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Nejlevnější okna

Veka v regionu
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Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

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

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%

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.

Muzeum vojenské 
historie
 regionu Jestřebí hory funguje v Ma-
lých Svatoňovicích (v  objektu tamní 
železniční stanice) od roku 2012. Pro 
nadcházející sezónu L.P. 2013 připra-
vilo rozšíření expozice věnované ča-
sům po roce 1945. Těšit se tak můžete 
na Veřejnou bezpečnost, Českosloven-
skou lidovou armádu i  pohraničníky. 
Až budete projíždět Svatoňovicemi, 
udělejte si čas. K muzeu se dostanete 
po silnici i po kolejích... 
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Prodej  pěkného, světlého bytu 3+1 v Hronově v Hostovského ulici ..................................795 000,- Kč
Pronájem sídla firmy, skladů a kanceláře v centru Náchoda ........................................19 000,- Kč/měs.
Rodinný dům v Náchodě – Pod Montací, okrasná zahrada, sklípek, dílna.........................2 390 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují Spy, zahrada, garáž s dílnou ...........................1 090 000,- Kč
Stavební  zasíťovaný pozemek, výměra 812 m2, Č. Kostelec na Vyšehradě ........................399 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Chalupa v klidné části obce Pě-
kov, poskytující pohodové bydlení 
s celodenním sluncem. Dům je v re-
konstrukci. Nová elektřina, odpady, 
částečně odizolované zdivo, nové 
stropy, zajímavé podhledy.Cena: 450 000,- Kč

Z BABIČČINA 
RECEPTÁŘE

CHLEBOVÉ KYSELO
 Milé čtenářky a milí čtenáři novin ECHO. Dnes vám nabízíme novou sadu 
receptů – tentokrát se jedná o nejoblíbenější a velmi levné polévky babičky 
Boženky. Uvařte si je s námi 
 Na  chlebové kyselo si musíme připravit tyto suroviny na  4 porce: 
1 l vody, 60 g chlebového kvásku, 25 g másla a 150 g brambor uvařených ve slup-
ce. A jdeme na to. Den předem si babička namočila chlebový kvásek. Druhý 
den ho metličkou pořádně rozmíchala, aby neobsahoval žádné žmolky. Kvá-
sek pak nalila do 1 l horké vody, kterou předem osolila a přidala trochu kmí-
nu. Za stálého míchání tekutinu přivedla k varu. Tady ovšem dávejte pozor, 
ať hrnec nepřeteče! Vše vaříme zhruba 30 minut. 
 Mezitím si uvaříme brambory ve slupce. V této fázi vždy přicházel na scé-
nu dědeček, který brambory oloupil a nakrájel na stejnoměrné měsíčky (vel-
mi záslužná práce ). Když je kyselo hotové, nalijeme na talíře a pokapeme 
rozpuštěným máslem. Každý si do talíře vloží tolik brambor, kolik sní. 
 Babička říkala, že kyselo je jídlo chudých. Ale někdy udělala i takové jiné 
kyselo, prý pro bohaté. To usmažila houby, orestovanou cibulku, přidala va-
jíčko a šup s tím do kysela. Po zabíjačce zase přidávala například škvarky. To 
byla dobrota! 

Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Dnes nabízíme

VZPOMÍNKA
Dne 12. května 2013 uplyne 5 smutných let, 

kdy nás navždy opustil náš syn

Hynek Nentwich z Červeného Kostelce, 
povoláním kuchař.

Stále vzpomínají
syn Michal a rodina Nentwichova 

a Středova

Okénko 
energetického poradce XIX. 
 Vážení čtenáři,
 dnes se zaměříme na ne zcela “ko-
šer“ triky jednotlivých dodavatelů 
energií, které se používají vůči Vám 
koncovým odběratelům. Některé již 
důvěrně znáte, ale jsou i další mnohem 
propracovanější.
 Obecně platí, že si Vás chce dodava-
tel zavázat na co nejdelší dobu/ min.24 
měs./, pokud možno s nejdražší mož-
nou cenou. Používá k tomu různé „ga-
rance nejnižší ceny na trhu“ jako na-
příklad Bohemia Energy a Centropol.

 Dále se používají různé skryté po-
platky za  „asistenční služby“ jako 
např. u  ČEC, „průkaz garance ceny“ 
např. u Bohemia Energy, které ve svém 
důsledku prodražují dodávky energií.

 Dalším trik jak z  Vás dostat mno-
hem více peněz je vysoký „stálý mě-
síční plat“ v obchodní složce ceny.
 Nejkřiklavějším příkladem je České 
energetické centrum /ČEC/ a bohužel 

i takový gigant jako je E.ON, který má, 
a tím se chlubí, jednu z nejlepších cen 
plynu, ale bohužel to kompenzuje vy-
sokým měsíčním poplatkem.
 Asi nejzakuklenější a  tím pádem 
na začátku téměř nezjistitelné je pou-
žívání dvou druhů ceníků.
 Příkladem je ČEZ na  plynu, kdy 
1.rok máte „celkem“ slušnou cenu 
/ceník A/ a z ničeho nic máte druhým 
rokem úplně jinou cenu, samozřejmě 
vyšší /ceník B/ a to zjistíte většinou až 
při vyúčtování.

