
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

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)
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Příští Echo vychází 31. května 2013

WWW.NOVINYECHO.CZ

květen 1421, Husité před Jaroměří

Nejlevnější okna

Veka v regionu

SLEVA
i v dalších měsících 50%

Výkup zlata 
        

zlomky 475,-Kč/1g 14k                                                                                                                                        

šperky až 520,-Kč/1g 14k

Tel: 774 170 180 
Melissa s.r.o. 

Tyršova 63, Náchod

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

Rady pro houbaře
 Náchodský klub České mykologické 
společnosti vyrazil koncem dubna na  tra-
diční vycházku do  okolí náchodského 
zámku. Touto dobou už roste celá řada 
jedlých hub, z nichž některé jsou gurmány 
velmi ceněny. Letos jsme však kvůli dlou-
hému konci zimy nenašli žádné smrže, 
ucháče, kačenky a  destice. Mezi břízami 
jsme však našli jedovaté zvonovky jarní 
(nebo též závojenky jarní), které si nedo-
čkaví houbaři mohou splést s  jedlou špič-
kou obecnou nebo závojenkou podtrnkou. 
Zvonovka jarní, která způsobuje žaludeční 
problémy a poškození ledvin má dutý třeň, 
hnědý, hedvábitý klobouk, růžovějící lupe-
ny a  nevýraznou vůni. Jarním houbařům 
tedy radíme, aby si nálezy podobných hub 
bezpečně určili, případně se spokojili s prá-
vě rostoucí jedlou penízovkou smrkovou, 
u  které takřka nehrozí možnost záměny 
(růst pod smrky, často na  smrkových šiš-
kách, šedohnědý, blednoucí klobouk, bílé 
lupeny a příjemná houbová vůně).  

Petr Pokorný

12. ročník pochodu

10 HOSPOD NÁCHODSKEM10 HOSPOD NÁCHODSKEM
Oznamujeme Všem pivním turistům, že 12. ročník našeho, Va-
šeho pochodu, se uskuteční  v sobotu 18. 5. 2013 se startem 

opět mezi 9 a 10 hodinou na terase herna baru Marlboro 
v Náchodě. Pochod poprvé zakončíme „U Mílů“.

Motto pochodu: Pivní břicho odradí, někomu však nevadí! 
Pivním sportem ku zdraví!

Info a foto na www.pochod.stranky.info

Přijďte si šlápnout!   
Na  Dětském dopravním hřišti v  Náchodě (v  případě špatného  počasí pod 
střechou tamního zimního stadionu) se 8. června uskuteční 2. Mezinárodní

 sraz šlapacích vozítek. Bližší informace o možnosti zúčastnit se 
i s vlastním šlapacím autíčkem  najdete vy – a zejména 

vaše ratolesti na adrese www.moskvice.adamek.cz 
Připraveny jsou soutěže pro děti i dospělé, jízdy 

zručnosti, doprovodné akce, výstava 
historických „skutečných vozidel“ vozidel  atd. 

Jarní pohár plný běhu
 TJ Start Náchod oddíl orientačního běhu pořádá dne 22. 5. 2013 
Jarní pohár 2013 v orientačním běhu pro žáky náchodských 
škol a veřejnost. Sraz běžců a je v Náchodě na Plhově u benzínové stani-
ce Shell a startuje se od 15:30 do 16:30. Přihláška přímo na místě a poplatky 
se neplatí. Žáci škol závodí ve dvojicích ve dvou kategoriích: 4. a 5. třída, 6.a 
7. třída. Veřejnost libovolně jednotlivci, dvojice, rodiče a děti apod. Pořadí 
v závodu určuje čas a počet nalezených kontrol. Vítězové žákovských kate-
gorií získají pohár.  (red)
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Jedlé květiny
 Slouží nejen pro potěchu oka, případně ducha, když je někomu přinesete jako 
dárek, ale květinami můžete potěšit i chuťové buňky. Nevěříte?

Pampeliška
 Pampeliška nebo přesněji smetánka lékařská se nejen hodí jako přísada do 
jídel, ale je také léčivá, a to od kořenu až po květ. Kořen, který se suší, obsahuje 
hořčiny, tříslovinu, inulin, aminokyseliny a minerální látky jako měď či draslík. 
Listy se sbírají od května do října. Jsou bohaté na vitamin C a silice. Mohou 
se sušit, ale nejlepší je dát si je pěkně čerstvé a křupavé. Obsahují látky, které 
povzbuzují trávicí orgány, působí močopudně a ovlivňují funkci jater, střev, led-
vin a žaludku. Působí velice dobře na metabolismus. A protože snižují hladinu 
cukru v krvi, hodí se pro diabetiky. V kuchyni se květy a listy se nejlépe hodí do 
jarních a letních salátů. Ozdobit jimi můžete i chlebíčky či bagety. Květy efektně 
působí na dortech a koláčích, stačí je lehce posypat moučkovým cukrem. Připra-
vit z nich můžete také domácí med. Ostatní části pampelišky se nejčastěji louhují 
v teplé vodě, nápoj je třeba pít několikrát denně.

Salát s mladými pampeliškovými listy

 4 ředkvičky, 1 mrkev, ½  salátu, mladé lístky pampelišek, 4 lžíce kvašené 
zeleniny, 1 kysaná sojová smetana (např. Sojade)
 Ředkvičky a salát nakrájíme na tenké proužky, mrkev nastrouháme nahrubo, 
listy pampelišky necháme vcelku, jsou –li mladé a maličké. Větší můžeme po-
krájet. Vše smícháme, přidáme čtyři lžíce kvašené zeleniny a malý kelímek ky-
sané sojové smetany. Kdo chce, může ještě dochutit sojovou omáčkou a posypat 
gomasiem (ochucovadlo připravené ze sezamových či jiných semen a mořské 
soli). Hotový salátek dozdobíme čerstvými bylinkami (řeřicha, bazalka, petržel-
ka nebo libeček).

