář, masérna apod., 65 m2 
po  rekonstrukci. vybavená kuchyň, lednice, kávovar, 
mikrovlnná trouba atd. Nájem včetně záloh na topení 
a vodu 8.500,-Kč měs. TEL.:608 948 052
* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku v klidné 
lokalitě Náchod - Amerika s možností výstavby o vý-
měře 3 909 m2. Cena : 145 Kč/m2. Tel.: 777 602 884

* PRONÁJEM - NEBYTOVÉ PROSTORY - KAN-
CELÁŘE - PROVOZOVNA PRO SLUŽBY - 4 
místnosti - Komenského ul., Náchod nad Agentu-
rou SAXANA, bezproblémové parkování, nové pa-
tro, krásné sociální zařízení, pěkné podlahy, dveře, 
dobrý přístup. Cena 2.900/místnost včetně energií. 
Tel: 739 619 251, E-mail: eva.do@seznam.cz

* Pronájem administrativní budovy s  výrobní 
a  skladovací plochou Česká Skalice, Bezručova 
ul., výměra 490 m2 Cena: 35  000,- Kč/měs.+sl. Tel.: 
777 602 884
* Pronájem zrekonstruovaných výrobních a  skla-
dovacích prostor v  centru Nové Města nad Metu-
jí, výměra 157 m2. Cena: 7  900,- Kč/měs. +sl. Tel.: 
777 602 884
* Pronajmu menší nebytové prostory vedle kadeř-
nictví v  Náchodě a  pronajmu místo v  kadeřnictví. 
Tel. 776 344 900

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S  VÝLO-
HAMI 60m2 V HRONOVĚ, VHODNÉ PRO PRODEJ-
NU, SERVIS, ORDINACI, KONTAKTNÍ KANCELÁŘ 
APOD, NÁJEMNÉ 4.500,-Kč. INFO  777  302  483, 
777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V  TRUT-
NOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 170m2 NE-
BO123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, BOWLING, 
KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE 
APOD. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁLOHY; 
INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici ve 2. 
patře s  výtahem, WC a  kuchyňkou k  dispozici. Ve-
likost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavárny, 
jiných obchodních služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, fi tcentrum a jiné služby. Prostory se na-
chází na  Kamenici v  Náchodě v  I.patře se samostat-
ným vchodem. Investice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Pronajmu v  Hronově malou kancelář - nebo 
jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s  příslu-
šenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíčně. Tel. 
608 66 77 30
* Nabízíme k  pronájmu nebytové prostory I.pa-
tro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 za  2000Kč 61,15m2 
za  4000Kč 65,7m2 za  4200Kč Přízemí 65 m2 
za  3500Kč 260 m2 za  11500Kč Jedná se o  prostory 
na lukrativním místě v Jaroměři cca 100m od Tesca, 
které byly užívány jako dílny (možno přebudovat 
na  obchodní prostory) V  I.patře se nacházejí kan-
celáře o různých plochách. Plocha přízemí je 320m2. 
Plocha I.patra je rovněž 320m2. Kontakt 775 061 023
* Pronajmu nebytové prostory v  přízemí i  pat-
ře v  domě čp.1742 Palachova ulice Náchod (bývalé 
PVT), kanceláře, učebny, ordinace, provozovny apod. 
TEL.:777 130 410

* Prodám brambory na  uskladnění. Červené, bílé 
varný typ A. Ručně sbírané a  tříděné. Cena 6,-Kč/kg 
- Náchod. TEL.:608 758 933, 775 302 967
* Starší akumulačky - levně dohodou a dva závěsné 
lustry výškově nastavitelné, skleněné stínidlo, na jed-
nu žárovku. Tel. 602 103 775

* Prodám malý a velký televizor, pračku ROMO, vše 
v perfektním stavu. Levně. Tel. 731 859 113 po 18. hod.
* Prodám sendvičové izolační panely stěnové a střeš-
ní, 100x200, 100x 250 cm až 300 cm, tl 6cm 300 Kč/
m2, tl 8 cm za 325 Kč/m2, tl 10 cm 350 Kč/m2, na stěny, 
opláštění, příčky, stropy. Tel. 728 017 631