 Proto Vám radíme, pokud chcete 
podepsat s  jakýmkoliv dodavatelem  
energií smlouvu, podepisujte buď 
smlouvy na  dobu neurčitou nebo 
pouze na 12 měsíců s pevnou cenou 
nebo bonusem. Věřte, že  když budete 
toto jedno pravidlo dodržovat, tak Vás 
to bude méně bolet.

 Příště se zaměřím na problematiku 
výpovědí a ukončování smluv.

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 

Co bylo dříve, než je 
teďka? Ptá se Laďka...
Dnes  Františka Dítě

CO BYLO DŘÍVE? 

 Myslím, že i dříve to bylo vždycky 
o  jízdních kolech. Svoje první kolo 
jsem dostal, když jsem byl necelé 
čtyři roky stár. Ale své opravdu prv-
ní kolo jsem si koupil až ve 28 letech. 
A na kole jezdím stále a kola mě i živí. 
Tak, co bylo dříve, je i teďka, jak byste 
asi řekla.

 A TEĎKA? 
 Na kole najezdím každý rok asi tak 
12 000 kilometrů. A pořád se přesvěd-
čuji o tom, že kolo je výborný a rych-
lý dopravní prostředek. Vezměte si 
například ten náš, silniční dopravou, 
věčně ucpaný Náchod.Když jedu 
do práce autem, trvá mi to i takových 
15-20 minut. Když si vezmu kolo, 
jsem na místě za 3-4 minuty. Co mě 
štve i  pobaví, když pozoruji ostatní 
cyklisty? To, že sedí na kvalitních ko-
lech  a nevěnují pozornost doplňkům. 
Nemyslím tím cyklistickou přilbu, tu 
už lidé houfně používají. Jde o dobré 
boty na kolo, které jízdu hodně ulehčí. 
Podnikatelská fi lozofi e mých obchodů 
jízdními koly? Po těch  dvaceti letech 

v oboru je to pořád stejné – snaha vy-
jít zákazníkům vstříc a nabídnout jim 
kvalitní a bezpečná kola.  Na jedno ale 
musím všechny cyklisty upozornit. 
Pomalu již odcházejí časy, kdy si kaž-
dý může udělat údržbu a opravu kola 
sám. Dnešní kolo je složitý výrobek 
vybavený například i  kotoučovými 
brzdami. Servis kol bych opravdu ne-
chal raději odborníkům. Jestli existují 
rozdíly, když si jde vybrat nové kolo 
muž nebo žena? Samozřejmě, ženy 
k tomu přistupují více esteticky, vybí-
rají  podle barvy a designu. (s úsmě-
vem) Muži upřednostňují praktičtější 
věci. Ale láska ke kolům se může pro-
pojit i  s  láskou  opravdovou. Máme 
u nás k dispozici originální dvojkolo 
Favorit a  už několikrát jsme ho půj-
čovali na  svatby. Není určitě nad to, 
společně šlapat životem i do pedálů.

CYKLOTONY
obchody: 

Mlýnská 304, Náchod
Mírové náměstí 130, Broumov 

www.cyklotony.cz
obchod@cyklotony.cz

Nezapomeňte, 
12. květen 

je Den matek
 a každou maminku jistě potěší, 

když si na ni vzpomenete.
Přijďte vybrat do našich květinářství 

čerstvou či hrnkovou kytičku 
nebo dárek.

Za nákup nad 250,- Kč dostanete 

od nás dárek i Vy.

Otevřeno budeme mít 
v sobotu od 8 00 – 14 00 hod 
a v neděli od 8 30 – 12 00 hod

Těšíme se na Vás v našich třech 

prodejnách 

Květinářství Cvetanova v Náchodě:

Kamenice 132, tel 724 168 686
Hrašeho 25, naproti Zefyru, 
tel. 702 054 984
Mlýnská 304. Na Pikovce, 
tel. 702 054 985 
Přijímáme objednávky na větší 

kytice, ušetříte tím Váš čas.

Den s policií
 V sobotu 18. května 2013 pořádá 
Městská policie v Náchodě společně 
s Policií ČR a AMK – Besip na dět-
ském hřišti v Náchodě Bělovsi Den 
s policií. Od 9:30 hodin je připraven 
bohatý zábavný soutěžní 
program pro děti a soutě-
že o  ceny. Svoji techniku 
předvede celý integrovaný 
záchranný systém.  K ná-
vštěvě jsou zvány děti 
všech věkových kategorií 
i  jejich rodiče. Cyklisté 
do 18 let musí mít při jíz-
dě po silnici i po dětském 
hřišti na hlavě přílbu.