Pampeliškový med
 365 velkých rozvinutých květů pampelišky, 2 omyté citrony, 2 kg krystalového 
cukru
 Omyté pampeliškové květy vložíme do čtyřlitrového hrnce a přelijeme dvěma 
litry vody. Čtvrt hodiny povaříme. Do druhého dne necháme květy louhovat, 
pak je vymačkáme přes plátno. Přidáme citrony (nakrájené na kolečka a zbave-
né pecek) a cukr. Vaříme hodinu až devadesát minut; občas promícháme zcela 
čistou, nejlépe novou vařečkou. Horké plníme do sklenic, zavíčkujeme je a ob-
rátíme.

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

Talíř plný chutí

a vůní

 

Rodinný dům na okraji vilové čtvrti v Novém Městě nad Metují Krčín .............................5 500 000,- Kč
Rodinný dům s bazénem v příjemné lokalitě ve Velkém Dřevíčí ul. Na louce .....................2 390 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ..................................995 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují Spy, zahrada, garáž s dílnou ...........................1 090 000,- Kč
Chalupa v obci Pěkov u Police nad Metují v rekonstrukci, zahrada 1 449 m2 ......................450 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP RD s větším pozemkem v klidné 
části Náchoda v ulici Pod Montací. 
Disp.: 1.NP koupelna, WC, 3 pokoje, 
sklípek a dílna. 2.NP vstupní veranda, 
kuchyň spojená s jídelnou, obývací 
pokoj a malá ložnice, soc. zařízení.Cena: 2 390 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Je to už 10 let, kdy jsme se rozloučily s naší obětavou 

a milovanou maminkou,

paní Růženou Hejzlarovou 
z Náchoda. 

Stále Tě máme v srdci, mami.
Stále vzpomínáme.

Dcery Irena a Ivana

Vážení,                          
dovolte nám, abychom Vám 
všem, celému kolekti-
vu Městského střediska 
Marie, touto cestou  vyjád-
řili poděkování za veškerou 
obětavost, laskavost a péči, 
kterou jste věnovali našemu 
tatínkovi a dědečkovi, 
panu Jindřichu 
Felgrovi, který 
díky Vám 
prožil opravdu 
spokojený 
a důstojný konec 
svého života.
Rodina Felgrova

Setkání seniorů
 Zastupitelstvo obce Kramolna pořá-
dalo dne 26. dubna 2013 v  sále obec-
ního úřadu  tradiční „Setkání seniorů“ 
s pestrým programem. Přítomní senio-
ři zhlédli taneční vystoupení „Berušek“ 
pod vedením Miroslavy Formanové 
a pohádku divadelního souboru Kašpá-
rek  „O neposlušných kůzlátkách“, kte-
rou si připravily předškolní děti z Ma-
teřské školy Kramolna pod vedením 
Zuzany Koubkové a  Jiřiny Rezkové. 
Děti předvedly opravdový umělecký 
výkon. Následovalo vystoupení „Žen 
zlatého věku“ z  TJ Sokol Hronov pod 
vedením Jany Šefců. Sokolky ukáza-
ly seniorům, že cvičit se dá v  každém 
věku. Zazpívala i  mladičká Martina 
Rejzková z Trubějova. Zástupce Policie 
ČR pohovořil s občany o jejich bezpeč-
nosti v  obci a  informoval o  různých 
praktikách podvodníků. Senioři se ak-
tivně zapojili do rozhovoru a  podávali 
dotazy jak se mohou vyvarovat neuvá-
ženého jednání.
 K tanci a poslechu zahráli lidoví mu-
zikanti z Podkrkonoší,  kteří jsou u nás 
velice oblíbení. Senioři si zavzpomínali, 
zatančili i zazpívali. Pro účastníky akce 
bylo připraveno občerstvení. Ještě jed-
nou děkujeme všem účinkujícím za je-
jich ochotu a výborné výkony  a všem 
seniorům za návštěvu.    
 (Text i foto M.Vávra)

VZPOMÍNÁME
Dne 15. května 2013 jsme vzpomněli 13 smutných let, 

kdy nás navždy opustil

pan Karel Kuchař z Náchoda.

Dne 17. 6. 2013 vzpomeneme na jeho 
nedožité 96. narozeniny.

Stále vzpomíná manželka Marta 

a syn Jaroslav s rodinou

Hledá se kultura. Efektivní, levná a tvořivá. Zn. Náchod
 Pojem kultura je v jednom vý-
znamovém odstínu charakteri-
zován jako něco, co spojuje určité 
společenství a  zároveň toto spo-
lečenství odlišuje od  ostatních. 
Spojit kulturu v Náchodě do jed-
noho celku a  zároveň prezento-
vat talent a  tvořivost Náchoďa-
nů vůči okolí – i tak se lze dívat 
na snahu převládající v náchod-
ské koalici (ČSSD, Patrioti, TOP 
09, SNK–ED). 

Rozhodnou zastupitelé

 „Domnívám se, že městská po-
kladna má vždy podporovat kultur-
ní aktivity v  katastru města. Záro-
veň jsem však přesvědčen, že forma 
této podpory má směřovat do  ně-
jaké neziskové organizace, která se 
kulturou bude zabývat systémově, 
s vyšší mírou tvořivosti a v  relativ-
ní nezávislosti. Myslím si, že poslá-
ním samosprávy jsou prioritně jiné 
úkoly, než je organizace kulturního 
dění. Kulturu by neměl dělat úřed-
ník, mohu–li to takto zjednodušit. 
Nezisková organizace, která se bude 
zabývat kulturou, může „kulturu“ 

v  Náchodě ve  střednědobém ča-
sovém horizontu i  zlevnit, protože 
dosáhne například na peníze určené 
pro neziskový sektor, včetně evrop-
ských peněz“, říká náchodský rad-
ní Mirek Brát. V  jakém aktuálním 
stádiu je hledání nového modelu 
náchodské kultury? Bylo vypsáno 
standardní výběrové řízení na  ma-
nažera budoucí neziskové organi-
zace, který se svými konkrétními 
představami a  vizemi již seznámil 
městské zastupitele. Celá záležitost 
byla široce diskutována i  na  rozší-
řené městské radě – opět za  účasti 
zastupitelů. Konečný verdikt opět 
přísluší zasedání Městského zastu-
pitelstva v Náchodě. 

