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ve Velichovkách

Prodej hutního materiálu, Prodej hutního materiálu, 
ohýbání betonářské oceliohýbání betonářské oceli

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

tel :  736 629 911
Zámečnické práce a přesné dělení hutního materiálu

Prodej stavebních 
pozemků v obci Zábrodí, 
část obce Horní Rybníky
Obec Zábrodí nabízí k prodeji zasí-
ťované stavební pozemky o výměře 

1415m2 v kú. Horní Rybníky.

Pozemky budou prodány jako celek 
nejvyšší nabídce obálkovou metodou. 

Minimální cena za 1m2 je stanovena 
na 300,-Kč.

Datum uzavření podání nabídky 
je 6. 6. 2013 na Obecní úřad Zábrodí,

Horní Rybníky 35, 
549 46 Horní Radechová.

Bližší informace na www.zabrodi.cz, 
nebo na tel. 491 465 113.

ODDLUŽENÍ
dle insolvenčního zákona

= jediný zákonný způsob, jak 
se vypořádat s dluhy a exekucemi

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová, kancelář Rychnov n.Kn.

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

Nejlevnější okna

Veka v regionu

50%SLEVA
i v dalších měsících

Den hygieny 
rukou
 „Chraňme se před infekčními ne-
mocemi a myjme si ruce správnou 
technikou.“ Oblastní nemocnice 
Náchod a.s. v rámci mezinárodního 
dne hygieny rukou pořádá 7. května 
2013 od 8.00 do 13.00 hodin v pro-
storách suterénu a  přízemí Am-
bulantního pavilonu Den hygieny 
rukou. Dozvíte se jak správně do-
držovat hygienu rukou, jaký zvolit 
způsob mytí, aby byly ruce opravdu 
čisté, jak provádět účinnou dezin-
fekci. Čistotu  rukou vám zkont-
rolujeme pomocí UV lampy. Pro 
děti jsou připraveny krátké soutěže 
s tématikou hygieny rukou s malým 
dárkem. Těšíme se na shledání. 
Zaměstnanci oddělení nemocniční 

hygieny  ve spolupráci s Mgr. 
Renatou Duškovou, hlavní sestrou
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Králík
 V našich zemích je velmi oblíbené králičí maso, které je lehké a jemné a hodí 
se téměř do všeho. Přinášíme Vám proto dva trochu netradiční recepty, které 
Vás jistě zaujmou.

Králičí paštika

800 g králičího masa, vařeného nebo pečeného, 250 g vepřové plece, 100 g slaniny, 
50 g másla, dvě středně velké cibule, hladkolistá petrželka, muškátový květ, bílý 
pepř a rozmarýn, 2 celá vejce, sůl na dochucení, 150 g plátků slaniny na vyložení 
formy
 Králičí maso obereme a  umeleme společně se syrovým vepřovým masem 
a 100 g slaniny. Jemně pokrájenou cibulku zpěníme na tuku společně s najemno 
nakrájenou petrželkou. Cibulku s petrželkou přidáme k mletému masu. Směs 
osolíme, opepříme,  okořeníme podle potřeby a promícháme s vejci. Vše dů-
kladně prošleháme, a  poté propasírujeme, aby byla jemná. Paštikovou formu 
(srnčí hřbet) vyložíme plátky slaniny a vyplňte masovou fáší. Překryjeme zby-
lými plátky slaniny a vaříme v páře (vodní lázni) podle velikosti nádoby hodinu 
až dvě. Podáváme s pečivem.

Jarní nádivka s králíkem, zeleninou a kopřivami

350 g uzeného masa, 400 g králičího masa, 3 housky, 2 hrsti sekaných kopřiv, 
100 ml vý varu z uzeného masa, 100 ml mléka, 4 vejce, 150 g pórku, 150 g mrkve, 
2 lžíce nasekané pažitky, sůl a čerstvě mletý  pepř, strouhanka na zahuštění (cca 2 
hrsti), máslo a strouhanku na formu

 Předehřejeme troubu na 180 °C a chlebíčkovou formu o objemu 1,2 l vyma-
žeme máslem a vysypeme strouhankou. Maso omyjeme a zvlášť uvaříme uzené 
a zvlášť králičí maso. Uvařené uzené maso umeleme, králíka a housky nakrájíme 
na  kostičky. Pečivo vložíme do  mísy, zalijeme vý varem a  mlékem a  necháme 
vsáknout.
 Přidáme mleté uzené a promícháme. Pórek očistíme, omyjeme a nakrájíme, 
mrkev nahrubo nastrouháme a obojí v cedníku spaříme horkou vodou. Nechá-
me okapat a přidáme s králičím masem do mísy k housce. Vmícháme pažitku, 
prošlehaná vejce, osolíme a  opepříme. Podle potřeby zahustíme strouhankou 
a přesuneme do připravené formy. Pečeme 45–50 minut dozlatova, pak nechá-
me chvíli zchladnout na mřížce. Vyklopíme a krájíme na porce. Nádivku může-
me podávat teplou i studenou.

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

Talíř plný chutí

a vůní

 

Dům venkovského typu v Horní Radechové , obytná část po rekonstrukci ..........................995 000,- Kč
Rodinný dům na okraji vilové čtvrti v Novém Městě nad Metují Krčín .............................5 500 000,- Kč
Obchod, večerka s minibarem v blízkosti nádraží v Náchodě u Čedoku ............................1 250 000,- Kč
Stavební zasíťovaný pozemek, výměra 812 m2, Č. Kostelec na Vyšehradě .........................399 000,- Kč
Rodinný dům s bazénem v příjemné lokalitě ve Velkém Dřevíčí ul. Na louce .....................2 390 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší RD se zahradou, garáží 
a dílnou v Novém Městě nad Metují – 
Spy. V 1.NP vstupní chodba, obytná 
kuchyň, obývací pokoj, ložnice, kou-
pelna, samostatné wc,  komora. V pod-
kroví obytná místnost a velká půda.Cena: 1 090 000,- Kč

Peníze pro

Tanzánii
 V  České Skalici se uskutečnila 
přednáška Jiřího Rosy nazvaná Tan-
zánie – Země Masajů. Výtěžek z celé 
akce - ve výši  1540,-Kč byl věnován 
sirotkům v internátní škole Majengo 
v tanzanijském  městě Mto Wa Mbu. 

Školní 
psycholog
 Kromě Náchoda bude mít v regi-
onu vlastního školního psychologa 
i  Nové Město nad Metují. Psycho-
log bude ze 60 % úvazku zaměstna-
cem města, fi nancování jeho aktivit 
na novoměstských školách se před-
pokládá i  prostřednictvím vhod-
ných dotačních programů. 

Den otevřených 
dveří v MŠ 
Vítkova
 Ve středu 17. 4. 2013 se v MŠ Vít-
kova v Bělovsi uskutečnil Den ote-
vřených dveří. Rodiče, kteří chtějí 
zapsat své děti v  novém školním 
roce do  naší školy, měli možnost 
nahlédnout „pod pokličku“ chodu 
běžného dne v MŠ. Děti si prohléd-
ly všechny třídy, hračky a vybavení, 
zatímco rodiče získali podrobné 
informace k  zápisu pro školní rok 
2013 - 2014. Návštěvníci ocenili 
vstřícný přístup zaměstnanců MŠ, 
drobné dárečky pro děti a pohoště-
ní ve formě výborných pomazánek, 
které připravily paní kuchařky.
 Všem zájemcům děkujeme 
za  návštěvu a  těšíme se na  shleda-
nou u zápisu 6. – 7. 5. 2013

Kolektiv MŠ Běloves

Vynikající výkony žáků 

ZUŠ Náchod 
 Dne 11. 4. se uskutečnilo v  ZUŠ 
Police nad Metují krajské kolo sou-
těže základních uměleckých škol 
v  komorní hře souborů s  převahou 
smyčcových nástrojů. Soutěžilo zde 
celkem 59 komorních souborů z celé-
ho kraje a ZUŠ Náchod zde zastupova-
lo rekordních 11 uskupení. Všechna si 
vedla nadmíru úspěšně a získala první 
místa, z toho 4 z nich dokonce 1. místo 
s postupem do celostátního kola. 
 Odborná porota udělila i  zvlášt-
ní ceny nejen za mimořádné výkony 
na  jednotlivé nástroje našim žákům, 
ale ocenila i pana učitele Lukáše Janka 

a paní učitelku Michaelu Michalovou 
za  jejich vynikající pedagogické vý-
sledky.
 Poděkování zaslouží všichni peda-
gogové, kteří naše komorní uskupení, 
či jednotlivé aktéry, do  soutěže při-
pravili: Michaela Michalová, Lukáš 
Janko, Ladislav Michal, Dagmar Vaj-
sarová, Hana Písaříková, Olena Iva-
nenko a Josef Douděra.