Společná výuka českých a polských dětí
 V  pátek 12. dubna 2013 proběhl 
první společný den českých a  pol-
ských dětí ze ZŠ Pavlišovská Náchod 
a  Kudowa Zdrój pod názvem Běžný 
den ve  škole. Po  rozdělení do  dvojic 
(česko – polské dvojice) řekly pár slov 

o sobě a svých zálibách. Pak už se ro-
zešly do tříd, kde si nejdříve vyrobily 
upomínkové předměty, které si na-
vzájem vyměnily ve svých dvojicích.
 Druhé setkání proběhne 17. 
5. 2013 a  bude to cyklistický den 

v  Bělovsi na  dopravním hřišti. Zde 
si děti společně vyzkouší jízdu zruč-
nosti, seznámí se se základními 
pravidly silničního provozu a  v  ne-
poslední řadě uvidí práci hasičů 
a zdravotníků.  (red)

Miloš Beneš - Rechberg 2013
 Pro GMS Racing team začalo 
Mistrovství Evropy v  Rakouském 
Rechbergu. V  soudobých automo-
bilech reprezentoval GMS Racing 
team Miloš Beneš s  Osellou FA30 
a v historických Milan Stejskal s Fi-
atem 131 Abarth a Michal Sedláček 
s Fiatem 128 SC.
 Milan Stejskal jel vyzkoušet nově 
pořízeného Fiata 131 na  evrop-
ské trati a  nedostatky se ukázaly.  
Vzhledem k  náročným přípravám 
a  zrušením Brněnského draka se 
před sezónou na  okruh nedostal, 
tak bylo nutné zjistit nedostatky až 
v  závodním režimu. Krátká převo-
dovka, měkký podvozek a  dalších 
několik nutných úprav se ukázaly 
jako nutnost, aby se stal Fiat konku-
rence schopný. 
 Milan Stejskal se umístil na  10. 
místě ve skupině C2-2000 a Michal 
Sedláček na 4. místě ve skupině B3-
1300.
 Miloš Beneš v  Rechbergu repre-
zentoval i  Českou republiku. Že 
zimní přípravy Oselly FA30 po na-
sbíraných zkušenostech v  loňské 
sezóně byly užitečné ukázal už tré-

nink. Čas 1:59.650 ve 3. tréninkové 
jízdě napověděl, že by se asi dalo 
oproti loňské sezóně zrychlit. 
 Ve 2. závodní jízdě zajel Miloš čas 
1:57.616 – necelé 2 vteřiny za traťo-
vým rekordem a  nejlepším časem 
Mistra Evropy Simone Faggioliho 
z 1. závodní jízdy a ve 2. závodní jíz-
dě byl Miloš 0,8 vteřiny za Faggio-
lim.
 Škoda času 2:00.041 z 1. závodní 
jízdy. Velké problémy ale dělaly Mi-
lošovi pneumatiky, na  které se ne-
dalo spolehnout. Nejdříve nedržely 
hned po startu 1. závodní jízdy, což 

Miloše znejistělo a  pak naštěstí až 
v závěru 2. závodní jízdy. 

Nejlepší časy na jízdu:
1.FAGGIOLI Simone I 1:56.835 
2. BENEŠ Miloš CZ 1:57.616
3. STEINER Marcel CH 1:57.959
4. VOLLUZ Joel CH 1:58.785
5. DUCOMMUN Julien CH
    2:00.039 
Absolutní pořadí - Rechberg:
1.FAGGIOLI Simone I 
2. STEINER Marcel CH 
3. BENEŠ Miloš CZ 

text: rs, foto: Lukáš Cholasta

MERANO
COCTEIL BAR & RESTAURANT NÁCHOD

Naše nabídka: 
- polední menu 
– minutková kuchyně 
– velký sortiment 
   míchaných nápojů

Otevírací doba: 
po – čt  11.00 – 22.00, 
       pa  11.00 – 24.00, 
       so  17.00 – 24.00, 
       ne  ZAVŘENO

REZERVACE : 602 133 170



ECHO 3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

* Pronajmu nový byt 3 1 v Hronově-Pado-
lí,ve 3.patře, 68m2, plně zařízený nábytkem, 
sporák,lednice, pračka, plyn.kotel. K  bytu 
patří sklep 2,25m2, balkon 3,65m2, parkování 
u  domu. Občanská vybavenost max 10min. 
chůze. Volný od května 2013. Nájem 6600,-
Kč + služby,kauce nutná. Tel. 721  612  422, 
721 968 252

Pronajmu rekonstruovaný byt 2+1  
v centru Náchoda. Tel. 605  829  903 
po 17. hod