* ULTRACONTOUR - bezbolestná liposukce 
- prodám přístr. - ultrazvuková lipolýza - alter-
nativa k  tumescenční liposukci - neinvazivní 
- bezbolestný zákrok - původní cena přístroje 
1.980.000,00 Kč s  DPH, nyní z  důvodů rušení 
provozovny nabízím za  580.000,00 Kč s  DPH, 
po dohodě možné i na splátky - přístroj je po re-
vizi, je v  naprostém pořádku. Výhodná inves-
tice, rychlá návratnost. Tel: 739619251, e-mail: 
eva.do@seznam.cz

* Prodáme jedlové chvojí. Tel. 608 976 956

* Prodám byt 1+kk v OV v panelovém domě v Hro-
nově blízko centra, 3. patro, 41 má. Nová plast. okna, 
výtah po rekonstrukci, satelit, nová střecha. Cena 520 
tis. Kč. Tel: 604 433 585, RK nevolat!
* Nabízíme pronájem část. zařízeného bytu 1+1 
v Polici n.M., součástí je vestavěné patýrko na spaní 
a  dolejší dřevěná vestavěná postel, vhodné a  řeše-
né pro rodinu, či matku s  dítětem. Nájemné 3500,- 
+ energie. Po  dohodě možno ihned k  nastěhování. 
TEL.: 775 158 538
* Koupím bezbariérový byt v  Náchodě. Tel. 
605 844 051
* Pronájem bytu 3+1 v  centru města Náchod 
u  Okresního soudu. Ulice Palachova 1457. Nájemné 
5000 + služby 2000, elektriku si platí sám nájemce.
Tel.:775 061 233.

* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ 2+kk ve  Vel-
kém Dřevíči na  Špici. Cena 4400,-Kč +inkaso, 
kauce nutná. Kontaktní tel. 602  133  173, email: 
renestarkov@seznam.cz

* Pronajmu byt 1+1 65 m2 v  Hronově v  blízkosti 
centra, ve starší zástavbě, nejlépe mladšímu páru. Ná-
jem 3200,- + energie + kauce. Byt ihned volný. TEL.: 
604 963 822
* Koupím byt 1+kk v Náchodě Bělovsi v původním 
stavu. Tel. 775 791 107
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 v Náchodě ul. 
Kamenice. Byt je po rekonstrukci a je v něm všechno 
nové. Byt je vybaven velkou kuchyňskou linkou včetně 
nových spotřebičů a lednice. K dispozici nová sklepní 
kóje a sušárna na prádlo. Cena nájmu 5.400 Kč + in-
kaso. Pouze pro bezproblémové a  solventní zájemce. 
Kauce 8.000 Kč. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu garsonieru menší v  Hronově. TEL.:
608 66 77 30
* Pronajmu slunný byt 2+1 v  Náchodě nedaleko 
centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného domu, má 
75m2. Jsou tu nová plastová okna, nová topidla, nové 
rozvody plynu. Je vybaven kuchyňskou linkou se spo-
rákem. K bytu patří i půda a sklep. Veškerá občanská 
vybavenost v dosahu 5 minut chůze. Parkování před 
domem. Nájemné 4900,-Kč + služby. Volný ihned. 
Tel. 723 745 040.
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3+1 v České Skalici, 
Tyršova 767, 6. podlaží, výměra 71,5 m2. Měsíční ná-
jem Kč 2.900,-- (bez služeb), jistina Kč 10.500,--. Info: 
733 131 189
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3+1 v České Skalici, 
Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 m2. Měsíční 
nájem Kč 2.900,-- (bez služeb), jistina Kč 10.500,--. 
Info: 733 131 189
* Prodám 1+1, 42 m2 v Náchodě, družst., pěkný s vlast-
ním balkonem, cena 480 000,-Kč. TEL.:777 038 086