Všem patří velký dík za  skvělou re-
prezentaci a  postupujícím držíme 
palce v celostátním kole, které se koná 
17. -19. 5. v Jindřichově Hradci.

VZPOMÍNKA
Dne 30. dubna 2013 uplynul jeden rok od úmrtí 

pana Zdenka Petříka z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu tichou vzpomínku.

Manželka Ľudmila a ostatní příbuzní

VZPOMÍNKA
Dne 4.května 2013 uplyne již rok od úmrtí

paní Marie Drcmánkové 
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dcera Ilona s rodinou, syn Zdeněk s rodinou, 
přítel František a bratr Josef.

Freediving pod náchodským zámkem 

 „co  blbneš, tady není hloubka“aneb

    Psal mi jeden kamarád...: „Co blbneš, 
v  Náchodě přeci není v  bazénu hloub-
ka!“ Co ho tak zaujalo? Informace, 
že se v  plaveckém bazénu v  Náchodě 
uskuteční ve dnech 22. - 23. 6. základní 
kurz nádechového potápění pořádaný 
mezinárodní školou Apnea Academy. 

Kurz v Náchodě
 „Pro základní seznámení se světem  
nádechového potápění není hloubka 
bazénu určující. Základní kurz Apnea 
Discovery naučí frekventanty přede-
vším v základě pochopit problematiku 
zadržení dechu, a  vazbu na  další pro-
bíhající fyziologické procesy v  našem 
těle. Dále jak správně dýchat, relaxo-
vat, jak se na potápění dobře připravit. 
Důležité je i zvládnutí správné techni-
ky pohybu nad a  pod hladinou“, říká 
Michal Bavor instruktor Apnea Aca-
demy. Kurz je určen pro všechny, kteří 
například v rámci dovolené rádi s po-
tápěčskou maskou a  ploutvemi zkou-
mají magický svět pod vodní hladinou. 
Poznatky na kurzu získané ocení i po-
tápěči, kteří  se věnují přístrojovému 
potápění. 

O čem bude? 
 Apnea znamená krátkodobé přeru-
šení pravidelného dýchání, nebo chce-
te-li „zadržený dech“, díky kterému se 
můžeme vypravit na krátkou návštěvu 
vodního světa. Nádechové potápění, to 
je ovšem více, než jen „zadržený dech“. 
Je to vstupenka pro objevování pod-
vodního vesmíru jen s minimem vyba-

vení a  na  mnohem delší čas, než jaký 
je vyměřen běžnému šnorchlujícímu 
turistovi.  
 Program náchodského kurzu Apnea 
Discovery bude složen z teorie v učeb-
ně i praxe v bazénu. Čekají na vás stre-
činková, dechová a  relaxační cvičení. 
Poznáte vlastní schopnosti, vybavíte se 
novými dovednostmi a  zjistíte, že je-
den nádech může být opravdu  hodně 
dlouhý...  

Dlouhý nádech
 Absolvování základního kurzu Ap-
nea Discovery  může být motivací 
pro získání dalších stupňů standardů 
Apena Academy. Kamarád, co mi psal, 
neměl tak úplně pravdu... V  Náchodě 
je hloubka! Každý krok  do jiného ves-
míru, a  voda bezesporu je naším nej-

bližším vesmírem,  začíná prvními me-
try. Ale už ten první metr je začátkem 
magické a  uchvatné cesty tam dolů, 
do hloubky sebe sama i hlubin vodního 
vesmíru. Nádechové potápění není jen 
pro vyvolené. Každý zdravý člověk má 
skryté dispozice pro jeden dlouhýýýý 
nádech, pro apneu, která mu bezpečně 
zdvihne oponu nad podvodním jeviš-
těm. 

 Bližší informace o  náchod-
ském kurzu nádechového potápě-
ní získáte na  info@apneablue.cz, 
www.apneablue.cz, instruktor Michal 
Bavor, tel. 603  214  023, doplňující 
materiály jsou rovněž k dispozici v ná-
chodském plaveckém bazénu 
 

 foto archiv MB, text Mirek Brát

ZLATÁ RYBKA
   MO-ČRS v  Polici nad Metují, Vás co nejsrdečněji zve, na  otevřené rybář-
ské závody mládeže do 18 let, které se budou konat v neděli 12. května 2013, 
na RYBNÍKU HONY v Pěkově u Police nad Metují.  Účastník závodu nemusí 
být členem ČRS.
   V tomto závodu se letos bude soutěžit ve třech kategoriích. Mládež do 15 let, 
mládež od 15 do 18 let a v kategorii rodičů s dětmi. V kategorii 15 – 18 let si musí 
závodník se vším poradit sám. V kategorii mládeže do 15 let smí rozhodčí, nebo 
jiná osoba pomoci závodníkovi podebrat ulovenou rybu, jinak si musí závodník, 
se vším ostatním, poradit také sám! V nově vzniklé kategorii rodičů s dětmi se 
předpokládá, že závodník – dítě ještě nezvládá všechny náležitosti rybolovu a ma-
nipulaci s rybolovným náčiním a tedy, že mu starší doprovodná osoba pomáhá 
s více úkony, než jen s podebíráním ryby. Do této kategorie budou při závodech 
samotných přeřazováni i ostatní závodníci, pakliže nedodrží pravidla výše stano-
vená. Započítávají se pouze ryby zdolané v časovém limitu! Přihlášky, informace 
a dotazy vyřizuje: Václav Řehák – tel : 605 790 614,  email: vaclav.rehak@seznam.cz

GRIMŮV POHÁR
   MO-ČRS v Polici nad Metují, Vás co nejsrdečněji zve na otevřené rybářské 
závody dospělých, které se budou konat v sobotu 11. 05. 2013 na RYBNÍKU 
HONY v Pěkově u Police nad Metují. Účastník závodu nemusí být členem ČRS. 
Přihlášky, informace a  dotazy vyřizuje: Obršál Jaroslav – předseda  MO ČRS  
Police nad Metují, tel. 606 474 886 nebo 491 542 912
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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  venkovní rolety 
 sítě proti hmyzu  garnýže

ACADEMIA MERCURII Náchod,  www.academiamercurii.cz

otevírá ve školním roce 2013/2014 tyto studijní obory:
Cestovní ruch – se zaměřením na výuku jazyků a praxi v cestovním ruchu 
Ekonomické lyceum – obor gymnaziálního typu se zaměřením na výuku jazyků, podnikání a právo
2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků probíhá do 30. května

Možností je i přestup do vyšších ročníků (po složení rozdílové zkoušky)
Informace: 491 426 893, 724 170 055

POJEĎTE I VY S NÁMI OPĚT DO SVĚTA!
 Již potřetí za  sebou se naší škole 
podařilo, že byla ze stovek uchazečů 
z  celé České republiky vybrána, aby 
se zúčastnila mezinárodního projektu 
Comenius, jehož cílem je za  pomocí 
grantových prostředků podporovat 
mezinárodní spolupráci škol v Evropě. 
 První výjezd tohoto dvouletého 
cyklu se uskutečnil v  únoru letošní-
ho roku. Zavítali jsme do sousedního 
Polska a ačkoliv se může zdát, že tato 
destinace je ve  srovnání s  ostatními 
možnostmi projektu méně atraktivní, 
je nutno říci, že se jednalo o mimořád-
ně povedený výjezd a naši severní sou-
sedé připravili vše možné i nemožné, 
aby bylo na  co vzpomínat. Za  to jim 
patří náš dík. 
 Druhý výjezd v  letošním školním 
roce se kvapem blíží a našim studen-
tům se otevírá jedinečná možnost vy-
cestovat počátkem června do jihošpa-
nělského městečka Alosno v provincii 
Huelva. Aby se studenti tohoto výjez-
du mohli zúčastnit, museli projít jed-
nokolovým výběrovým řízením, kde 
byla ověřena jejich znalost cizích ja-
zyků, ale i samotné podstaty projektu 