* Prodám byt 3+1, družstevní, na  okraji 
sídliště u nemocnice. Dům po rekonstruk-
ci. Okna a balkon směrem na  louku k řece. 
Předělaná kuchyň, koupelna, předsíň. Z části 
zařízeno nábytkem. tlf: 777  149  779, Cena 
850 000,- Kč
* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ V  HRO-
NOVĚ  A VELKÉM DŘEVÍČI. Byt 1+1 cena 
3.400,- + inkaso, byt 2+1 cena 3.900,-+ in-
kaso.Kauce nutná. Tel. 602  133  173, Email 
renestarkov@seznam. cz
* Prodám DB byt 3+1 v  Hronově  Rie-
grovi ul. ve  2.NP. Tel. 777  602  884. Cena: 
849 000,- Kč
* Prodám byt 1+1 v  os. vlastnictví v  Ná-
chodě na  Plhově, ul. Příkopy v  6.NP. Tel. 
777 602 884. Cena: 550 000,- Kč
* Dlouhodobě pronajmu hezký a klidný byt 
 2+1 v Náchodě, Tel.608 039 580
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s krásným 
výhledem v N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 
777 602 884. Cena: 949 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 v  centu Náchoda 
ul. Komenského.  Kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884. Cena: 6 000,- Kč/měs. + sl.
* PRONAJMU 2+1 V HRONOVĚ. Velikost 
50 m2, cena 4.500,- + inkaso, částečně vyba-
ven. Tel.602 133 173
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk v Nácho-
dě, 31 m2 s balkonem, 4 NP, výtah, po rekon-
strukci, částečně zařízený, vč. internetového 
připojení, parkovací místa před vchodem. 
Nájem 3.500,- Kč + inkaso + vratná kauce. 
Volný od 1. 6. 2013. Tel: 774 547 565.
* Prodám světlý DB byt 2+1 v  Náchodě 
 na  Plhově ve  3.NP. Tel. 777  602  884. Cena: 
799 000,- Kč
* 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 centra. 
Náj. + zál. 5.550Kč + kauce 16.650Kč, tel.: 
608 903 070
* Pronajmu 2+1 zděný, Náchod, poblíž cen-
tra,tel.603 165 026
* Pron.dlouh. 1+kk s  balkonem, 47,77m2 
ve  2.NP v  Náchodě na  Lipím naproti hos-
podě, nájemné 4.000 + inkaso 2.000 + kauce 
18.000,-Kč, tel. 608 903 050.
* Pronajmu byt 2+1 v Studnicích u Nácho-
da a  1+1 v  Náchodě.  Povinná kauce, volné 
ihned. TEL.:608 869 885
* Pron.dlouh.byt 1+1 v os.vl., 31m2, 1 NP, 
v  NA-Bělovsi, Kladská 117, plast.okna, za-
teplení. park u domu, náj. 3.500Kč + voda + 
el. +  plyn + kauce, tel.608 903 070
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
s  balkonem  v  Náchodě na  Brance 77 m2, 
zděný 3.patro, nová plast.okna. Ihned volný. 
TEL.: 732 167 291
* Prodám zděný slunný dr.byt 1+1, v příze-
mí, 49 m2, s balkonem, v Č.Skalici, po celk. 
rekonstrukci 2013, 2 sklepní kóje. Tel.
604 746 848
* Pronajmu byt 1+1, Náchod, Kladská 
1523, 1. patro, 38,5 m2, dům zateplen, nájem 
3.300 + 2000 zálohy, kauce, volný ihned. Tel. 
777 606 801
* Pronajmu byt 1+1, 45 m2 v  Hronově. 
K  bytu patří půda, sklep a  kůlna. TEL.:
777 603 632
* Pronajmu dlouhodobě byt 1 + kk v  OV 
v Novém Městě n.M.-Malecí, nájem 3500,-
Kč + 1500.-Kč inkaso. Volný od  1. 5. 2013, 
tel. 732 167 291

* Pronajmeme 2 + jíd. + kk ve Vysoko-
vě dole, po  celkové rekonstrukci, nová 
kuchyň, koupelna, částečně vybaven. 
Plynové topení, možno přidat kamna. 2 
sklepy, půda, parkování, častý autobus. 
Tel. 776 492 977

* Pronajmu byt 3+1 v  Hronově.  TEL.:
736 537 033
* Prodám DB 1+1 42 m2 v Hronově, po re-
konstrukci, nová okna, obklady, rohová 
kuchyň, pěkné místo blízko centra A  kou-
pím 3+1 v  Hronově. Nabídky SMS na  tel.:
734 485 776
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Nácho-
dě  u  nemocnice,ihned volný. Levně, kauce. 
TEL.:608 533 652

* 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 za-
hradou  - klidné místo za  divadlem. TEL.:
608 748  973 volejte do  20.hodiny, RK NE-
VOLAT!
* Prodám stavební pozemek ve Velkém Po-
říčí  600,-Kč/m2. Mob: 605 437 524
* Prodám krásný slunný pozemek v Hrono-
vě.  RK nevolat. tel. 731 519 542
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. 
TEL.:724 214 538

* Pronajmu obchodní prostory v  Ná-
chodě na  Volovnici  o  výměře 90m2. Tel. 
777 602 884. Cena: 12 000,- Kč/měs.
* Pron. malou kancelář (2x4m) s  výhl.do 
zeleně poblíž centra, +WC, v  nově zrek. 
domě v NA. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el. 
+ vody + topení + kauce., tel. 608 903 070.
* Pronájem zařízené provoz. PEDIKÚRA, 
centrum Úpice. Vhodné i pro služby,kance-
lář. Přízemí. Dům po  rekonstrukci, zateple-
ní. Zahrnuje: provozovnu, čekárnu, předsíň 
a sociální zařízení se sprchou. V provozovně 
umývadlo i vaničky. Plovoucí podlaha, dlaž-
ba, úsporné topení, nová okna, žaluzie, par-
kování. TEL.: 602 439 107
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici  ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k  dispozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY S  VÝLOHAMI 60m2 V  HRONOVĚ; 
 VHODNÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, 
ORDINACI, KONTAKTNÍ KANCE-
LÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 3.000,-Kč. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ 
NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, BOWLING, KAVÁR-
NU, FITNESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE 
APOD. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč 
+ ZÁLOHY; INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronajmu obchod v  Náchodě na  Kame-
nici, 80 m2, volné od  července 2013. Tel. 
605 450 384