* Pronajmu dlouhodobě velkou garáž - ven.půdorys 
6,6x5,1 + podkroví, u  hlavní cesty nad autobusovou 
zastávkou v  Náchodě na  Lipím, proud zaveden. Ná-
jemné 1.000,-Kč + inkaso. Tel.:608 90 30 70.
* Prodám RD v  NA-Běloves. Garáž, zahrada. Tel. 
732 528 200
* HLEDÁM PRONÁJEM VĚTŠÍ GARÁŽE, K  ZA-
PARKOVÁNÍ OBYTNÉHO VOZU, V  HRONOVĚ 
A  OKOLÍ.VÝŠKA VRAT MIN.2,8m, DÉLKA MIN. 
8m. KONTAKT 777 302 483
* Prodáme zasíťovanou stavební parcelu v  Novém 
Městě n.M., Na  Františku, v  zástavbě rodinných 
domů. Výměra 1180 m2. Cena 900 Kč/m2. RK nevolat. 
Tel. 773 585 555
* Prodej stavebního pozemku v Náchodě k.ú. Babí, 
p.č.54, plocha 508m2, p.č.297/1, plocha 554m2. Na-
pojení na  inž.sítě z  přilehlé komunikace. Příjezd 
po  asfaltové komunikaci. Cena 200.000Kč. Tel.: 
775 061 233
* Prodej 1/2 dvojdomku se zahradou v  Machově. 
Dům 3+1 se nachází na krásném klidném místě pod 
Machovským Šefelem. Dispozice: 3 pokoje, kuchyň, 
koupelna, WC, komora, dílna. Možno užívat k trva-
lému bydlení, nebo k rekreaci. Cena dohodou. RK - 
nevolat. Kontakt: 737 786 812
* Prodám stavební pozemek se stavbou garáže Ná-
chod-Trubějov Cena : 280 000,- Kč. Tel.: 777 602 884
* Prodám pozemek k  výstavbě rodinného domu 
o výměře 3238 m2 v Náchodě-Malé Poříčí. Cena: 225,-
Kč/m2. Tel.: 774 311 404
* Prodám starší RD v Náchodě - Kašparák. S garáží 
a zahrádkou. Cena cca 980 000,-Kč. Tel. 728 469 530
* Pronajmu rodinný domek v  Hronově na  Padolí 
2+1 po  celkové rekonstrukci: zateplení +nová plas-
tová okna. Obytný prostor 51 m2. Zahrada 40 m2. 
Nevhodné pro nepřízpůsobivé osoby. Nájemné 4500,-
Kč/1 měs.+inkaso 3505,-Kč Vratná kauce 10000,-Kč. 
Tel.728 188 352 Zn. Od 1.listopadu volný.
* Pronajmu řadovou garáž se zavedenou elektřinou 
v  Náchodě /za  bývalým okresem/. Nájem 1000,-Kč. 
TEL.:608 145 098
* Prodám stavební parcelu - Studnice u  Nácho-
da, cca 2000 m2. Sítě v  dosahu. Cena dohodou. Tel. 
739 008 006
* Prodám RD v centru Hronova se zahradou - klidné 
místo za divadlem. TEL.:608 748 934 volejte do 20.ho-
diny, RK NEVOLAT!
* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle náměstí v uza-
vřeném areálu obytných domů. Garáž je s osvětlením. 
Cena nájmu 850 Kč. Platba vždy na čtvrtletí předem. 
Telefon: 777 152 750 v pracovní dny.
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného domu 
na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 500 Kč/m2. 
Tel. 608 66 77 30
* Prodám nový rod.domek v  Polici n.M. možnost 
splátek a  stavební pozemek Nové Město - Jestřebí. 
TEL.:603 525 531
* Prodám řadový dům 6+1 ve Studnicích u Nácho-
da. Ihned k nastěhování. Pozemky cca 400 m2. Tel.:
734 747 601
* Koupím zemědělské pozemky, platba ihned. Tel: 
777 114 004
* Prodám pozemek ve Velkém Poříčí určený územním 
plánem pro stavbu rodinného domu tel: 605 437 524

* Pronajmu nebytové prostory s  výlohou v  centru 
Náchoda. Tel.725 033 101
* Pron.malou kancelář (2x4m) s výhl.do zeleně po-
blíž centra, +WC, v  nově zrek. domě v  NA. Nutno 
vidět, náj.1.500 + el. + vody + topení + kauce., tel. 
608 903 070.