Kultura z jednoho centra 

 Není důvod tajit, že jistou in-
spirací pro vznik organizace koor-
dinující v  Náchodě kulturu, jsou 
modely, které se osvědčily v dalších 
městech regionu, například v  Hro-
nově. „Město Náchod je svou loka-
litou natolik velké město, které ko-
ordinaci kulturních akcí nezbytně 
potřebuje. Každé město v okolí má 
nějaký subjekt s touto funkcí, přesto, 

že to jsou i menší města. Kulturních 
akcí je mnoho a koordinace termí-
nu či dotací na jednotlivé pořady je 
podmínkou úspěchu v tomto oboru. 
Divím se, že město Náchod se touto 
otázkou nezabývalo již dříve. Mno-
ho organizací v této lokalitě pořádá 
akce pro širokou veřejnost a  jejich 
společná koordinace včetně drama-
turgického plánu, by myslím, Ná-
chodu pomohla. Přehlednost a zjed-
nodušenost pro občana je hlavním 
úspěchem propagace“, říká Marcela 
Kollertová, ředitelka Kulturního 
a  informačního střediska Hronov. 
Filmový producent, režisér, scéná-
rista a  také člen Kulturní komise 
náchodské městské rady Tomáš 
Magnusek k  tomu dodává: „Takové 
organizace jsou v  jiných městech 
poměrně běžné. K  maximální ren-
tabilitě takového zařízení by měla 
sloužit její možnost koordinovat 
skutečně všechny kulturní aktivity 
ve městě.“

Zpestření i obohacení 

nabídky 

 Pomyslný inzerát: Hledá se kul-
tura. Efektivní, levná a  tvořivá. Zn. 

Náchod, zaujal i  Jiřího Kánského, 
ředitele Českého rozhlasu Hradec 
Králové, který nám poskytl toto 
stanovisko: „Vznik neziskové or-
ganizace, která by produkovala 
a  koordinovala kulturní akce, by 
jistě přispěl ke  zpestření současné 
nabídky v  této oblasti a obohacení 
kulturního života v Náchodě i oko-
lí. Po  zániku kulturních středisek 
jsem v  polovině devadesátých let 
s  přáteli provozoval agenturu, po-
řádající v Náchodě koncerty a vím, 
co všechno to obnáší a jak těžké je 
v  této branži působit a neprodělat, 
protože o  výdělečné činnosti se 
v  případě malého okresního měs-
ta nedá hovořit. Sečtete-li náklady 
na honoráře účinkujícím, pronájmy 
sálů, výlepy plakátů a  vstupenek, 
ozvučení, propagaci v médiích, da-
ňové zatížení a  další nezbytné po-
ložky a  výsledek vydělíte počtem 
sedadel v  sále, pak profesionální 
agentura (aby se uživila) musí na-
sadit ceny vyšší, než neziskovka, je-
jímž primárním úkolem není zisk, 
ale spokojenost návštěvníků. Do-
mnívám se, že v konečném důsled-
ku by to příznivě ocenili především 
občané Náchoda“.  

Koncepce a koordinace

 „Vznik neziskové organizace, kte-
rá bude koordinovat jednotlivé kul-
turní akce a pořady přinese při kva-
litním personálním obsazení hned 
několik žádoucích efektů: jednak 
koordinace termínů nepochybně 
pomůže zvýšit návštěvnost. Nebu-
dou se tak opakovat situace, kdy se 
zájemce jen těžko rozhodoval mezi 
dvěma nabídkami, bohužel kona-
nými ve  stejný den. Dále jednotná 
dramaturgie umožní tvorbu dlou-
hodobých koncepcí jednotlivých 
žánrů a to je důležitá skutečnost pro 
sponzory, kteří v  naprosté většině 
uvažují v delších časových horizon-
tech, vznikne tak prostor pro dlou-
hodobá partnerství, která následně 
umožní lepší plánování fi nancí. 
Nepochybně také dojde k  výrazné-
mu zlepšení propagace jednotlivých 
žánrů a pořadů při koordinovaném 
využití plakátovacích ploch, perio-
dik, rozhlasu, TV a  především sta-
bilní a cílené použití elektronických 
médií“, říká k tématu jeden z mece-
nášů regionální kultury v  Náchodě 
Ing. Arch. Aleš Krtička.   (LaŠ)

J

ovali našem
dečkovi, 
u 
ý 

du 

konec 
a.

elgrova

Sokol Lázně Běloves 

– setkání  lehkých atletů a jejich přátel

Chceme na podzim uspořádat setkání všech, kteří se zabývali  
lehkou atletikou pod hlavičkou Sokola Lázně Běloves a žádá-
me všechny včetně funkcionářů, aby se přihlásili na mailové 
adrese: dedaboo@seznam.cz  nebo napsali na: Karel Lorenc, 
Bražec č.p.8, 547 01 Náchod

Srdečně všechny zdraví 

Karel Lorenc, Věra Ungrádová, Jaroslav Vrabec



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

Okénko 
energetického poradce XX. 

 Milý čtenáři energetického okénka,
 dnes se blíže podíváme na dodavatele 
plynu RWE a.s.
 V  televizi se na  nás min. jednou 
za  hodinu usmívá spokojená rodinka 
u  pečení domácích buchet. Taťka vítě-
zoslavně volá, že plyn od RWE bude teď 
na léto o 10% levnější a tak mu budou ty 
buchty moc chutnat. A nakonec na nás 
z obrazovky zamává obálkou z které vy-
čuhují 3 000, Kč jako prémie.
 Reklama je to velmi povedená a urči-
tě na první pohled lákavá. Tato televiz-
ní kampaň je samozřejmě následována  
dopisy od RWE, které Vám chodí domů. 
Uvnitř obálek od RWE najdete nabídku 
a dodatek ke smlouvě na dodávku plynu 
a tady je potřeba se blíže zastavit.
 Nabídka zní na  24 měsíců s  auto-
matickým prodloužením o  dalších 24 
měsíců a  to pozor !!! nikoliv od  data 
podpisu, ale od data doručení podepsa-
ného dodatku na kancelář RWE. Zde je 
první drobné úskalí, které většinou vede 
k tomu, že ukončení takového dodatku 
je pro laika velmi problematické.
 Cenová nabídka od RWE zní: sníže-
ní stávající ceny o 10%, v prvním roce se 
sníží tato snížená cena o 0,9% a v dru-
hém o 3,9%. A ještě dostanete prémii až, 
podotýkám slovo AŽ 3.000,- Kč.
 Zarážející je, že nikde není ani slovo 
o  konkrétních cenách. Cena do  1. 5. 
2013 byla 1.112,- Kč/MWh bez DPH, 
a  od  1. 5. 2013 po  snížení ceny plynu 