* Prodám novou liheň pro drůbež, 2200Kč. 
Tel. 733 483 672
* Prodám dětské kolo 7 - 13 let, 18 převo-
dů, červenobílé, cena 2300,-Kč. Náchod. 
TEL.:731 629 824
* Prodám dámské kolo AUTHOR  málo jeté, 
cena 2000,-Kč. TEL.:736 738 966
* Prodám autogenní soupravu komplet - 
vozík, 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 
MORSE 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 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 za-
hradu, cena 350,-Kč/m3. Dovoz zajištěn vozi-
dlem Avia nebo LIAZ. Tel: 775 959 962
* Prodám palivové dřevo.  Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* Koupím knihy Verna, May a  jiné dobro-
družné nejlépe do 1948. TEL.: 722 907 510

* Pronajmu dlouhodobě byt 3+kk  na okraji 
N.Města n.M.-Vrchoviny v malém bytovém 
domě. Byt je nový, nadstandardní, bezbari-
érový, se vstupem na  vlastní terasu. Klidné 
bydlení, vhodné pro nekuřácký bezdětný 
pár, bez zvířat.Nájem včetně energií 10.500,-
. Kauce dva nájmy.Volný od  července.Tel: 
608 608 227.RK nevolat.
* Prodám 2+kk poblíž centra Náchoda  40 
m2, cena 450 tis.Kč. TEL.:605 450 384
* Pronajmu pěkný slunný 1+kk 33 m2 
v Hronově u centra, k dispozici sklep, sušár-
na, dvůr. Nájem 3500,-Kč bez energií. Kauce 
7000,-Kč. TEL.:777 595 888
* Prodám byt 3+1 ve zděném domě  (ul. Čes-
koskalická, Náchod) v OV. Tel.776 06 04 92
* Pronajmu byt 1+kk v  Hronově - po  cel-
kové rekonstrukci (38 m2) + balkon, nová 
koupelna, nová kuch. linka, plovoucí podla-
ha, plast. okna. Nájem 3800,-Kč + služby. Tel. 
608 97 44 33
* 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
* 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.
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově.  Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve Velkém Poříčí 
kousek od náměstí, po  rekonstrukci, kuch. 
linka, sporák, plast. okna, zatepleno. Nájem 
4.000 Kč + 2.000 Kč inkaso. Tel. 603 49 54 79
* 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. Ná-
jem 5500 Kč + energie. Volný on 1. 5. 
2013. Kauce 15000 Kč. Tel.: 725 194 243

* Pronajmu byt 50 m2, v přízemí RD, 2 km 
od  Nového Města n.M.. RK NEVOLAT. 
TEL.:602 875 447
* Prodám družstevní byt 3+1 v  1. podla-
ží v  Hronově, zděný, plastová okna, volný 
ihned, cena 900.000 Kč. tel. 776 882 498
* Pronajmu garsonku v klidné části Nové-
ho Města n/Met. Dům je po rekonstrukci, 
zateplen, plastová okna, výtah, možnost in-
ternetu. Nájemné 3600,-Kč + energie. Kauce 
15000,-Kč. Volná ihned. tel. 608 323 373

* Prodám pozemek vhodný k  rekreaci 
v  Dolní Radechová  více informací na  tel. 
721 425 079
* Prodám garáž v Náchodě U Cihelny, dob-
rý stav. Cena dohodou. TEL.:723 624 821

* Pronajmu dlouhodobě garáž v Náchodě. 
 TEL.:732 167 291
* Prodám RD, Náchod - Třešinky, 3+1 - 
možno úprava na  4+1, s  garáží, zahradou.
Dobrý stav. tel. 605 477 866, RK nevolat!
* Pronajmu polovinu zatepleného RD 
s  vlastním vchodem  a  zahrádkou v  Červe-
ném Kostelci Vyšehrad.  Možný pozdější pro-
dej. TEL.: 731 033 040 po 18.té hodině
* Pronajmu řadovou garáž na  Brance  700 
Kč/měs. Tel. 736 400 558
* Pronajmu rodinný domek v  Hronově 
 na  Padolí 2+1 s  možností odkoupení. Pod-
lažnost -130m2. Znalecký posudek nemovi-
tosti je 1 540000,-Kč.Sleva 100000,-Kč.Dům 
je po celkové rekonstrukci.Provedeno zatep-
lení,nová plastová okna, střecha, veřejná ka-
nalizace a plynové ústřední topení. Kolaudo-
váno v 2/2012.Připraven projekt na vestavbu 
do  půdního prostoru. Nájemné 4000,-Kč/
měsíc + inkaso 3565,-Kč/měsíc.Vratná kauce 
10000,- Kč.Tel. 777 240 118. Zn:od 1. červen-
ce volný.

* Prodám chatu v  zahrádkářské kolo-
nii v  obci Stolín  u  Červeného Kostelce  
v  klidném prostředí u  lesa.Bližší informace 
na tel.776 261 021

* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poš-
tovní známky, Čína, Československo a jiné. 
Dále staré obálky, dopisy a  pod. TEL.: 
722 907 510
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové. 
 TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvač-
ník a  bovden od  výrobců  zn.ITES, KDN, 
IGRA, IGLA, OMNIA a SMĚR a jiné TEL.:
724 020 858
* Koupím housle, violu, cello, basu i  staré 
a pošk. 604 737 990
* 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 různé věci z  Číny a  dálné-
ho východu z  50.-60. let, knihy, plakáty, 
obrazy a  různé dekorační předměty. Tel. 
773 911 683
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Sběratel koupí do své sbírky pivní tácky 
a  etikety, možno i  celou pozůstalost. Tel. 
606 115 393