* Prodám starší plynový kotel GASEX - 23 kW - ser-
visovaný, levně dohodou. Tel. 702 018 628
* Prodám funkční plyn. kotel DESTILA DPL 25, 
nový měď. kotel. prům. 60 cm pocínovaný a  ruční 
káru, kola 16“. Cena dohodou. Tel. 731 247 070
* Prodám krbová kachlová kamna s  výměníkem, 
10,5 kW značka ABX MARINA, 3 roky stará, moc 
pěkná. Cena dohodou, při rychlém jednání sleva. 
TEL.: 776 88 48 60
* Nahořanský česnek 190 Kč/kg. Matoušovi, Černči-
ce 59, tel: 603 758 362
* Prodám pianino, naladím a  případně dovezu. 
TEL.:775 328 366
* Barevná statice - limoniun sinuatum v  šesti bar-
vách, svazkovaná, sušená. Cena 150 Kč/kg. Tel.607 
857 022 email: pestovani.statice@seznam.cz
* Prodám pšenici 500 Kč/q, ječmen, oves, trikitale 
450 Kč, pytle výměnou nebo 20 Kč/ks, našrotované 
+50 Kč. Kocourek, Slavětín, tel. 732  381  524, email: 
vl.kocourek@seznam.cz

* Prodám nepoužitý (záruka 10 let) komůrkový 
polykarbonát v deskách 2,1 m x 6 a 7 m tl. 10 mm 
za cenu 199 Kč/m2 vč. faktury a záručního listu. 
Dovezu po ČR !! T: 606 88 88 77

* Prodám kvalitní katrovanou černozem - travní 
substrát, ideální k obnově a zakládání nových trávní-
ků, do skleníků a výsadbě. Cena 470,- Kč/1 m3. Min. 
odběr 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962

* Koupím kotel do polní kuchyně. Tel. 776 88 67 10
* Koupím knihy May, Verne a  jiné dobrodružné. 
Tel.č.722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poštovní 
známky, případně ohodnotím. Tel.č.722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN, IGRA a jiné 
i na bowden, vláčky apod. Tel.č.724 020 858
* Knihy - koupím i celou pozůstalost, časopisy, pla-
káty, ceníky a jiný papírový artikl. Tel.č.724 020 858
* Ihned zaplatím za  Vaše staré hračky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky na  bowden, auto-
dráhy, vláčky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR 
aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské věci, 
obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poško-
zené předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, komik-
sy a časopisy, LP desky, staré pohlednice i celé sbírky. 
Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Daruji větší množství stavebního kamene v loka-
litě Nové Město nad Metují.TEL.:603 263 012
* Poptávám služby vymáhací agentury pro mimo-
soudní řešení pohledávky. Dlužník fyzická osoba, 
Náchod. Zajímavá provize z vymožené částky. Infor-
mace na 777 241 943

* ŽIVÁ HUDBA - Lukáš Vrabec - klávesy, zpěv- 
na Vaši oslavu, svatbu, sraz, večírek, atd... (Ná-
chodsko) tel.: 776 626 350 - od 3000,- za večer 
(cca 5-6 hod.)