u RWE je 994,- Kč/MWh.  V první roce 
Vám sníží cenu na  985,-Kč/MWh bez 
DPH a v druhém roce na cca 950,-Kč/
MWh. 
 Co se týká fi nanční prémie je to 
ještě „ZAJÍMAVĚJŠÍ“. Velké lákadlo, 
co? Do  20MWh dostanete max. 500,- 
Kč, do  30MWh spotřeby plynu max 
1.000,- Kč a nad 30 MWh roční spotře-
by (2 900m3) dostanete 2.000,- Kč. Kdo 
dostane 3.000,- Kč se nám nepodařilo 
zjistit!!!
 Pro názornost této „ velkolepé akce 
u RWE „Vám zhruba spočítám příklady 
na  běžnou spotřebu rodinného domu 
(20MWh, 1.900m3 ročně). 
 RWE – 1. Rok ušetříte oproti stáva-
jícímu stavu (od 1. 5. 2013) 180,- Kč + 
maximálně 1.000,- Kč prémie = 1.180,- 
Kč bez DPH.
     U  našich dodavatelů – v  běžných 
cenách ušetříte oproti výchozímu stavu 
(od 1. 5. 2013) minimálně 3.500,- Kč bez 
DPH.
 Po  skončení tzv. „aukce“ na  cenu 
plynu Vám již mohu sdělit, že při roč-
ní spotřebě  plynu 20MWh jsme oproti 
„skvělé“ nabídce RWE ušetřili naším 
klientům přes 5.500,- Kč bez DPH, což 
je za dva roky trvání dodatku u RWE cca 
13.000,- Kč.
 PROSÍM PEČLIVĚ ZVAŽUJTE CO 
VLASTNĚ HODLÁTE PODEPSAT!

Přeji Vám jen samá dobrá  rozhodnutí.

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 

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

AUTOSERVIS
Michal Večeřa

Opravy všech vozidel, výměny olejů, 
diagnostika.

NOVĚ provádíme servis klimatizace 
-opravy, dezinfekce, plnění

Na Strži 392 
(pod zimním stadionem)

547 01 Náchod

Mob. 608 437 188
e-mail: Info@autovecera.cz

www.autovecera.cz

 Atletická tréninková skupina 
z Náchoda byla v  termínu od 28.4. 
- 5. 5. 2013 na soustředění před nad-
cházející hlavní sezónou. Jako již 
poněkolikáté se ubytovala ve Sport-
hotelu Tichá Orlice, který je v těsné 
blízkosti sportovního areálu města 
Ústí nad Orlicí. Atletický stadion je 
ve vzdálenosti 200m od Sporthote-
lu, takže ideální podmínky pro nás. 
Každodenní tréninkové jednotky 

probíhaly ve dvoufázových etapách 
= dopolední tréninková jednotka 
byla především zaměřena na  atle-
tickém stadionu na  běžecké tratě , 
techniku skoků a hodů. Odpolední 
tréninky byly buď na  umělé trávě, 
pilinové dráze dlouhé 650m, nebo 
v  posilovně. Součástí hotelu je po-
silovna vybavena moderními posi-
lovacími stroji s  běžeckým pásem, 
po  kterém jsme v  rámci tréninku 

využívali regeneraci k  uvolnění 
svalstva - vířivá vana, infrasauna. 
Celé soustředění proběhlo podle 
plánu a  trenér mohl být spokojen 
s  narůstající formou jednotlivých 
svěřenců před závody v  extralize 
/Jirka Vondřejc, Honza Vacek, Kaš-
ka Chryczyk/, až po  závody těch 
nejmenších.

Úspěšný začátek sezony
 A  ve  středu 8. 5. 2013 zahájila 
atletická skupina z  Náchoda no-
vou sezónu v  Olomouci. Byl to 1. 
mítink 2. kola Česká spořitelna at-
letické extraligy /celkem jich bude 
sedm/. Po soustředění nabírají svě-
řenci velice dobrou formu a hned se 
to projevilo. Jirka Vondřejc na trati 
400m zaběhl výborný čas 49,32 sec. 
a celkově skončil na 5. místě. Hon-
zovi Vackovi se první letošní start 
na  400m trati nepovedl. Zaběhl ji 
za 52,78 sec. Vše si však vynahradí, 
jak sám říká, 18. května při 1. kole 
extraligy v  Kladně. Kaška Chryc-
zyk v  závodě na  800m velice pěk-
ným a taktickým výkonem vybojo-
vala šesté místo v čase 2:15,92 min. 
/těsně za svým osobním maximem 
= 2:15,22 min./ 

Jiří Vondřejc - trenér

Foto ze soustředění: zleva stojící: Jan Vacek, Jirka Vondřejc, Petr Roztočil, Rosťa 
Balcar, Jakub Mach, Honza Vondřejc, Matěj Balcar, trenér Jiří Vondřejc, sedící: 
Kaška Chryczyk, Marie Th omsenová, Bára Machová, Lucinka Žáčková, Ema Stra-
tílková, ležící: Bára Roztočilová      