* Umíte prodávat? Zkuste to s  něčím no-
vým.  Tel.605 751 985

* V  Náchodě hledáme účetní  (na  pod-
vojné účetnictví, zkrácený úvazek, 4 ho-
diny/den, 8-12 hod.) Tel. 602 33 55 31

* Nabízím přepravu, stěhování zboží apod. 
Menším nákladním autem, cena dohodou, 
levně. TEL.:724 519 643
* HODINOVÝ MANŽEL  - práce všeho dru-
hu.TEL.:604 774 828
* Nátěry střech, okapů a žlabů.Spolehlivě,-
za solidní ceny. Tel.605 364 450
* Přijmeme několik lidí v  tomto regionu 
na  práci z  kanceláře  popř. z  domova. Spě-
chá. Tel. 603 731 609
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a  domků  i  po  malová-
ní a  rekonstrukci, drobné domácí opravy, 
praní a žehlení 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 r.v.2002, 3 dvéř., 
1.9 Di, 6x airbag, EURO 3, klima, el. okna, 
central, servo, CD, klima, ABS, výborná 
spotřeba, naj. 118 km, černá metalíza, Cena 
44500 Kč. Tel. 777 104 584
* Kvalitní autopotahy šité na  zakázku  vč.
montáže. Zavolejte a  přijeďte si vybrat ma-
teriál. TEL.:606 299 945
* Prodám PEUGEOT 206 1.4 55 kW EKO 
zaplaceno, STK do  9/2014, pěkný stav, bez 
závad, bez koroze, r.v. 2000, dovoz z Francie, 
modrá metalíza, posilovařč řízení, el.okna, 
centrál. zamykání v klíči, 2x airbac, tažné za-
řízení, malá spotřeba, zimní pneu Michelin 
na discích v ceně, nové rozvody na motoru, 
2.majitel, pěkný interiér. Cena 35 tis.Kč. 
TEL.:605 487 367 
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NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

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

TEL.:606 270 421

BYTY

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, máte-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, máte-li zájem o více informací, 
zašlete prosím životopis s kontaktem + foto 

na info@hotel-tommy.com

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

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

Hotel  U Beránka Náchod

PŘIJME
•Vyučené kuchaře/řky
•Vyučené servírky
   /číšníky
•Brigádníky 
   na letní 
   sezonu

Tel.: 722 927 488
e-mail: 

rajsky@hotel-beranek.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

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 10. 7. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

KRÁLIČÍ HODY
 ve Studnici 
„U STUDNY“ 

SO 18. - NE 19.května 
od 11. hod. 

Tel. 739 433 396
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www.gatenachod.cz

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! 

Revoluce v kosmetice Revoluce v kosmetice 
Revoluce ve zdravíRevoluce ve zdraví

Přijďte, ošetříme Vaše ruce zdarma
Kamenice 106, Náchod 

(průchod u Kooperativy)
Možnost konzultace 

Mobil +420 777 842 348

KOSMECEUTIKAKOSMECEUTIKA - kosmetika s léčebnými účinky

Provozní doba   Po, Út 9-17, St 9-18, Čt, Pá 9-17, So 9-11

Ošetření trvá cca 10 min. • Kosmetika ve volném prodeji, dárkové balení
Diagnostika tibetským přístrojem + měření svalové hmoty, vnitřních tuků......

„Jen to je krásné, co je zdravé.“ 
tibetské přísloví

 

Farní charita Náchod, IČ 46524282 - Realizace IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II - Tisková zpráva 

Farní charita Náchod realizuje od 1. 1. 2013 prostřednictvím projektu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 
IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II. Doba trvání IP je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014  
a jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 

SV. ANNA DOMOV PRO MATKY S DĚTMI NÁCHOD 
Projekt je určen pro zletilé matky s dětmi nebo těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 
související se ztrátou bydlení a nejsou schopny řešit tuto situaci sami ani za pomoci blízkého okolí. 
Cílem projektu je podpora a pomoc směřující k rozvoji schopností a dovedností uživatelek, snížení sociálních 
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života, podpora a pomoc směřující k samostatnému životu tak, 
aby uživatelky nadále zůstávaly součástí společnosti a přirozené vztahové sítě a nebyly závislé  
na poskytování sociálních služeb.  
Projekt je zajištěn 24hodinovou profesní službou – nepřetržitě po celý rok. 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 
Aktivita je součástí IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II. 

FARNÍ CHARITA NÁCHOD, IČ: 46524282  
ředitel, statutární zástupce: Bc. Jan Čada; ADRESA: Mlýnská 189, 547 01 Náchod; 
TELEFON: 491 433 499;  E-MAIL: charita.nachod@mybox.cz;  WEB: www.charitanachod.cz 

ELEKTRO TRÁVNÍČEK
Elektroinstalace domů, bytových 
a nebytových prostor
Opravy a úpravy elektroinstalace
Opravy el. sporáků a bojlerů
Komplexní dodávky vč. revize

Tel.: 602 473 883
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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.