* Kuchař 28 let, praxe v poctivé české kuchyni 10 
let hledá práci nebo brigádu. TEL.:605 485 085
* Sháním víkendovou brigádu jako řidič. Napří-
klad řidič dodávky nebo vozu taxi. Práce v noci ne-
vadí. Kontaktní mobil 775 428 455
* Matka dvou dětí hledá přivýdělek - výpomoc 
v  domácnosti, hlídání dětí apod. Náchod a  blízké 
okolí. TEL.:773 922 769
* Nabízím výuku ruštiny, včetně konverzace na Ná-
chodsku. TEL.: 608 871 823
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid domác-
ností a domků i po malování a rekonstrukci, praní 
a žehlení prádla. TEL.:737 564 496
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, 
na vršku a bokách s ornou půdou. TEL.:739 814 111

* Prodám ŠKODA Fabia sedan, 1.4 i, provoz 
od  2012, 180 tis.km, servisní knížka, pravidelný 
servis, 4x klíč, cihlová metalíza, servo, airbac, cena 
59 tis.Kč. TEL.:777 104 584
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 1000, 
Š 100, Š 110R, Škoda Octavia, Spartak, Felicia 
např. světla, nárazníky, díly motoru, plechové díly 
- podlahy, blatníky, čela, dveře, kapoty a jiné. TEL.:
777 590 755
* Prodám Citroen C3, r.v.2008, najeto 30 000 km, 
6x airbag, stříbrná metalíza, plná výbava mimo kůže, 
jako nový, cena 119 800,-Kč. Tel. 777 104 584

* Border kolie, šť.k odb. říjen. Rodiče PP, Kč 5tis. 
TEL.:777 591 511 

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

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

TEL.:606 270 421

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů, sekání trávy

   křovinořezem i sekačkou

- úpravy terénů i zednické práce.

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496
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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

Č.Skalice u náměstí-RD (7+1),prodejna+bar......2,99 mil.Kč,Náchod-ul.Žižkova (u nádraží)-RD po rekon.s 2 byty+komer.prostory ......2,29 mil.Kč
N.Město n/M.-Řad. RD(4+1),histor.část-u náměstí,k rekonstr......1,2 mil.Kč,H.Radechová u NA-Rekonstr.RD,poz.6ha,polosamota ...........2,59 mil.Kč
N.Město n/M.-Na Bobečku-Rekr.chata s krás. zahradou a sítěmi......400.000,-Kč+velmi pěkná zahrada se sklípkem a přípojkami ............ 195.000,-Kč
Nahořany u N.Města n/M-Novostavba 4+kk,před dokončením,poz.912m2.....2,29 mil.Kč,Č.Skalice-RD 2+1,půda k vestavbě,garáž .....1,39 mil.Kč
Dobruška-Výrob.+sklad.objekt po rekonstr.-1285 m2......4,65 mil.Kč, Náchod-centrum-Objekt k podnikání-zast.620 m2,poz.1107 m2 ....... k jednání
Náchod-Luxus.RD-novostavba (6+kk),ohřev-vrty 90m-vše nutno vidět.......5,99 mil.Kč,Lipí u NA-Novostavby úspor.RD,poz.až 1000 m2 ...... více v RK
N.Hrádek-náměstí-Řad.RD s byty 1+1 (48+45 m2)po ,část.rekonstr.....645.000,-Kč,Teplice n/M.-RD,byty 2x3+1-po 90m2+garáž ....2,59 mil.Kč
N.Město n/M.-František-Nadst.vybavený byt 3+1 s garáží.......1,75 mil.Kč+nový,zděný byt 3+kk s garáží a zahradou v RD v Krčíně .......1,29 mil.Kč
N.Město n/M.-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,Malecí......675.000,-Kč, Zděný 2+1 OV,centrum-ul.Klosova,větší sklepy .............. 950.000,-Kč
Bystré u Stárkova-poloroub.chalupa,část.rekonstr.,poz.1368 m2......1,35 mil.Kč,Hronov-u náměstí-poloroub.chalupa,poz.555 m2 ........... 599.000,-Kč
Náchod,N.Město n/M.,Slavoňov, Jestřebí,Č.Skalice,Bohuslavice,Roheničky u Č.Meziříčí-Atrakt.poz.k výstavbě RD a rekreaci ........... od 180,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