Soustředění napomůže k narůstající formě

TOP09 na Náchodsku bude další dva roky 

šéfovat Cabicar
 Na  regionálním sněmu TOP09, 
který měl charakter volebního 
a proběhl v Náchodě 11. 5., si čle-
nové – delegáti volili své vedení 
na  nadcházející 2 roky. Předsedou 
se stal náchodský zastupitel a radní 
Ing.  Aleš Cabicar, který doposud 
zastával post prvního místopřed-
sedy. V  pětičlenném Regionálním 
výboru ještě usednou jako místo-
předsedové Kamil Slezák, místosta-
rosta Broumova a Ing. Josef Merta 

z Náchoda, výbor je doplněn členy 
Ing.  Rostislavem Petrákem z  Čer-
veného Kostelce a  Petrem Bártou 
z Nového Města nad Metují. Regio-
nální sněm Top09 rovněž jednomy-
slně navrhl Aleše Cabicara na před-
sedu Krajského výboru TOP09, 
který bude volen na nadcházejícím 
krajském sněmu konaném 7. 9. 2013 
v Rychnově nad Kněžnou.
 „Jako prioritu do  nadcházejí-
cího období považuji důsledné 

připravení se na  volby do  Posla-
necké sněmovny a  Evropského 
Parlamentu a  samozřejmě komu-
nální volby v  2014. Naší ambicí 
je ve všech stěžejních městech, tj. 
Náchod, Broumov, Červený Kos-
telec, Nové Město nad Metují, 
Hronov, Broumov a další postavit 
samostatné kandidátky kvalitních 
lidí, kteří budou mít lidem co na-
bídnout“, svěřil se Aleš Cabicar.  

Red.

736 768 114       

                    

Agentura IRENA  
„ve dvou se to lépe táhne“ 

Ul. Manž. Burdychových 717, 549 41 Červ. Kostelec
Informační centrum, Kamenice 144, 54701 Náchod

tel.: 602 189 477, e-mail: info@horizontck.cz

Last moment  - Hotel Villa Vinka, Chorvatsko, Tučepi 
ubytování s polopenzí ve vlastní restauraci,  každý pokoj má WC + sprcha., televizor.  

Hotel Podgorka - hotel na promenádě v Podgoře
ubytování s polopenzí 

STANOVÁ  ZÁKLADNA V KEMPU SUTIKLA  V  PODGOŘE
 vybavené stany s dřevěnými podlážkami s úplnou kuchyní včetně nádobí, 

s ledničkou a elektrickým vařičem, s elektrickou přípojkou 

dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky, 

WC + sprch., TV, 
lednice

1.
-8.6.

8.
-15.6

15.
-22.6.

22.
-29.6.

31.8.
-7.9.

7.
-14.9.

14.
-21.9.

s balkonem 5 150 5 900 6 600 7 300 6 600 5 900 5 150

bez balkonu 4 450 5 150 5 900 6 600 5 900 5 150 4 450

podle obsazení dle 
počtu osob

8.
-15.6.

15.
-22.6.

22.
-29.6.

29.6.
-6.7.

6.7.
-13.7.

13.7.
-24.8.
týdně

24.8.
-31.8.

4 osoby 1400 1 600 1 900 2 100 2 600 2 800 1 900

2 osoby 2 000 2 800 3 100 3 300 3 500 3 500 2 600

8.
-15.6.

15.
-22.6.

22.
-29.6.

29.6.
-6.7.

6.7.
-24.8.
týdně

24.8.
-7.9.

týdně

7.9.
-14.9.

Pokoj pro 2 osoby 7 750 7 750 7 750 7 750 8 950 7 750 6 600

Pokoj pro 1 osobu 10100 10100 10100 10100 12200 10100 8 450

Klimatizované pokoje. Vybavené balkonem jsou s výhledem na moře.

Děti na přistýlce mají slevu!

Cesta k Jadranu na Makarskou riviéru? 
- individuální cesta vlastním vozem

- doprava BUS (každý pátek z náchodského okresu) za 2200,-Kč (obousměrná), 
dopravu BUS  je možno využít i bez nutnosti zakoupení zájezdu

Před začátkem léta jsme pro Vás vybrali
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NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Bez poplatků předem pro 

zaměstnance, OSVČ, 
důchodce i ženy na MD

Tel.: 773 796 754

Skončila zimní sezóna ve 
Sportcentru Teplice nad Metují
 Dnem 27. dubna skončil zim-
ní provoz a  začíná letní provoz 
sportcentra, který potrvá cca 
do  začátku října. Končící zimní 
provoz znamená, že se za  účasti 
hlavně místních sportovců a dob-
rovolníků, z  haly sundají plachty, 
které tvoří její střechu. Letos se 
nás sešlo 35 a  tak za necelé 3 ho-
diny bylo vše hotové a připravené 
na  letní provoz. Tímto těmto 35 
dobrovolníkům děkujeme za účast 
a věříme, že se opět v říjnu sejde-
me v tak hojném počtu.

 V zimní sezóně se konalo 6 teni-
sových, 3 fotbalové a 2 volejbalové 
turnaje, plus zimní tenisová liga, 
která trvala 7 týdnů. Turnaje si sa-
motní aktéři velmi pochvalovali.
 Nástupem letní sezóny se mění 
i ceny některých sportovních aktivit, 
třeba za  tenis se nebude platit 250 
Kč/hodina jak je tomu v zimní sezó-
ně ale pouze 100Kč/hodina a hodina 
squashe bude za 160 Kč/hod. 
 Přijedete-li si k  nám zasporto-
vat, můžete si být jisti, že nebudete 
litovat.     Tomáš Mucha
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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.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

ZRAKU
APLIKACE A PRODEJ

www.gatenachod.cz

 

19.5. - 3.6. 2013

* ceny jsou uvádìny s DPH

NÁCHOD, Plhovská 1098 

(naproti prodejnì LIDL)

 Po - Ne 7:30 - 19:00

Dobrá voda

neperlivá

jemnì perlivá

perlivá

1,5 l

Mini koblihy

300 g

Tvaroh

40%

250 g

Nescafe classic

200 g

Kinder èokoláda

100 g

Dezert Tornádo

150 g

Salám Junior

400 g

Kuøecí ètvrtky

VL

10 kg

/kg

mražené

mražené

Lambrusco

Rocaforte

rosso

0,75 l

realitní kancelář nabízí:
TRIGA REALITY

Zděná chata - Červený Kostelec 
„V Ráji“. Chata je podsklepena. Zastavě-
no 20 m2. Pozemky celkem 382 m2. 

CENA: 630.000,-Kč

Krásný  zděný byt 2+1 po rekonstruk-
ci v centru Náchoda, osobní vlastnictví, 
52,2m2, nízké náklady. 

CENA: dohodou

C h a l u p a 
a roubenka 
ve Slatině 

nad Úpou 
– Končiny. 