Požadujeme:
• odbornou způsobilost k výkonu 
  povolání – střední vzdělání s maturitní 
  zkouškou ekonomického zaměření
• bezúhonnost – dokládá se výpisem 
  z evidence RT
• zdravotní způsobilost

Dále požadujeme:
• znalost legislativy v oblasti 
  personalistiky (zákon č. 262/2006 Sb., 
  zákoník práce, zákon č. 108/2006 Sb., 
  o sociálních službách)
• spolehlivost, zodpovědnost
• znalost práce na PC
• spolupráce v týmu
• praxe v oboru vítána

Náplň práce:
• vedení veškeré mzdové agendy 
  včetně zajištění daně z příjmu 
  ze závislé činnosti a odvodů 
  pojistného na sociální 
  a zdravotní pojištění
• zabezpečení archivace veškerých 
  dokladů a písemností (vedení 
  spisovny)

K přihlášce doložte:
• jméno a příjmení
• adresu včetně kontaktu 
  (telefon, e-mail)
• životopis s přehledem profesní praxe
• kopie dokladů o vzdělání
• odborné kurzy

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice
nabízí volné pracovní místo na pozici

MZDOVÁ ÚČETNÍ

Přihlášku zašlete, prosím, pouze písemně na adresu Domov důchodců a Ústav 
sociální péče Česká Skalice, Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice k rukám paní 
Zuzany Holické. Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému pohovoru.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 17. 5. 2013.

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

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.

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

* 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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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

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
608103810, 606270421

nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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.

STAVEBNÍ FIRMA nabízí
Kompletní stavby • základy • základ-
ní desky • hrubé stavby • omítky • 
betony • stropy • opravy stavební • 
zámkové dlažby • obruby • oplocení 
• okrasné zídky z kb.bloků • opěrné 
zídky ze ztraceného bednění • de-

moliční práce • terénní úpravy

Tel. 608 211 148

Squash 
centrum 
Náchod

(Servis raket, zútulněné sprchy, 
studentské permanentky atd.)
Kdo je připraven, 
není překvapen!
Počítejte s novou kvalitou

www.squash-centrum.unas.cz

tel.: 602 886 577

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ 
BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v měsíci KVĚTNU 2013 Více informací na www.beraneknachod.cz
* Neděle 12. 5.ve 14.00 hod. 

a v 16.30 hod.
„Hurvínkova cesta 

do Tramtárie“
Divadlo Spejbla a Hurvínka

Vstupné: 190 Kč
* Úterý 14. 5. v 19.00 hod.

Zahajovací koncert festivalu 
Camerata nova Náchod 2013

Komorní orchestr 
Slávy Vorlové Náchod

Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólisté: Olena Ivanenko - klavír, 

Josef Vlach - housle
Vstupné: 90, 80, 70 Kč SLEVA
Prémiový koncert ab. cyklu „K“, 

50% sleva při předložení 
abonentky KHN

* Čtvrtek 16. 5. v 19.00 hod.
B. Comden, A. Green, 

N. Herb Brown, A. Freed: 
Zpívání v dešti

Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu „A“

Vstupné: 380, 360, 340 Kč
* Pátek 17. 5. v 19.00 hodin

Walter Erber - Tibetské mísy
Přednáškový sál městského divadla

Vstupné: 70 Kč
* Úterý 21. 5. v 19.00 hod.

Pavel Bobek s kapelou 
Malinaband

Host: Robert Křesťan
Vstupné: 280 Kč

* Středa 22. 5. v 19.00 hod.
Literárně hudební večer
Nad obrázky Jaroslava City
Vzpomínka na náchodského 

výtvarníka
Malý sál městského divadla

Vstupné: 40 Kč
* Čtvrtek 23. 5. v 19.00 hod.

Květa Legátová: Želary
Divadlo Rokoko

Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 390, 370, 360 Kč
* Úterý 28. 5. v 19.30 hod.

Petr Hostinský - varhany
Jakub Hrubý - baryton

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Kostel sv. Vavřince v Náchodě

Vstupné: 120 Kč SLEVA

Další akce v Městském divadle 
Dr. Josefa Čížka:

* 24. 5. v 9.00 hodin 4. 
divadelní festival pro žáky 

speciálních škol
Pořádá Základní škola a mateř-
ská škola Josefa Zemana Náchod

* 31. 5. 2013 v 19.00 hodin
Koncert skupiny 4TET

Pořádá REMOEX CZ a. s. - 
předprodej vstupenek v ICC 

v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Informačním a cestovním 

centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: 

pondělí - pátek  8.00 - 17.00 hodin, 
sobota  8.30 - 11. 30 hodin, 

tel. 491 420 420. 

Sleva 30% na označené progra-
my pro držitele průkazů MěÚ 

v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy 
na vyzvání předložte při kontrole 
vstupenek. Vozíčkáři po telefonic-
kém nahlášení na tel.: 491 426 531 

vstup zdarma.

Květinový den
 Dne 15. 5. se jako již každoročně koná český den proti rakovině, u  nás 
známý jako „Květinový den“, kdy na podporu boje s touto zákeřnou nemocí 
budou vybírány příspěvky, za které mohou lidé dostat symbolický kvítek Mě-
síčku lékařského. Jako hlavní cíle sbírky jsou: preventivně působit na širokou 
veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi, za nabízené kvítky měsíčku 
lékařského získat prostředky na boj proti rakovině, na nádorovou prevenci, 
zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické vý-
chovy, výzkumu a vybavení onkologických center. A jako již každoročně se 
náchodští skauti rozhodli přidat se k tomuto dni a budou ve městě rozdávat 
kytičky. Přidejte si i Vy!