RŮZNÉ

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

ECHO 10str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

PEDIKÚRA AŽ DO DOMU
Náchod

Tel.: 604 415 689

JEZDĚTE 
LEVNĚJI

E85 – BIOETHANOL
Ušetříte až 30% nákladů na PHM

MONTÁŽ přídavných řídících jednotek 
do všech typů benzínových motorů

Kontakt:     Adresa: Padolí 343
Te.: 608 778 879, 777 074 942                               

549 31 Hronov – Zbečník
e-mail: ap.racing@seznam.cz                            

(bývalý Svazarm)

Montáž LPG systému 
– vícebodové vstřikování

Montáž a konverzní jednotky E85
Tel. 603 157 506

HLEDÁME PRO NAŠE 

KLIENTY RD NEBO CHALUPU 

NA KLIDNÉM MÍSTĚ 
- NÁCHODSKO NEBO BROUMOVSKO

AGENTURA RE/MAX HRADEC 

KRÁLOVÉ         Tel. 739486403

Noviny ECHO hledají 
spolehlivé distributory

- nejlépe již někoho, kdo něco 
roznáší v České Skalici, Hronově 
případně dalších obcích okresu 

Náchod (Broumovsko, Jaroměřsko)

Informace na tel. 491 424 522 
nebo 602 103 775  

PO-PA od 8-17 hod. 
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

Prodám nové:
Dveřní stříšky • Skleníky •

Plexisklo • Komůrkové desky 
• Trapézové desky
Tel.: 777200452

Email: Inko@benocz.cz
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AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

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

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, 

BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

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

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.
Rychlé jednání    5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

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

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

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

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

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

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

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

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

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!ceny!!!

KOČÁRKOV
www.kocarkov.cz
na ploše 100 m2 nabízíme za INTERNETOVÉ CENY:

Kočárky: X-Lander, Mutsy, Quinny, Jedo, Tako, Espiro, 
Peg-Pérego, Roan, Canu, Dorjan, Maxi-Cosi, ABC Design, 

V-Cross, V-Travel, Babydesign

Autosedačky: Cybex, Romer, Maxi-Cosi, Caretero, 

New Buddy

Přijďte své děti obléci a obout do kvalitních 
českých výrobků značek Fantom a Pegres.

Postýlky, matrace, vaničky, lehátka, sety po-

vlečení, nábytek, hračky, kojenecký textil, po-

třeby pro maminky a miminka – Avent, MAM, 

Tommee Tippee, Canpol

Náchod, Hurdálkova 357 /vedle kina Vesmír/ 

Těšíme se na Vaši 

návštěvu, poradíme, 

pomůžeme 

s výběrem toho 

nejlepšího pro 

Vaše nejmenší.

Jazykové kurzy 

NĚMČINA 

ANGLIČTINA
Pro začátečníky i pokročilé.

Tel. 603 440 969

KOMPLETNÍ KOMPLETNÍ 
ÚDRŽBY 
ZAHRAD

724 173 560

Y Y
DD

STUDNICKÉ 
POSVÍCENÍ

6. – 8. října 2012

V hostinci U Studny
Zveme Vás na pečené husy, 

kachny, bažanty, králíky, 
zvěřinu, jehněčí

V pondělí „zlatá hodinka“ s muzikou

ZVĚŘINOVÉ HODY
20. – 21.října 2012

Tel.739 433 396

VÍKEND 
S AEROBIKEM VE 

VODĚ I NA SUCHU 
16.-18.11.2012 
HOTEL ALFA ***

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

VÍCE NA INFO: 728 347 252
WWW.VOMOCILOVA.WBS.CZ

NOVÁ POBOČKA 
V NÁCHODĚ

Hrašeho 13 (vedle katastru)

Po, Čt: 12 – 17  
Út, St: 8 – 13

Tel.: 777 938 646, 
737 967 279

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
                 mobil 603 531 304, 

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

 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace bytových dveří 

 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

HLEDÁME
Obchodního zástupce

pro prodeje služeb fi remním zákazníkům VODAFONE
Nejedná se o práci na prodejně.