Jedná se o komplex dvou nemovitostí 
propojených stodolou. Možnost odpro-
deje pozemků cca 5 ha.            

CENA: 1.490.000,-Kč

Z d ě n á 
podsklepená 
chata -  
Velichovky 
„U Kostela“.

Zastavěno 16m2. Vlastní pozemek  
273m2 - sezení se shrnovací markýzou, 
udírna, kůlny, ovocné stromy a tůje. El. 
voda.                      CENA: 390.000,-Kč

Stavební pozemek – Nahořany, 1467 
m2. Stavební  povolení včetně projektu, 
el. přípojka na pozemku, voda a kanali-
zace u pozemku.    CENA: 599.000,-Kč

Prodej stavebního pozemku v Bezdě-

kově nad Metují. Inž. sítě na po-
zemku. Celková výměra 618 m2.  

CENA: 179.000,-Kč

R o d i n n ý 
dům - 
D o l a n y 

u Jaromě-

ře. Zasta-
věná část 190m2 na stavební parcele 
639m2 a  za stodolou je dalších 1253m2 
(je v územním plánu obce).

CENA: k jednání

Dřevěná chata - Náchod - V Kalhotách. 
Elektřina 230/400V, voda veřejná, vytá-
pění krbem. Pozemky celkem 336 m2. 
Oploceno.             CENA: 469.000,-Kč

Stavební pozemek  – Velká Jesenice  
- 773 m2, Inž.sítě u pozemku, příjezd po 
obecní asfaltové komunikaci.     

CENA: 250,-/m2

Náměstí TGM, č. p. 82

Dvůr Králové n./L.

tel.: 775 777 073

tel.: 774 777 073 www.trigareality.cz
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Písemné nabídky včetně CV zasílejte laskavě na: j.klapka@integraf.cz
Veškeré informace budou sloužit výhradně pro potřeby společnosti Integraf a Systemprint Drescher
a budou pokládány za přísně důvěrné.

Sdružením tiskáren a
vzniká v Náchodě jedna z nejrychleji se rozvíjejících společností
v České republice. Do svého týmu hledáme pracovníky:

Integraf, s.r.o. Systemprint Drescher s.r.o.

TISKAŘ OFSETU

TISKAŘ MAILINGU

SEŘIZOVAČ

POMOCNÍK OFSETU

ASISTENT VÝROBY

OBCHODNÍ ASISTENTKA RECEPČNÍ

–  SŠ - praxe v ofsetovém tisku nebo flexotisku nutností,
–  3 směnný provoz

–  SŠ - velmi dobrá znalost PC, technická a manuální zručnost,
–  praxe tisku na digitálních strojích výhodou, 2 směnný provoz

–  SŠ - technická a manuální zručnost, praxe na knihařských
či obdobných strojích výhodou, znalost PC,

–  3 směnný provoz

–  manuální zručnost, pečlivost,
–  vhodné pro začínající tiskaře bez praxe

–  SŠ - velmi dobrá znalost PC (Microsoft Office),
–  komunikativní typ,
–  jazyková vybavenost výhodou

–  SŠ - jazyková vybavenost (Aj+Nj), znalost PC,
–  komunikativní typ

fofrlinka      800 555 922 www.fofrpujcka.cz

AKCE 2 SPLÁTKY 
ZDARMA!

CashGate_inzerce_126x184_zrcadlo.indd   1 07.03.13   13:50

Vypisuje výběrové řízení na pozici

FINANČNÍ SPECIALISTA
Požadujeme:

- SŠ/VŠ vzdělání (ekonomický směr 
  výhodou)
- praxe ve fi nančním sektoru výhodou
- dobré komunikační schopnosti
- příjemné vystupování
- trestní bezúhonnost

Nabízíme:

- zázemí mezinárodní společnosti
- komplexní úvodní vzdělávací 
  program zdarma
- fi xní příjem po dobu zapracování 
  (10.000,--Kč/měs.)
- průběžné vzdělávání v obchodních 
  dovednostech a účast na 
  konferencích
- pravidelnou podporu nadřízeného
- garanci přidělení klientského kmene

Své životopisy s motivačním dopisem zasílejte na adresu: 

ovaneckova@obchod.rsts.cz, nejpozději do 30. 06. 2013, nebo volejte 
na telefon 739 446 971 – Olga Vaněčková DiS., agenturní ředitel Náchod
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Restaurace 
U PETRA 

ve Studnici 
přijme

KUCHAŘE/ŘKU

Praxe vítána.

Tel.: 776 026 703

Citroen Jumper  - pronájem
- 2.0 HDi

- 9 míst

- klimatizace

- střešní nosič

- závěs 2000 kg

Od 690,-Kč/den Tel: 773 680 421

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

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE

 
staré
 
staré

ODVEZETE
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* Prodám DB v přízemí 3+1 /57m2/zateple-
ný,nová okna,výtah a sušárna, v Náchodě,Bíl-
kova ul.,nájemné 2703,-. Cena 675000,- mobil 
602 450 662 „Zajistím úvěr“
* Dlouhodobě pronajmu 1+kk s balk.  na síd-
l.u nem.v Náchodě v Duhové ul. Nájem+inka-
so 5700,-Kč.Tel.č.775 637 192

* Pronajmu byt 1+1, 38 m2 v  Nácho-
dě u  nem. Velká lodžie, krásný výhled, 
v  kuch. sklokeram. sporák, vana. Cena 
2500Kč + 4000 inkaso. Kauce 5000 Kč. Tel. 
777 021 798

* Pronajmu byt 3+1 na sídlišti U nemocnice 
v  Náchodě, nájem 8000,-+ elektřina, kauce 
30000,-,volný od 1.6.Telefon 776 352 865
* Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě. Nájem 
4.500,-Kč+inkaso. Požadována kauce 1 ná-
jem+inkaso. V  bytě kuchyňská linka, jinak 
prázdný. TEL.:604 250 202
* Prodám DB byt 3+1  v Hronově Riegrovi ul. 
ve 2.NP. Tel. 777 602 884. Cena: 849 000,- Kč
* Koupím byt v  Náchodě.  Nabídněte: 
775 777 073
* Prodám byt 1+1 v os. vlastnictví v Náchodě 
 na Plhově, ul. Příkopy v 6.NP. Tel. 777 602 884. 
Cena: 550 000,- Kč