 Vybraní studenti již začali pracovat 
na prezentacích, jejichž zpracování je 
podmínkou účasti na  projektu. Vý-
sledkem jejich několikaměsíční práce 
bude desetiminutová PowerPointová 
prezentace na dané téma v anglickém 
jazyce, kterou předvedou během vý-
jezdu do  Španělska před ostatními 
členy tohoto mezinárodního projek-
tu. Dílčí téma v Alosnu zní „Evropská 
literatura“ a  naši studenti se rozhodli 
zpracovat a analyzovat život a dílo jed-
né z  nejúspěšnějších spisovatelek sou-
časnosti J. K. Rowlingové.
 Studentům přejeme, aby se pobyt 
ve  Španělsku vydařil, aby jim přinesl 
spoustu krásných zážitků, a  přede-
vším, aby se zdokonalili v  užívání ci-
zích jazyků, což je v podstatě primár-
ním cílem tohoto úžasného projektu. 
Získané zážitky a  zkušenosti se jistě 
opět zúročí v dalším studiu i motiva-
ci spolužáků, neboť dobrý prospěch 
a znalost jazyků otvírají na Academia 
Mercurii dveře k  dalším zajímavým 
výjezdům v  příštím školním roce - 
do Dánska, Anglie, či Turecka.

Jakub Rudolf

Comenius. Tohoto výběrového řízení 
se mohli zúčastnit studenti všech roč-
níků školy vyjma čtvrtých, které čeká 
v nebližších dnech a týdnech zkouška 
dospělosti. Pro tento výjezd byli nako-
nec vybráni čtyři studenti Ekonomic-
kého lycea a  jedna studentka Cestov-
ního ruchu. Studenti Gymnázia, ale 
i  ostatních oborů, budou mít šanci 
zúčastnit se dalších výjezdů v následu-
jícím školním roce.

Okénko 
energetického poradce XVIII. 

 Vážení čtenáři mého okénka,
 K 7. 5. letošního roku spouští po-
prvé naše kancelář po velmi dobrých 
zkušenostech s  fi remní klientelou 
v  roce 2011 a  2012 individuální ce-
novou poptávku na  dodávku plynu 
pro domácnosti se spotřebou nad 10 
MWh plynu ročně. 
 Našich 300 klientů z řad domácnos-
tí se to samozřejmě týká automaticky. 
Píši to hlavně pro ty z Vás, co si chtějí 
zajistit příští topnou sezónu co mož-
ná nejlevnější. Víte velice dobře, že 
ve velikosti je síla a pokud chcete do-
sáhnout na špičkovou cenu plynu, tak 
jako jedinec toho nedosáhnete. 
 Naše kancelář bude poptávat 
množství větší než 6  000MWh/ stav 
k  29.4.2013/ plynu na  rok 2014 pro 
naše klienty z řad domácností. Pokud 
se k našim stávajícím klientům bude-
te chtít přidat učiňte tak do 7.5.2013. 
Vše je zdarma. Potřebujeme od  Vás 
pouze roční vyúčtování plynu (ne star-
ší dvou let) a pokud využíváte nějaké-
ho alternativního dodavatele plynu 
(ČEZ prodej, Bohemia Energy, Cent-
ropol a podobně), tak i kopii smlouvy.
 Po  zkušenostech z  minulých let 
si troufáme tvrdit, že se dostaneme 
k hranici 800,- Kč/MWh bez DPH se 
stálým měsíčním platem 0,-Kč – 50,-
Kč. Takovéto ceny rozhodně nena-
jdete v žádných cenících.  

 Pro srovnání uvádím ceny 
za  MWh nejdůležitějších dodavatelů 
(bez DPH): 
RWE..............................1122,-Kč/MWh 

nové letní ceny po topné sezóně 
994,- Kč/MWh 

ČEZ Prodej..................1047,-Kč/MWh 
nové letní ceny po topné sezóně

982,-Kč/MWh
Bohemia Energy..........1062,-Kč/MWh 

nové letní ceny po topné sezóně 
zatím beze změn

Centropol.....................1052,-Kč/MWh 
nové letní ceny po topné sezóně

944,- Kč/MWh
 Současné ceny našich klientů: 
pod 850,-Kč/MWh
 Při spotřebě domácnosti ve výši 20 
Mwh/rok plynu chceme docílit úspory 
oproti výše uvedeným dodavatelům 
více jak 7000,-Kč/rok. 
Při spotřebě domácnosti ve  výši 30 
MWh/rok chceme docílit úspory více 
jak 10 000,-Kč/rok.  
Protože tato akce je organizačně a ča-
sově náročná, tak pokud se jí budete 
chtít zúčastnit s  našimi stávajícími 
klienty, budeme také potřebovat vaší 
součinnost a  znát vaše telefoní číslo 
a mail.
 Myslím, že touto akcí naplníme 
naše fi remní motto:  ,,Energetické 
dobro - Zlepšujeme situaci na  trhu 
s energiemi.‘‘

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, produktový specialista a naceňovač poradenské společnosti 
OPTIMAL - ENERGY. cz a.s., Brno 
kancelář Husovo nám. 22, 552 03 Česká Skalice 
mbors.optimalenergy@seznam.cz, tel.731 508 654 , www.optimal-energy.cz 

VÝZVA – už jen pro poslední opozdilce

Květen 1945 
na Náchodsku
 Je název výstavy v  Regionálním 
muzeu v  Náchodě, která je otevře-
na od 3. do 12. 5.  v budově „staré“ 
radnice, Masarykovo náměstí č. 1, 
v  1. patře ve  výstavním sále. K  vi-
dění je řada nových, dosud nepub-
likovaných fotografi í, trojrozměrné 
modely bojové techniky a  dioráma 
bitvy v  Bělovsi, sovětské militárie, 
zbraně a  uniformy, zajímavý doku-
ment s  komentářem vnuka generála 
Zajončkovského a mnohé další. Sou-
částí výstavy bude i křest nové knihy 
Od  Leningradu do  Náchoda, kterou 
si budou moci zájemci zakoupit. Více 
informací na telefonu 776 803 306 

PROMENÁDNÍ KONCERTY
 Tradiční promenádní koncerty se pořádají každou neděli – od 5. 

května do 11. srpna vždy od 10 do 11 hodin v přírodním areálu 

u  Divadla J. K. Tyla. Můžeme se těšit na  širokou škálu hudebních 
vystoupení, ve kterých se prostřídá hudba dechová, lidová, folková, 
swing i country.
V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná! Změna programu 
vyhrazena!  Vstupné: dobrovolné.

• Neděle 5. května MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA 

   při MKS Červený Kostelec

   Představí se také mažoretky z taneční školy Bonifác ze Rtyně 
   v Podkrkonoší, pod vedením paní Ivety Nývltové.
• Neděle 12. května KAMION Hronov

   Žánrem skupiny Kamion je moderní trampská hudba, 
   country, bluegrass... 
• Neděle 19. května MUSICA HARMONIKA

   Představí se akordeonový orchestr pod vedením pana Jaroslava
   Kubečka.
• Neděle 26. Května CHVÍLE Hronov - Folková kapela z Hronova. 

VÍTÁNÍ „ZMRZLÝCH“ 

V BABIČČINĚ ÚDOLÍ  

ve dnech  11. a 12.5.
 Když počasí dovolí, tak zajděte 
pozdravit se v  ratibořickém mlýně 
s  Pankrácem, Servácem a  Bonifá-
cem, kteří by s  konečnou platností 
měli ukončit chladné „pouvětří“ 

v Babiččině údolí! 
Pořádají: „Posezení na  mlejně“ 
a Správa NKP SZ Ratibořice ve spo-
lupráci s  Folklorním souborem Ba-

runka z České Skalice 
Otevřeno: 9.00 – 16.00 hod. 