Práce na ŽIVNOSTENSKÝ LIST , nebo Dohoda o provedení práce
Nabízíme: Zaškolení (7 denní), mobilní telefon a internet

POŽADUJEME: Silné komunikační schopnosti, odhodlanost 
oslovovat nové zákazníky, SAMOSTATNOST, velmi dobrou znalost 

práce s Word a Excel.
 Své životopisy zasílejte na mobilnachod@me.com

Nedělní škola bruslení je opět tady!!!
Koná se na ZS v Náchodě od 7. října (od 12.00 hodin) do 16. prosince 2012
Přihlášky zasílejte na e-mail: ludmilazelena@seznam.cz
Nebo volejte na mobil: 728 848 386
Uveďte jméno, datum narození a kontakt.
Cena kurzu je 800,-Kč za 10 hodin
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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www.squash-centrum.unas.cz

LISTÍ DOLŮ

KILA DOLŮ
Tel. 602 886 577

Jsme i na FACEBOOKU !

www.squash-centrum.unas.cz

LISTÍ DOLŮ

KILA DOLŮ
Tel. 602 886 577

Jsme i na FACEBOOKU !
SQUASH CENTRUM 

NÁCHOD

20. výročí založení soukromé střední školy 

ACADEMIA MERCURII v Náchodě
 V  sobotu dne 15. září 2012 škola 
oslavila 20 let od svého založení. Oslavy 
se zúčastnil starosta města Náchoda 
pan Jan Birke s  místostarostkou paní 
Mgr. Drahomírou Benešovou.
 Před dvaceti lety 1. září 1992 zaháji-
la činnost jako Soukromá střední škola 
podnikatelská Náchod. Prostory pro 
vyučování našla v náchodské Sokolov-
ně. Od počátku byl kladen důraz na vý-
uku cizích jazyků a  předmětů tržní 
ekonomiky. Škola si dala úkol připravit 
své absolventy do tehdy nového tržního 
prostředí. 
 Začátky byly těžké. Výhodou bylo, že 
Ing. A. Ptáčková a Ing. F. Flídr si přivezli 
ze stáží v cizině nové poznatky a dále si 
pomáhali studiem dostupné zahraniční 
i české literatury. Angličtinu se studenti 
učili s  lektorkou z  Anglie slečnou Jo-
anne Hooker, která česky tehdy ještě 

velmi dobrá pracovní místa. Studen-
tům i učitelům od roku 1995 velmi po-
máhala úzká spolupráce s  Warrington 
University College z Anglie. Všichni se 
učili s chutí, vše bylo nové a zajímavé.
 V dalších letech škola prošla postup-
ným vývojem až po dnešní soukromou 
střední školu ACADEMIA MERCURII 
se sídlem na Plhově v ulici Smiřických 
740, v bývalých tepenských jeslích.
 Na  toto vše zavzpomínali v  sobotu 
15. 9. 2012 bývalí i  současní učitelé, 
absolventi a  studenti v  krásných pro-
storách Státního zámku a  Galerie vý-
tvarného umění v Náchodě 
 Pan starosta i  paní místostarostka 
poděkovali jménem města všem učite-
lům za  záslužnou práci a  popřáli jim 
i škole hodně úspěchů do dalších let.

Antonín Ptáček

neuměla. Absolventi byli tak velmi dob-
ře vybaveni znalostmi angličtiny, něm-
činy i odborných předmětů a získávali 
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RADOST A ÚSMĚV DĚTEM
 Dovolte mi představit Vám kalen-
dář pro rok 2013 s  názvem „Radost 
a úsměv dětem“, který vznikl pro jediný 
cíl. Na nákup hraček pro dětské odděle-
ní Oblastní nemocnice Náchod a.s., pro 
děti, které jsou nuceny být hospitalizo-
vány. Obrázky použité v kalendáři jsou 