* Nabízím pronájem nového exkluzivní-
ho bytu 3+KK v  centru Náchoda. 74m2 
+ velký balkon za  8  500 Kč. Byt bude 
vybaven novou podlahovou krytinou, 
všemi dveřmi a  osvětlením, novou ku-
chyňskou linkou. Za příplatek lze dohod-
nout nadstandardní kvalitu dle vlastního 
přání nájemce. K bytu také náleží sklepní 
kóje. Parkoviště před domem nebo možno 
pronajmout garážové stání uvnitř domu. 
Kontakt na  e-mail: novebyty11@gmail.
com nebo mob. 776 855 749

* 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.
* 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

* Nabízím pronájem nových bytů 3+KK 
v  centru Náchoda. 58m2 za  6  800 Kč. 
Byty vybaveny novou podlahovou kry-
tinou, všemi dveřmi a  osvětlením, úplně 
zařízeným WC a  koupelnou, novou ku-
chyňskou linkou a sporákem na požádání. 
K bytu také náleží sklepní kóje. Parkoviště 
před domem nebo možno pronajmout 
garážové stání uvnitř domu. Kontakt na e-
-mail: novebyty11@gmail.com nebo mob. 
776 855 749.

* 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.
* 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

*Nabízím pronájem nových bytů 2+KK 
v  centru Náchoda. 40 až 43 m2, nájem 
5  000 až 5  400 Kč. Byty vybaveny no-
vou podlahovou krytinou, všemi dveř-
mi a  osvětlením, úplně zařízeným WC 
a  koupelnou, novou kuchyňskou linkou 
a sporákem na požádání. K bytu také ná-
leží sklepní kóje. Parkoviště před domem 
nebo možno pronajmout garážové stání 
uvnitř domu. Kontakt na e-mail: noveby-
ty11@gmail.com nebo mob. 776 855 749

* P R O N A J M U 3+kk (64 m2) v Náchodě, 
Borské ul., zděný dům, 3.patro, lodžie, pěk-
né bydlení, nájem 5.000 Kč, služby+komplet 
energie cca 3.500 Kč, kauce 8.000 Kč, volné 
ihned, tel.: 777 123 156
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 1.NP, plast.
okna, v  nově zrek.domě v  NA  poblíž centra. 
Náj.+zál. 5.550Kč+kauce, tel.: 608 903 070
* Pronájem větších zateplených bytů v  Č.
Skalici-3+1  se službami cca 8.500,-Kč, 2+1 
cca 7.500,-Kč, kauce 2 nájmy, tel.602 204 002.
* Prodám DB 1+1 42 m2 v Hronově porekon-
strukci, velice pěkné a  levné bydlení. Cena 
dohodou. TEL.:734 485 776
* 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
* Pronajmu podkrovní byt 2+1 ve třetím patře 
zděného domu, Náchod, Husovo nám., nájem 
3.900,- + el. a voda. Kauce. Tel. 603 440 969 9-15 
hod nebo 602 103 775 15-19 hod.

* Prodám stavební pozemek se stavebním 
materiálem Česká Čermá.  Výměra pozemku 
530 m2 v centru obce (klidná a krásná poloha). 
Inž. sítě na hranici pozemku. Stavební mate-
riál: Heluz ke  stavbě celkové hrubé stavby 
RD v hodnotě 220 000,-Kč (možnost prodeje 
i část materiálu) Celková cena dle dohody. Tel. 
776 637 636

* Prodám pozemek vhodný k  rekreaci 
v  Dolní Radechová  více informací na  tel. 
721 425 079
* Prodám garáž v Náchodě U Cihelny, dobrý 
stav. Cena dohodou. TEL.:723 624 821
* Prodám sad na  Bezděkově, výměra 1.200 
m2, nutno vidět. Tel. 607 574 084
* 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 celkové rekonstrukci. Provedeno zateplení, 
nová plastová okna, střecha, veřejná kanali-
zace a  plynové ústřední topení. Kolaudová-
no 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.
* Pronajmu polovinu zatepleného RD 
 s vlastním vchodem a zahrádkou v Červeném 
Kostelci Vyšehrad. Možný pozdější prodej. 
TEL.: 731 033 040 po 18.té hodině
* 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!
* Prodám stavební pozemek ve Velkém Poří-
čí 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
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. 
TEL.:724 214 538

* Pronajmu obchodní prostory v  Náchodě 
na Volovnici  o výměře 90m2. Tel. 777 602 884. 
Cena: 12 000,- Kč/měs.
* Nabízím v  Náchodě k  pronájmu zavede-
ný kiosek s  občerstvením nedaleko centra, 
v  těsné blízkosti 2 školy, poliklinika, soud. 
Umístěno na parkovišti, všechny sítě k dispo-
zici. Tel. 608 245 634
* 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 Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se 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  TRUTNO-
VĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN. DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč 
+ ZÁLOHY; INFO 777 302 483, 777 606 464

* Prodám použité vybavení restaurace - stoly, 
židle, bar, čistička vzduchu, nerez.stoly do ku-
chyně - vše v dobrém stavu. I jednotlivě. TEL.: 
604 437 128
* Prodám suché jasanové fošny 10 cm silné, 
délka 3 kusy 5 m a 8 kusů 3 m, šířka 40-55 cm. 
Tel. 602 371 164
* Prodám novou liheň pro drůbež, 2200Kč. 
Tel. 733 483 672

* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid 
domácností a domků  i po malování a rekon-
strukci, drobné domácí opravy, praní a žehlení 
prádla, praní koberců. TEL.:737 564 496

* Kvalitní autopotahy šité na  zakázku  vč.
montáže. Zavolejte a přijeďte si vybrat mate-
riál. TEL.:606 299 945
* 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 
* Prodám Fiat PUNTO r.v.2002, 3 dvéř., 1.9 
Di, 6x airbag, EURO 3, klima, el. okna, cent-
ral, servo, CD, klima, ABS, výborná spotřeba, 
naj. 118 km, černá metalíza, Cena 44500 Kč. 
Tel. 777 104 584