Jako vstupenka poslouží nasazená 
zimní čepice všeho druhu a ještě ob-

držíte odměnou kalíšek „svařáku

„Memoriál Jirky Beka“

a „Běloveský kilo“
 V sobotou 27. 4. 2013 se na dět-
ském dopravním hřišti v  Bělovsi 
odehrál již XI. ročník pohárové 
soutěže kolektivů mladých hasi-
čů „Memoriál Jirky Beka“ v  disci-
plínách CTIF - družstev starších 
a mladších žáků - (požární útok dle 
pravidel CTIF, štafeta na 400 m dle 
pravidel CTIF) a IV. ročník poháro-
vé soutěže jednotlivců „Běloveský 
kilo“ (běh na 100 m s překážkami). 
Memoriálu se zúčastnilo 28 druž-
stev mladých hasičů. Vítězné pořa-
dí: mladší žáci - 1. SDH Nohořany, 
2. SDH Provoz, 3. SDH Bohdašín, 
starší žáci - 1. SDH Běloves, 2. SDH 

Zvole, 3. SDH Bohdašín. Běloveský-
ho kila se zúčastnilo 30 jednotlivců. 
Vítězné pořadí: dorostenky - 1. Mi-
chaela Vondrová (SDH Stolín), 2. 
Barbora Punarová (SDH Běloves), 
3. Michaela Vajsarová (SDH Česká 
Metuje), dorostenci - 1. Patrik Kli-
gl (SDH Běloves), 2. Lukáš Hejzlar 
(SDH Stolín), 3. Tomáš Bernard 
(SDH Běloves). 
 Kompletní výsledky a  fotografi e 
naleznete na  webových stránkách 
SDH Běloves. Organizátoři akce 
rovněž děkují touto cestou všem 
sponzorům. 

Ing. Jiří Polák, SDH  Běloves

 Ve  středu 24. 4. 2013 se 

v  okolí Ždárek u  Hronova 

ztratila ochočená mluvící 

andulka slyšící na  jméno 

Bertík. Pokud jí naleznete 

nebo máte jakékoliv in-

formace, kontaktujte nás 

na tel: 722 423 337. Nálezce 

čeká odměna! Děkujeme
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Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE 
NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?  

• bez registr
• bez poplatk  p edem 
• odhad zdarma 
tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cztel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cz
Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . 

OBRA TE SE NA NÁS! 

www.bazenymachov.cz

www.MARCONABYTEK.cz

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

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

Společnost JOŠT – PÁSLER s.r.o. 
působí na trhu již  dvanáctým rokem

 Tradičním sídlem společnosti JOŠT – PÁSLER s.r.o. je adresa Broumovská 
39 v Náchodě – Malém Poříčí. V květnu 2010 však společnost otevřela i svoji 
pobočku v Novém Městě nad Metují v ulici Boženy Němcové č.p. 450 (u kina 
směr hasičská zbrojnice)

 V Náchodské  prodejně najdete pestrou nabídku čerpací techniky, elektropo-
honů, zahradní techniky a dalšího sortimentu. Na svoje SOS zde najdou  odpo-
věď i vodoinstalatéři, studnaři či topenáři. 

 Zkratka SOS znamená všem dobře zná-
mý nouzový signál volání o  pomoc. SOS 
však může být zároveň přesné vystižení 
nabídky kvalitního zboží a  služeb, pokud 
voláte SOS a  potřebujete opravit elektro-
motory, koupit domácí vodárnu, bazéno-
vou chemii nebo třeba jen prodloužit kabel 
u zakoupeného čerpadla... SOS v logu spo-
lečnosti JOŠT – PÁSLER s.r.o. Náchod zna-
mená: SERVIS (opravy elektromotorů, čer-
pací techniky, elektrického ručního nářadí 
i elektrických sekaček), OBCHOD (čerpací 
technikou, zahradní technikou, elektromo-
tory, frekvenčními měniči, převodovkami, 
elektrickým ručním nářadím, bazénovou 
chemií, SLUŽBY (montáž síťové vidlice, již 
zmíněné prodloužení kabelu vodotěsnou 
spojkou a  další „velké malé“ nezbytnos-
ti (v  nabídce jsou i  nadstandardní služby 
typu sběru a  rozvozu servisních zakázek 
a expresní servis v případě havárií). Zákaz-
níky společnosti Servis + Obchod + Služ-
by, JOŠT – PÁSLER  s.r.o. je pestrá paleta 
klientů, od  běžných majitelů nemovitostí 
přes drobné živnostníky až po malé i vel-
ké fi rmy a nadnárodní společnosti aktivní 
ve  strojírenských oborech, zemědělství, 
zdravotnictví apod. 

~  Čerpací technika  ~ 
      Společnost JOŠT – PÁSLER s.r.o. Ná-
chod je autorizovaným servisním part-
nerem akciové společnosti PUMPA 
a  renomované značky WILO. V  sorti-
mentu najdete čerpadla, domácí vodárny, 
tlakové nádoby k čerpadlům, mosazné ar-
matury a celou řadu dalšího příslušenství.  

jsou zkoušky opraveného zařízení – např. 
tlakové zkoušky čerpadla. Velké množství 
náhradních dílů je zde vedeno skladem! 
Zákazníkům společnosti je k  dispozici 
i bezplatný svoz a rozvoz zboží na defi no-
vané trase Náchod – Trutnov – Jaroměř 
– Česká Skalice.

~  Pestrá nabídka  ~   
   Široká nabídka společnosti JOŠT – 
PÁSLER s.r.o. je od loňského roku do-
plněna například i o výrobu a čipování 
autoklíčů v její prodejně v Novém Městě 
nad Metují. A poradí si zde vůbec s klíči 
všeho druhu, které vyrábí, brousí a pro-
dávají (klíče FAB, klíče schránkové, klíče 
bezpečnostní, lankové zámky, karabinky 
atd.) V jarním počasí se hodí i informa-
ce, že v obou prodejnách můžete zakou-
pit elektrické sekačky na trávu – včetně 
české značky ERGO (dříve DIU Jevíčko) 
i příslušné náhradní díly. Specialitou a zá-
kladní nabídkou jsou  však ve společnosti 
JOŠT – PÁSLER s.r.o. zejména elektro-
motory, elektropohony, čerpací technika. 
A to vždy v takové nabídce  a kvalitě, aby 
byla naplněna základní fi lozofi e vyjádřená 
zkratkou SOS: Servis + Obchod + Služby.      
 (echo – pi) 

JOŠT – PÁSLER s.r.o. Náchod, 
Broumovská 39, 547 01 Náchod, 

tel. 491 431 550, 775 555 362, 
www.soselektromotory.cz,  

servis@soselektromotory.cz

~  Opravy  a servis  ~
   V  náchodské provozovně společnos-
ti JOŠT – PÁSLER s.r.o. jsou prováděny 
elektrické i  mechanické opravy elektro-
motorů (včetně převíjení a  povrchové 
úpravy), elektromagnetických cívek a brzd, 
transformátorů, čerpadel (ponorných, ka-
lových, oběhových, průmyslových i  spe-
ciálních), elektrického ručního nářadí 
(značek NAREX, PROTOOL, MAKITA, 
BOSCH atd.), elektrické zahradní techni-
ky. Pro řadu značek  je zde prováděn zá-
ruční a  pozáruční servis. Samozřejmostí 

více na

i ostatní modely

Alpská taška Classic se standardní
povrchovou úpravou

REALIZACE
A OPRAVY VŠECH 

TYPŮ STŘECH
TESMEN s.r.o.
Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 462 190, 777 747 731
e-mail: tesmen.ck@seznam.cz, www.tesmen.cz

- prodej střešních krytin, tepelných izolaci, 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.