vytvořeny dětmi, které malovaly svou 
představu o významu slova „nemocni-
ce“. Na stránkách kalendáře se zároveň 
dozvíte o významných meznících z his-
torie náchodské nemocnice. 
 Kalendář stojí 80,-Kč a  celá část-
ka získaná z  jeho prodeje je určena 
právě na  nákup hraček, které potěší 
nemocné děti. Prodej kalendáře je 
povolen Krajským úřadem Králové-
hradeckého kraje (osvědčení je umís-
těno na úřední desce na internetových 
stránkách Krajského úřadu a  také 
v  kopiích na  místech prodeje), neboť 
se jedná o  veřejnou sbírku formou 
prodeje předmětů. Kalendář je k  dis-
pozici v  Informačních centrech měst 
náchodského regionu – Jaroměř, Nové 
Město nad Metují, Česká Skalice, Čer-
vený Kostelec, Náchod, Hronov, Police 
nad Metují, Broumov. Kalendář si mů-
žete také objednat mailem na adrese:
petra.hvezdova@gmail.cz.
Radost dětí jistě potěší i Vás….   Děkuji 
Vám za trpělivost nad těmito řádky. 

Petra Hvězdová

Kronikářka
 Novou kronikářkou města Červe-
ný Kostelec se stala Markéta Vítová. 
Navazuje  na  práci kronikáře Jiřího 
Šolce, který červenokosteleckou kro-
niku (do  července t.r.) vedl neuvě-
řitelných 54 let. Nová kronikářka je 
profesí učitelkou dějepisu na  tamní  
ZŠ V. Hejny. Informaci o změně kro-
nikáře projednali na  svém zasedání 
i členové městské rady.

Buzetski dani 2012 GMS Mados Racing team
 Poslední závod v  rámci šampio-
nátu Mistrovství Evropy se jel v Bu-
zetu (Chorvatsko). 
 Jediným, kdo mohl v součtu bodů 
ještě Miloše Beneše –skupina E2-SS  
připravit o 3. místo v  šampionátu 
ME byl Dušan Nevěřil s  Normou 
M20 FC/Judd – skupina E2-SC. 
V  případě, že by Dušan Nevěřil 
v  Buzetu zvítězil a Miloš Beneš zá-
vod nedokončil, pak by měli oba 
stejný počet bodů, ale na 3. místo 
by se vzhledem k počtu vítězství ve 
skupině E2-CN posunul Dušan.
 Na 2. místo v  šampionátu ME už 
Miloš po zablokování Gabriellou 
Pedroni v Trentu, kde se na opaková-
ní jízdy po vyvěšení žluté vlajky ne-
hraje už nemohl bodově dosáhnout.
 Milošovi stačilo pro získání 3. 
místa tento závod dojet bez zbyteč-
ných komplikací a to se podařilo. 
Dušan Nevěřil závod nedokončil. 
Vzhledem k umístění Miloše by ale 
i v  případě vítězství ve své skupině 
E2-CN Dušan Miloše neohrozil.
 Miloš Beneš se umístil na 3. místě 
v  absolutním pořadí a připsal si 15 
bodů. Jel „najistotu“, ale přece je-
nom trochu „tahal“, aby mohl ještě 

někdy do Chorvatska k  moři, aniž 
by se mu všichni na pláži smáli.
 V šampionátu ME (souboj skupin 
kategorie II) se umístil Miloš Beneš 
na 3. místě a v nejrychlejší skupině 
celého šampionátu E2-SS (která je 
sice nevyhlašovaným, ale skutečným 
absolutním pořadím šampionátu 
ME) na 2. místě za Faggiolim.
 Buzet-výsledky-absolutní pořadí: 
1.  Faggioli 4:24,016 , 2. Kramský  
4:42,015, 3. Beneš 4:42,318, 4. Za-

jelsnik 4:45,581, 5. Szasz 4:49,718, 6. 
Pulić 4:51,576, 7. Smrdelj 4:57,492, 
8. Bormolini 4:59,473, 9. Vitek 
4:59,534, 10. Bassi 5:09,933

text: RS
foto Lukáš Cholasta

na fotu zprava: Miloš Beneš, Simo-
na Drašnarová, Miloš Pacák, Petr 
Vítek

Noviny Echo jsou mediálním 
partnerem Racing teamu