East Way Fest vstupuje 
do druhého ročníku
 Letos 18. 5.  se v malebném areálu v obci Vršovka v okrese Náchod koná 
druhý ročník East Way Festu, jednoho s prvních open air festivalů sezony. Jed-
ná se o nekomerční festival s nekomerční atmosférou a pohodovým pojetím. 
Kromě osvědčené Zóny A přijedou také zkušení němečtí punkrockeři Spei-
chelbroiss, pražská smečka Th e Unholy preachers, pražský Zputnik, králové-
dvorský Tass a krkonošští VHS, kapela Distance, českoskalická grupa Jo!SKA. 
Soupisku uzavírají královéhradečtí Sarcastix a místní kapela 2H5-ka, která celý 
festival odstartuje.  Festival začíná ve 14 hodin, kdo dorazí do 16té hodiny, zís-
ká slevu na vstupném. Opět je připravené bohaté občerstvení až do ranních 
hodin, v areálu je možnost stanování. Nezbývá tedy, než doufat v pěkné počasí.

TUNING 
SRAZ

Autocamp ROZKOŠ, 

Česká Skalice

Sobota 18. 3. 2013 
od 8 hodin

Akce se koná za každého 
počasí, občerstvení 

zajištěno po celý den.
Více info na 

www.tuningrozkos.cz



   Náš redakční kolega Mirek Brát se 
spolu s  Ing.  Alešem Cabicarem vy-
pravil do  Mnichova s  cílem navštívit 
tamní akvarijní komplex SEA LIFE. 
Nechtěli se stát  jen běžnými návštěv-
níky, protože díky pochopení vedení 
akvária jim bylo umožněno ponoření 

do pětimetrové hloubky zdejší oceán-
ské nádrže. Zde byli jejich společní-
ky  (v půl milionu litrů mořské vody) 
různé druhy ryb, muréna, želva kareta 
obrovská – a žraloci (konkrétně se jed-
nalo o vícero exemplářů žraloka vou-
skatého, žraloka černocípého a žraloka 
kytarového). „Co si náš německý potá-
pěčský průvodce ke žralokům dovolil, 
bylo opravdu hodně troufalé. Možná 
by se pro to hodilo označení žraločí 
tango po Bavorsku“, vzpomíná na po-
nor v  akváriu Aleš Cabicar. Potápění 
v Mnichově bude jednou z kapitol pří-
ští knížky Mirka Bráta, která naváže 
na dokončenou trilogii Mare Nostrum 
(publikace věnované zejména zají-
mavostem světa pod vodní hladinou 
– vydané v  letech 2007 až 2012 praž-
ským nakladatelstvím Naše vojsko). 
Bylo potápění se žraloky v Mnichově 

nebezpečné? „Žralok vouskatý i žralok 
černocípý mohou v případě vlastního 
ohrožení na člověka zaútočit. Bylo to 
zřejmé z  opatření, která náš ponor 
doprovázela. Na straně druhé bylo vi-
dět, že když se umíte k těmto predáto-
rům zdvořile chovat, třeba je vyzvete 

k podvodnímu tanci, 
dají si říct“, glosuje 
s  úsměvem Mirek 
Brát a dodává, že nej-
více obtěžujícím prv-
kem při ponoru byl 
obří „želvák“    druhu 
Chelonia mydas, kte-
rý se drze dožadoval 
nějakého pamlsku 
hned, jakmile se po-
tápěči pod hladinou 
objevili. Nakonec se 
spokojil s  několika 
růžičkami brokolice, 

kterými ho potápěčské trio krmilo pří-
mo z „ruky do želvího zobanu“.  

Text  Laďka Škodová, foto Laďka 
Škodová a Mirek Brát 

(poděkování fi rmě Zefyr 
Náchod s.r.o. za laskavé zapůjčení 

fototechniky CANON) 
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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“

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !
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www.bazenymachov.cz

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

Žraločí tango „po Bavorsku“

Se žralokem vouskatým se dá tančit i plavat.

(zleva) Aleš Cabicar a Mirek Brát po úspěšně 
skončeném potápění ve žraločím akváriu.

Žraločí  silueta v oceánské nádrži 
mnichovského akvária Sea Life. 

Tenisový nábor dětí
TENIS je pro všechny. 
Přijď si ho zkusit i ty!

 Tenisový klub Náchod pořádá ná-
bor dětí ve věku 4-8 let, naši trenéři 
uvítají i starší děti. Akce se koná za 
každého počasí. S sebou si přineste 
pouze sportovní oblečení a obuv po-
případě tenisovou raketu. Podrobné 
informace najdete na www.thala.cz
 Tenisové kurty Náchod – Běloves, 
ve středu 15. 5. od 16:00-17:00 hod.

Čarodějnická show v ŠD při ZŠ 
Komenského Náchod
Již tradičně jsme v naší ŠD na konci dubna oslavili čarodějnice. Počasí nám 
přálo, děti se oblékly do krásných čarodějnických kostýmů a celá show 
mohla začít. A jak to všechno vypadalo? ...let na koštěti, zábavné atrakce 
a opékání buřtů, k tomu hudba, tanec…prostě správný čarodějnický rej.

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE
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