Přemýšlíte o úspoře energie?
DOPORUČUJEME jako součást střešního systému BRAMAC použit 

SOLÁRNÍ KOLEKTOR. Osazeni 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

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA PRO 
POKRÝVAČE, KLEMPÍŘE A TESAŘE

ELEGANTNÍ STŘEŠNÍ TAŠKA REVIVA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY

35
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NEJV TŠÍ VÝROBCE PLASTOVÝCH OKEN V ESKU

Prodejna: Náchod, Strnadova 48  Tel.:491 423 485, 491 427 690  e-mail: nachod@svet-oken.cz

VELKÁ SLEVA
až 61%platí do 30. 6. 2013

PRACOVNÍ DOBA 
Po a St: 

08,00 - 12.00 
12,30 - 17.00 
Út, Čt a Pá: 

08,00 - 12,00 
12,30 - 15,30

C D S  N á c h o d
připravilo pro Vás, majitele všech kategorií vozidel, jarní akci

prodej a montáž pneu všech 

druhů a rozměrů
předsezonní kontrola, 

dezinfekce, doplnění 

a revize klimatizací 

vozidel

A TO VŠE ZA VELMI VÝHODNÝCH CENOVÝCH PODMÍNEK

DÁREK 
letní koncentrát Berner do ostřikovačů na 4 litry 
- pouze při využití servisu klimatizací 
   a pneuservisu

Kontakty:  CDS s.r.o. Náchod 

e-mail: petrek@cdsnachod.cz

                nosek@cdsnachod.cz

mob.:   602 416 975, 

                602 415 723 

Kde nás najdete:

v centru Náchoda, vedle 

autobusového nádraží 

v Náchodě.

Provozní doba:

Po - Pá: 6 - 18 hod

         So: 6 - 12 hod 

y 

v

PNEUSERVISPNEUSERVIS KLIMATIZACEKLIMATIZACE
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* Pronajmu byt 1+1, 38m2 v  Náchodě 
u nem. Velká lodžie, krásný výhled, v kuch. 
sklokeram. sporák, vana. Cena 2500 Kč 
+ 4000 Kč inkaso. Kauce 5000 Kč. tel.
777 021 798

* Prodám světlý DB 3+1, balkon s  krásným 
výhledem v  N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 
777 602 884. Cena: 949 000,- Kč
* Prodám DB 1+1 42 m2 v  Hronově, po  re-
konstrukci, nová okna, obklady, rohová ku-
chyň, pěkné místo blízko centra A koupím 3+1 
v Hronově. Nabídky SMS na tel.:734 485 776
* Pronajmu byt 3+1 v  centu Náchoda 
ul. Komenského.  Kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884. Cena: 6 000,- Kč/měs. + sl.
* Prodám světlý DB byt 2+1 v  Náchodě   
na  Plhově ve  3.NP. Tel. 777  602  884. Cena: 
799 000,- Kč
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+kk na  okraji 
N.Města n.M.  - Vrchoviny v malém bytovém 
domě. Byt je nový,nadstandardní,bezbariérový, 
se vstupem na vlastní terasu. Klidné bydlení,-
vhodné pro nekuřácký bezdětný pár,bez zví-
řat.Nájem včetně energií 10.500,-. Kauce dva 
nájmy.Volný od července.Tel: 608 608 227.RK 
nevolat.
* Prodám větší zděný byt 2+1 v  Náchodě   
ul. Českých Bratří v  osobním vlastnictví. Tel. 
777 602 884. Cena: 899 000,- Kč
* Prodám zděný byt 2+1 v Náchodě ul. Rai-
sova   v osobním vlastnictví. Tel. 777 602 884. 
Cena: 899 000,- Kč
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 1.NP, plast.
okna, v  nově zrek.domě v  NA  poblíž cent-
ra. Náj.+zál. 5.550Kč + kauce 16.650Kč, tel.: 
608 903 070
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2 ve 2.
NP v Náchodě na Lipím naproti hospodě, ná-
jemné 4.000 + inkaso 2.000 + kauce 18.000,-
Kč, tel. 608 903 050.
* Pron.dlouh.byt 1+1 v  os.vl., 31m2, 1 NP, 
v  NA-Bělovsi, Kladská 117, plast.okna, zatep-
lení. park u domu, náj. 3.500Kč + voda + el. + 
plyn + kauce, tel.608 903 070
* Prodám světlý DB byt 3+1 v Hronově   Hos-
tovského ul. ve  3.NP. Tel. 777  602  884. Cena: 
795 000,- Kč
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  RD ve  V.
Srbské, se zahradou, park u  domu, vše nové, 
pl.okna, zateplení, kuchyň, koup., dřev. oblož. 
dveře, náj. 5.500Kč + voda + el. + plyn + kauce, 
608 903 070
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě (Plhov).  Volný 
ihned, konečná cena včetně všech poplatků je 
5000,-kč měs. Kontakt 775 150 080.
* Pron.dlouh. byt 1+kk, 27m2 nově zrek. s vel-
kou terasou v 1.NP bývalý obec. úřad v D.Ra-
dechové, plast.okna, park.u domu. áj. 3.500,-Kč 
+ inkaso, kauce, tel. 608 90 30 70.
* Pronájem zateplených bytů v  Č.Skalici 
 -krásný,podkrovní,zděný byt 3+kk (67 m2) 
a  velký panelákový byt 3+1 (87 m2), cena se 
službami cca 8.500,-Kč,kauce 15.600,-Kč,-
tel.602 204 002.
* P R O N A J M U 3+kk v Náchodě, Borské 
ul., zděný dům, 3.patro, lodžie, pěkné bydlení, 
nájem 5.000 Kč, služby+komplet energie cca 
3.500 Kč, kauce 8.000 Kč. Tel.: 777 123 156
* Hledáme podnájem 1+1 v Náchodě.   Spěchá. 
Bez kauce. Seriózní jednání. Tel. 608 581 233
* Prodám družstevní byt 2+1 s  balkonem   
Náchod Plhov - Příkopy, 55 m2, plast. okna, 
zateplený, nízké provozní náklady, cena dle od-
hadu. Tel. 774 675 790
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 Hronov Velké Po-
říčí. K  bytu patří kůlna, sklep a  půda. TEL.:
777 603 632
* Pronajmu garsoniéru - bytovka Olešnice, 
možno ihned, tel. 728 513 831
* Pronajmu pěkný slunný 1+kk 33 m2 v Hro-
nově u centra, k dispozici sklep, sušárna, dvůr. 
Nájem 3500,-Kč bez energií. Kauce 7000,-Kč. 
TEL.:777 595 888
* Pronajmu byt 1+kk v Hronově  - po celkové 
rekonstrukci (38 m2) + balkon, nová koupelna, 
nová kuch. linka, plovoucí podlaha, plast. okna. 
Nájem 3800,-Kč + služby. Tel. 608 97 44 33
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1 v Čes-
ké Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 
72,09 m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez slu-
žeb), jistina Kč 10.500,--. Info: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí, 
Na  Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nut-
né dílčí opravy bytu. Cena 300 tis.Kč. Info: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v  České Skalici, 
3+1, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 
m2. Cena Kč 790 tisíc. Info: 733 131 189.
* Prodám družstevní byt 2+kk v  Broumově 
na Spořilově.   Cena dohodou. Tel. 776 140 211
* Dlouhodobě pronajmu 3+kk   v  cihlovém 
domě v  centru Náchoda, balkon, nájem-
né 4.500,- + inkaso. Kauce 10.000 Kč. Volné 
ihned. Jen vážnému zájemci. Tel. 737 211 973
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve  Velkém Poří-
čí   kousek od náměstí, po rekonstrukci, kuch. 
linka, sporák, plast. okna, zatepleno. Nájem 
4.000 Kč + 2.000 Kč inkaso. Tel. 603 49 54 79
* Prodám družstevní byt 3+1 v  1. podlaží 
v Hronově, zděný, plastová okna, volný ihned, 
cena 900.000 Kč. tel. 776 882 498

* Prodám krásný slunný pozemek v Hronově. 
 RK nevolat. tel. 731 519 542
* Prodám krásný stavební pozemek ve  Sto-
líně  u  Červeneho Kostelce,komplet zasíťova-
ný,obecní příjezdová komunikace, klidné mís-
to vyměra 2111m2 cena k jednání 399Kč/m RK 
nevolat. TEL.:775 324 350

* Nabídka pronájmu prodejny v čp.190, Ha-
vlíčkova ul., Nové Město nad Metují, informace 
na tel. 603 576 349, nebo 605 288 026
* Pronajmu obchodní prostory v  Náchodě 
 na Volovnici o výměře 90 m2. Tel. 777 602 884. 
Cena: 12 000,- Kč/měs.
* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl. do ze-
leně poblíž centra, + WC, v nově zrek. domě 
v NA. Nutno vidět. Náj.1.500,- Kč + el. + vody 
+ topení + kauce., tel. 608 903 070

* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kame-
nici  ve  2. patře s  výtahem, WC a  kuchyňkou 
k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výraz-
ná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo po-
hybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
S VÝLOHAMI 60m2 V HRONOVĚ;  VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, 
KONTAKTNÍ KANCELÁŘ APOD; NÁJEM-
NÉ 3.000,-Kč. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. 
INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁ-
LOHY; INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronajmu obchod v Náchodě na Kamenici, 
80 m2, volné od července 2013. Tel. 605 450 384
* Pronajmu nebytové prostory v  domě č.p. 
1742, Palachova ul. Náchod (bývalé PVT), 
kanceláře, provozovny, ordinace apod., tel. 
777 130 410

* Kvalitní autopotahy šité na  zakázku  vč.
montáže. Zavolejte a přijeďte si vybrat materiál. 
TEL.:606 299 945
* Prodám autogenní soupravu komplet - vo-
zík, hadice, hodiny, hořáky. Cena 15 tis.Kč. 
Nejsem plátce DPH. TEL.:602 145 222
* Prodám: Pásová pila na  kov \“PILOUS\“ 
ARG 200 PLUS, sloupová vrtačka PK32 MOR-
SE kužel č.3, svářecí agregát MAG/MIG WLSP 
315. Tel. 608 638 486
* Prodám vepřové půlky  55,-Kč/kg  + droby 
zdarma, krmeno bez směsí. TEL.:773 914 858
* Prodám benzin. motor. sekačku MEROX B, 
málo používaná. Tel. 602 670 474
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - 
travní substrát, ideální k obnově a  zakládání 
nových trávníků, do skleníků a výsadbě, cena 
470,- Kč/1 m3, dále dřevní štěpku, vhodnou 
na topení nebo jako mulč na záhonky či zahra-
du, cena 350,-Kč/m3. Dovoz zajištěn vozidlem 
Avia nebo LIAZ. Tel: 775 959 962
* Prodám ribstole (žebřiny) na cvičení.  Cena 
1000 Kč. Tel. 607 960 500
* Prodám nové řezivo trámy 14x12 cm, délka 
6 m - 27 ks, 5 m3 prken délka 4 m. Cena doho-
dou. TEL.:702 388 992
* Prodám vybavení kadeřnictví  - 2 x mycí 
křeslo, 2 x podsvícené zrcadlo - závěsné, 2 x 
židle a komplet doplňky. Tel. 608 409 715, cena 
cca 20 000,-Kč.
* Prodám palivové dřevo.  Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277

* Pronajmu byt v  Červeném Kostelci 1+kk, 
zateplená fasáda, plastová okna, nájem 4320,-
Kč + energie a plyn. Kauce 2 nájmy. TEL.:604 
774 119
* Pronajmu byt 3+1 v  Novém Městě n.M.  - 
Krčíně. tel. 777 567 587

* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 
- Náchod Branka. Cihlový dům, druž-
stevní vlastnictví, klidné prostředí. Nájem 
5500 Kč + energie. Volný on 1. 5. 2013. 
Kauce 15000 Kč. Tel.: 725 194 243

* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově.   Tel. 
608 11 00 41
* Prodám byt 3+1 v Náchodě na SUN, po re-
konstrukci, tel. 608 581 233
* Pronajmu dlouhod. byt 1+1 v  NMnM 
na Malecí, 35m2, 2.NP, sklep, plast.okna. Ná-
jem 5500 Kč vč. záloh. Kauce nutná! Volný 
ihned. Tel. 774 117 864
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v centru Nácho-
da.  Tel. 724 050 449
* Koupíme byt v  OV min. 3+1 nebo men-
ší RD, okolí Police n. Met. - Náchod. Tel. 
605 464 230
* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ 1+ 1 a  2 + 
KK  v Hronově a Velkém Dřevíči,kauce nutná. 
Ceny od 3.200 +inkaso.Tel. 602 133 173, email 
renestarkov@seznam.cz
* Prodám byt 1+1 v Novém Městě Městě n.M. 
 na Malecí, družstevní. Cena 499 tis.Kč. TEL.:
777 08 31 31
* Pronajmu garsonku v klidné části Nového 
Města n/Met.  Dům je po rekonstrukci, zatep-
len, plastová okna, výtah, možnost internetu. 
Nájemné 3600,-Kč + energie. Kauce 15000,-
Kč. Volná ihned. tel. 608 323 373

* Pronajmu rodinný domek v  Hronově 
na Padolí 2+1  s možností odkoupení. Podlaž-
nost -130m2. Znalecký posudek nemovitosti je 
1 540000,-Kč.Sleva 100000,-Kč. Dům je po cel-
kové rekonstrukci.Provedeno zateplení, nová 
plastová okna, střecha,veřejná kanalizace a ply-
nové ústřední topení. Kolaudováno v  2/2012.
Připraven projekt na  vestavbu do  půdního 
prostoru. Nájemné 4000,-Kč/měsíc + inkaso 
3565,-Kč/měsíc.Vratná kauce 10000,- Kč.Tel. 
777240118. Zn:od 1. července volný.
* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
 v ceně do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 
604 336 337
* Prodáme v  Červeném Kostelci pozemek 
o  výměře cca 6000 m2.  Pozemek je na  polo-
samotě. Stojí na něm starší chalupa se stodo-
lou. Dále dvě chaty - novostavby z nichž jedna 
o vnitřní dispozici 2 + kk, s koupelnou a samo-
statným WC je ihned obyvatelná. Pozemek lze 
v případě zájmu i rozdělit. Vhodné např. k cho-
vu koní. Tel: 608 245 634
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní Radechové.  2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v centru Hronova se zahradou 
 - klidné místo za divadlem. TEL.:608 748 973 
volejte do 20.hodiny, RK NEVOLAT!

* Pronájem garáže v ul. Na Strži  (u zimního 
stadionu) v  Náchodě, cena 850 Kč/měs., tel. 
777 343 288
* Prodám stavební pozemek ve Velkém Poříčí 
 600,-Kč/m2 mob: 605 437 524
* Prodám chatu v  zahrádkářské kolonii 
v  obci Stolín u  Červeného Kostelce  v  klid-
ném prostředí u  lesa.Bližší informace na  tel. 
776 261 021
* Koupím pozemek na stavbu RD ve Velkém 
Poříčí, děkuji za nabídky. TEL.:775 324 350
* Prodám RD. Rekonstrukce nutná.  Na Ná-
chodsku. Cena dohodou.RK NEVOLAT!!!Tel.č.
776 240 093
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné mís-
to. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. TEL.:
724 214 538
* Prodám RD v Č. Čermné, se stodolou, po-
zemek 10 ar. Cena 690 tis. Kč. Tel.777 130 410, 
RK nevolat!
* Prodám starší přízemní domek ve  vilové 
čtvrti v Červeném Kostelci. 
 Domek je po celkové vnitřní 
rekonstrukci. 2 byty nezá-
visle na sebe, každý má svůj 
vchod. Byty možno spo-
jit v  jeden. Rozměry bytů 
jsou 54 m2 a  96 m2. Nová 
okna, 2x dveře, topení ply-
nové, nová elektrika, voda, 
odpady, nová kanalizace, 
stropy, podlahy, 2x satelit, 
1 x internet, 2x kuchyňská 
linka. Nové oplocení, au-
tomatická brána, 2x garáž. 
Celkový pozemek 850 m2. 
Cena 2.250 000,-Kč. TEL.:
702 388 992

* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše 
staré, nepotřebné i  poškozené věci. Hračky 
zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, 
MERKUR aj., různé plastové hračky, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní 
lahve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, 
atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, 
Automoto aj. staré časopisy, komiksy, kni-
hy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, znám-
ky, bankovky, mince, LP desky atd. Tel. 
777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Při-
jedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím housle, violu, cello, basu i  staré 
a pošk.604 737 990
* Koupím knihy Verna, May a  jiné dobro-
družné nejlépe do 1948. TEL.:722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštov-
ní známky, Čína, Československo a jiné. Dále 
staré obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN, 
IGRA, a jiné i na bowden, vláčky apod. TEL.:
724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové. 
TEL.:724 020 858
* Sběratel koupí do  své sbírky pivní tác-
ky a  etikety, možno i  celou pozůstalost. Tel. 
606 115 393

* Nátěry střech, okapů a žlabů. Spolehlivě, za 
solidní ceny. Tel.605 364 450

* V Náchodě hledáme účetní (na podvoj-
né účetnictví, zkrácený úvazek, 4 hodiny/
den, 8-12 hod.) Tel. 602 33 55 31

* Přijmeme několik lidí v  tomto regionu 
na práci z kanceláře popř. z domova. Spěchá. 
Tel. 603 731 609
* Nabízím správu eshopu, SEO optimalizaci 
pro vyhledávače, plnění eshopu zbožím atd. 
775 233 540
* SOKOL H.Radechová hledá hráče/čku 
pro okresní přebor stolního tenisu. TEL.:
732 154 934
* Jsem vyučená švadlena, momentálně 
na mateřské a provádím úpravy a opravy odě-
vů,zkrátím délku kalhot,sukní atd.Výměna 
zipů u bund,kalhot nebo sukní.LEVNĚ. Více 
informací Tel.: 604 349 703 nebo http://www.
svadlenka-kulisek.estranky.cz/ nebo nakouk-
něte co právě prodávám http://www.mimiba-
zar.cz/bazar.php?user=31545
* Nabízíme přivýdělek-brigádu,roznos letá-
ků do domovních schránek ve  vašem okolí. 
Odměna je vyplácena týdně. Tel.:723 917 250
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid 
domácností a domků i po malování a rekon-
strukci, drobné domácí opravy, praní a  žeh-
lení prádla, praní koberců. TEL.:737 564 496
* NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉ-
HO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY I  PO-
KROČILÉ V  POLICI NAD METUJÍ. Tel. 
776 156 668

* Prodám FIAT PUNTO 1.1 55 SX 5 dvéř., 
černá barva, r.v.1996, bez koroze, centrál,-
klimatizace, střešní okno, el. okna, zacho-
valý, ekodaň zaplacena, malá spotřeba, naj. 
149.000 km, cena 18.500 Kč. Tel. 777 104 584

Prodám udržovaný Peugeot 206 1,4. Rok 
výroby 1999, najetých km 93tis., Nehava-
rováno. Cena 35tis. Kč. Tel.: 773 550 380

* Prodám S  51 ENDURO objem 50 ccm, 
r.v.1983. TEL.:724 004 448
* Prodám Opel Astra H Enjoy hatchback, 
1.4, 16 V, r.v. 2008, naj. 33 000 km, vč. zimní-
ho obutí, cena 148 000,-Kč. Tel. 491 472 744
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felicia např. světla, nárazníky, díly motoru, 
plechové díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, 
kapoty a jiné. TEL.:777 590 755 

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

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

TEL.:606 270 421

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů 

- úpravy terénů i zednické práce

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

BYTY
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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

Náchod-u Rybárny, N.Město n/M, N.Hrádek, Zákraví u N.Města n/M-Pěkné chaty na vl.pozemcích,slunné zahrady,klidná místa .......od 350.000,-Kč
Česká Skalice-RD u náměstí (byt až 7+1) s komer.prostory (zisk z pronájmů).....2.99 mil.Kč, Náchod-centrum-RD (4+1),kompl.rekon ....2,49 mil.Kč
Náchod-ul.Šafaříkova-Větší RD,garáž,klid.část,poz.523 m2...1,6 mil.Kč, Náchod-Kramolna-Zateplený RD (4+1) z r.1995,bazén ............2.395.000,-Kč
Náchod-Lipí-Nové,úsporné RD,slunné místo,poz.800 m2..k jednání,N.Město n/M-Vybavený byt 1+kk (33 m2),kompl.rekon.,balkón .........645.000,-Kč
N.Město n/M-centrum-RD (4+1),histor.část-u náměstí....995.000,-Kč, Stárkov-Bystré-Pěkná,styl.,poloroubená chalupa,poz.1368 m2 .....1,195 mil.Kč
N.Město n/M.-centrum-Dvougen.RD (4+kk a 3+1),garáž,terasa,v r.1987.kompl.rekon.,2010-nové topení s kotlem,pěkná zahrada .......2.990.000,-Kč
N.Město n/M-Zděný byt 2+kk,kompl.rekon.,klid.místo,zahrada...999.000,-Kč,N.Město n/M-Březinky-Nový byt 1+kk+terasa (49 m2) ...1.195.000,-Kč
Nahořany u N.Města n/M-Zděný byt 3+1,80 m2,1NP,v OV,balkón,k bytu zahrádka..710.000,-Kč,Broumov-Spořilov-Byt 2+1 (62 m2) ..579.000,-Kč
Meziměstí-Zatepl.byt 3+1 (83 m2)-letos převod do OV.....460.000,-Kč+Dvougener.RD s pozemky k výstavbě (0,75 ha),klidné místo ........995.000,-Kč
Teplice n/M-Chata po rekon.-polosamota,k rekreaci i ubytování........1,9 mil.Kč+Pěkný RD s 2 byty po 90 m2-možnost pronajímání .........2.590.000,-Kč
Náchod,N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Č.Skalice,Roheničky u Č.Meziříčí,Bohuslavice-Atrakt.pozemky k výstavbě RD,i se sítěmi .......od 180,-Kč/m2 

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

SPECIALISTA 
NA PRODEJ 

A PRONÁJEM 
NEMOVITOSTÍ

www.realitykralovska.cz
mobil:  602 440 178

 HOTEL TOMMY v Náchodě na Babí 

přijmeme na HPP nebo VPP 

VRCHNÍCHO ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU 
SHŠ/SOU, praxe min.2 roky v hotelovém provozu, 
základy AJ, NJ, profesionální vystupování, velmi 

dobré platové podmínky po zkušební době 
Nástup možný ihned, mate-li zájem o více informací, 

zašlete prosím životopis s kontaktem + foto 
na info@hotel-tommy.com

 HOTEL TOMMY v Náchodě na Babí 

přijme na HPP nebo VPP KUCHAŘE/KU 
SŠ/SOU (hotelová škola, vyučen v oboru kuchař )praxe 

nejméně 3 roky ideálně v hotel. provozu, znalost mezin. 
kuchyně – specialista, fl exibilita, spolehlivost,samostat-
nost,zodpovědnost, reference výhodou,velmi dobré pla-
tové podmínky po zkušební době, osobní ohodnocení. 

Nástup možný ihned, mate-li zájem o více informací, 
zašlete prosím životopis s kontaktem + foto 

na info@hotel-tommy.com

Kadeřnictví Natáčka v Náchodě 

přijme KADEŘNICI 
s praxí a částečnou klientelou.
Pinkavová, tel.: 776 001 323

AUTO - MOTO

HYDROIZOLACE STAVEB

SVAŘOVANOU PVC FÓLIÍ

www.LTIZOLACE.cz
Tel.: 736 603 169 * info@ltizolace.cz

střechy * terasy * balkony * základové 

desky * jezírka * bazény

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Nově otevřené 

Centrum RELAX nabízí
- sportovní, rekondiční 

   a havajské masáže
- lymfodrenáž celého těla 

   celková hodinová masáž za 300,-Kč
* nabízíme dárkové poukazy

Těšíme se na Vás!
Náchod, Palachova 1742

tel. 774 844 265
e - mail: lelkova@seznam.cz
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Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ 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.

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
250,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

www.dvere.inu.cz

Prodejna
•Domácí potřeby

•Elektro
Plhovské náměstí  

(Čínská restaurace)
Pod Kapličkou 1188 Náchod

www.dpna.czwww.dpna.cz

Vše do kuchyně:Vše do kuchyně:  varné konvice, varné konvice, 
sendvičovače, šlehače, sporáky, chladničky, sendvičovače, šlehače, sporáky, chladničky, 

pračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečenípračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečení

Sáčky do vysavačů:Sáčky do vysavačů:
ETA, BOSCH, ZELMER….apod.ETA, BOSCH, ZELMER….apod.

Pro kutily: Pro kutily: těsnění, tmely, PV pěny, těsnění, tmely, PV pěny, 
šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky, šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky, 

instalační a spojovací materiál….instalační a spojovací materiál….

Žárovky Žárovky 25,40, 60, 75,100 W25,40, 60, 75,100 W

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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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

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

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

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

!!! Nové zboží:  • kuchyňské potřeby  -  doplňky do domácnosti 
• spárovky, lišty, latě, prkna

• prodej železářského zboží a velký výběr potřeb 
• pro truhláře a řemeslníky

• nabídka dveří SAPELI a MASONITE včetně montáže
• maloobchodní a velkoobchodní prodej, pro fi rmy zajímavé slevy

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

• 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

Squash 
centrum 
Náchod

Plné kurty 
nových 

překvapení!
www.squash-centrum.unas.cz

tel.: 602 886 577

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

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

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

k03-50x60_atyp_CB.indd   1 22.1.2013   16:36:32

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

Společnost 
Karsit Holding, s.r.o.  

nabízí k prodeji  

paletové dřevo 
na topení

za bezkonkurenční ceny 

Cena na 1 vlek za auto 
od 100,- do 200,- Kč. 

Odběry v závodě Jaroměř, 
Jaromírova 91, 

pondělí až pátek 
07.00 – 15.00 hodin 

po předchozí domluvě 
na telefonech 491 845 111; 

491 845 140 nebo 491 845 211.

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

Jedinečná akce u nás: 

Dětské kočárky, kojenecké a  dětské oblečení, obuv Pegres, 

hračky, autosedačky, dětské sportovní oblečení Fantom

Těšíme se na Vaši návštěvu, poradíme, pomůžeme 
s výběrem toho nejlepšího pro Vaše nejmenší.

Náchod, Hurdálkova 357 /vedle kina Vesmír/ 

Trampolína 
s ochrannou sítí a žebříkem
nyní za          250 cm               3 499,- Kč

 305 cm                3 999,- Kč

 400 cm               5 299,- Kč

DOPRAVA TRAMPOLÍN ZDARMA!

Zámecký hotel 
v Náchodě
PŘIJME 

brigádníka – brigádnici
do obsluhy i do kuchyně

Zkušenost vítána.

Tel. 604 89 39 39

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 6. 5. 2013 výběrové řízení č. HNA/74/2013 

5. kolo na zjištění zájemce o převod majetku:  
členská práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu Náchod, 
včetně všech souvisejících práv a povinností, zejména práva nájmu 

družstevního bytu č. 721/1 v bytovém domě Pražské Předměstí č.p. 719, 
720, 721, postaveném na pozemcích p.č. 1604/25, 1604/26, 1604/27, 
1604/43, 1604/52 v katastrálním území a obci Jaroměř. Minimální pře-

vodní cena za nabízený majetek činí 710 000,- Kč.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na www.uzsvm.cz, 
úředních deskách MÚ a na tel. 491 457 280, 737 281 358.

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

* Pátek 10. května v 19.00 hodin     
   Jiráskovo divadlo Hronov

ZUŠ Hronov vás zve na
JARNÍ KONCERT

Sólisté: Martina Hofmanová 
- příčná fl étna

Zuzana Meierová - lesní roh
Jan Špelda - trubka

Tomáš Mrština - kytara
a Anna Vančáková a Martin 

Matoušek - viola
Na závěr zazní ve světové premi-

éře skladba našeho absolventa 
Jakuba Mikundy pro orchestr sóla 

a sbor Srdeční nesonáta.
Vystoupí:

Komorní orchestr ZUŠ Hronov, 
dirigent Josef Vlach

Pěvecký sbor ZUŠ Hronov, sbor-
mistr Zuzana Meierová Genrtová
Pěvecký sbor Jiráskova Gymnázia 
Náchod, sbormistr Vlastimil Čejp

Zuzana Meierová Genrtová 
a Andrea Šulcová 

- sólové pěvecké party
Vstupné: Kč 50,- , 

děti a důchodci Kč 25,-

* Úterý 14. května ve 20.00 hodin 
   Sál Josefa Čapka Hronov
VĚRA ŠPINAROVÁ 
s kapelou Adama Pavlíka

Vstupné: Kč 280,- , 310,- , 340,-

Rezervace vstupenek 
731 579 373, 777 090 970

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO HRONOV

náměstí Čs. armády 500, 549 31 Hronov, tel./fax: 491 483 314
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AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

TURBOSERVIS
AUTOKLIMATIZACE

WWW.GTcars.CZ

20%
SLEVA
NA PLNENÍ

KLIMATIZACE

Náchod, Bìloveská 637, tel.: 775 047 428
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Hotel ELKO
nekuřácká restaurace Náchod

VYUŽIJTE NÁŠ 
SALONEK NA:

ŠKOLENÍ-(K DISPOZICI 
VIDEOPROJEKCE)

SVATBY, ŠKOLNÍ SRAZY, 
OSLAVY,

SMUTEČNÍ HOSTINY
Rádi Vám vyjdeme vstříc

www.elkohotel.cz
Tel: 608 824 331

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Turnaj 
čtyřher 85+
 Dne 13. 4. 2013 se ve  SPORTCEN-
TRU v Teplicích nad Metují konal po-
slední letošní „zastřešený“ turnaj v  te-
nise. Jednalo se o  turnaj ve  čtyřhrách, 
kde minimální věk páru musel být 85 
let. Celkem se přihlásilo 17 dvojic z Bu-
kovice, Police nad Metují, Broumova, 
Náchoda, Meziměstí, Velkého Poříčí, 
Adršpachu a dokonce jeden pár z  Jin-
dřichova Hradce. Všech 17 párů bylo 
rozděleno do tří skupin a z každé sku-
piny postupovali první dva nejlepší 
a dva nejlepší z 3. místa. Podle umístění 
v základním kole se pak páry umisťova-
ly do pavouka, z kterého vyšlo koneč-
né pořadí. Na prvním místě se umístil 
pár otce a syna – Zima st. a Zima ml., 
na druhém místě skončila dvojce Vávra 
– Malina a na třetím místě pak pár Ku-
bín – Pozděna. Všem zúčastněným dě-
kujeme a výhercům gratulujeme. Velký 
dík také patří všem sponzorům.     T.M.

Sportovní gymnastika
 V sobotu 20. dubna se v náchod-
ské sokolovně sešlo 125 závodníků 
a  závodnic z  celé župy Podkrko-
nošské Jiráskovy, aby si zde změřili 
své síly a  vybojovali tak další cen-
né bodíky ve sportovní gymnastice 
a ve šplhu. 
 Náchodský Sokol měl i  v  této 
soutěži silné zastoupení. Soutěže se 
zúčastnilo 10 náchodských děvčat 
a odvezly si ze sportovní gymnasti-
ky a šplhu celkem 9 medailí.
 Děvčata tak navázala na vynikají-
cí výsledky mladších žákyň, které  si 
své medaile odvezly z přeboru v Ja-
roměří před čtrnácti dny, kde titul 

přeborníka župy v  mladších žáky-
ních I  vybojovala Barborka Ficen-
cová, druhé místo patřilo Johance 
Klimešové, 4. místo obsadila Lucka 
Řehůřková a 7má byla Zuzka Tyšlo-
vá. Barunka Ficencová potom při-
dala ke zlatu ve sportovní gymnas-
tice ještě stříbrnou medaili ve šplhu 
a  bronz ve  šplhu si odvezla Lucka 
Řehůřková. 
 Děvčata nyní čeká závod v atleti-
ce, který se koná 5. května v Jaromě-
ři. Tam se také rozhodne, kdo po-
stoupí na přebory ČR ČOS do Brna 
a do Prahy. Držíme pěsti.           

Dop.

RYBÁŘI POZOR!       tisková oprava

V ECHU č.10 jsme vás pozvali na rybářské závody STARÝ BAGR 

2013 ve Velkém Poříčí. V textu bylo chybně uvedeno, že závody se 
konají v neděli 18. května. Správná informace je, že závody 
se konají v SOBOTU 18.května! Bližší info: 
www.honzaprouza.freepage.cz
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