* Pronajmu 2+1 v RD ve Velkém Dřevíči se 
zahradou, pouze slušným lidem (max.2 oso-
by) od července. TEL.:737 318 827
* Pronajmu 3+1 poblíž centra Náchoda, ná-
jem 8.000 kč + kauce. Volný od 1.6. dlouhodo-
bě. Tel. 733 342 757
* Prodám družstevní byt 2+1 s  balkonem 
Náchod Plhov - Příkopy, 55 m2, plast. okna, 
zateplený, nízké provozní náklady, cena dle 
odhadu. Tel. 774 675 790
* Pronajmu dlouhodobě byt 1 + kk v  OV 
 v  Novém Městě n.M.-Malecí, nájem 3500,-
Kč + 1500.-Kč inkaso. Volný od 1.6.2013, tel. 
732 167 291
* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ V  HRO-
NOVĚ A VELKÉM DŘEVÍČI.  Byt 1+1 cena 
3.400,- + inkaso, byt 2+1 cena 3.900,-+ inkaso. 
Kauce nutná. Tel. 602 133 173, Email renestar-
kov@seznam. cz
* Prodám byt 3+1, družstevní, na okraji sídli-
ště u nemocnice. Dům po rekonstrukci. Okna 
a balkon směrem na louku k řece. Předělaná 
kuchyň, koupelna, předsíň. Z  části zařízeno 
nábytkem. tlf: 777 149 779, Cena 850 000,- Kč
* Pronajmu byt 2+1 v Studnicích u Náchoda 
 a 1+1 v Náchodě. Povinná kauce, volné ihned 
. TEL.:608 869 885

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

* PRONAJMU 2+1 V  HRONOVĚ.  Velikost 
50 m2, cena 4.500,- +inkaso,částečně vybaven. 
Tel.602 133 173
* Prodám byt 2+kk 40 m2 cihla v OV, v Ná-
chodě, Nerudova ul., nová kuchyň, plyn. kotel 
s  topením, plastová okna. Měsíční minimál-
ní provozní náklady do 3000 Kč/ na 3 os. Při 
rychlém jednání sleva. Tel. 777 084 912

* Pronajmeme slušným lidem 2 + jíd. + 
kk ve  Vysokově dole, po  celkové rekon-
strukci, 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 byt 3+1 ve zděném domě  (ul. Čes-
koskalická, Náchod) v OV. Tel.776 06 04 92
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  Nácho-
dě u  nemocnice, ihned volný. Levně, kauce. 
TEL.:608 533 652
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3+1 v České 
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.
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově.  Tel. 
608 11 00 41
* Prodám družstevní byt 2+kk v Broumově  
na Spořilově. Cena dohodou. Tel. 776 140 211
* Prodám družstevní byt 3+1 v  1. podlaží 
v Hronově, zděný, plastová okna, volný ihned, 
cena 900.000 Kč. Tel. 776 882 498
* 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

* Prodám rodinný řadový dům v České Ska-
lici  po rekonstrukci. Cena 2 380 000,-- Kč Tel. 
774 525 481
* Sháním rod. domek Náchodsko, Jaroměř-
sko. Tel: 774 777 073
* Prodám v Hronově Padolí RD 5+1, zahra-
da, zděná garáž a kolna. Celková výměra po-
zemku je 460m2. Nutné menší stavební úpra-
vy. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě garáž v  Náchodě. 
 TEL.:732 167 291
* Koupím RD nebo chalupu  do 1,5mil v oby-
vatelném stavu na vesnici s dobrou obslužnos-
tí. (Náchodsko, Broumovsko) Tel. 739 486 403

* Prodám menší zahrádku na klidném mís-
tě v  Náchodě  za  koupalištěm na  oploceném 
pozemku 332 m2 je zahradní domek a  nová 
pergola, voda, elekřina. Info a foto na: www.
fum.ic.cz, TEL.:608 519 908, cena 299 000,-Kč
* Nabídne někdo chatu na  Náchodsku, 
v  okolí Červeného Kostelce, Úpice?. Tel: 
774 777 072
* Prodám RD, Náchod - Třešinky, 3+1 - mož-
no úprava na  4+1, s  garáží, zahradou.Dobrý 
stav. tel. 605 477 866, RK nevolat!

* Prodám elektrický průtokový ohřívač vody 
kuchyňský 5l, WC kombi bílé, malou pře-
nosnou černou televizi s  anténou, sololitové 
desky 275x123 cm, 220x123 cm, OSB desky 
250x70 cm pero drážka 22 mm tloušťka, led-
ničku Calex 175 l, bílédveře 80 L a 60 L - mírně 
poškozené, dřevotřískové desky dýhované + 
nátěr 160x80 cm vše použité ale funkční (re-
konstrukce bytu), levně - je škoda to vyhodit. 
Tel. 602 103 775
* Prodám pánské kolo německé výroby 
 s  přehazovačkou, nebylo na  něm ježděno. 
Cena 1.200 kč. tel. 774 59 59 81
* Prodám dětské horské kolo pro 5-10 let, 
téměř nové, cena 1.800 Kč. Tel. 603 266 454
* Prodám autogenní soupravu komplet - vo-
zík, hadice, hodiny, hořáky. Cena 15 tis.Kč. 
Nejsem plátce DPH. TEL.:602 145 222
* Prodám křepelky japonské nosné  tel. 
725 385 912
* 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
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštov-
ní 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
* 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, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, 
známky, 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
* Sběratel koupí do  své sbírky pivní tác-
ky a  etikety, možno i  celou pozůstalost. Tel. 
606 115 393

* Potřebujete posekat zahradu, nařezat nebo 
naštípat dřevo, něco natřít, drobné zednické 
práce, kopání, bourání a  jiné pomocné práce 
u  domu i  na  zahradě. Za rozumné ceny vše 
rychle a kvalitně. V týdnu i o víkendu přizpů-
sobíme se Vám! Pište sms zavolám Vám zpět. 
605 467 352
* Nabízím doučování - výuku anglického ja-
zyka, mám státní i mezinárodní zkoušky z Aj, 
VŠ. Tel: 737 515 785
* Nabízím přepravu zboží, stěhování apod. 
menším nákladním autem. ceny dohodou. 
Levně, kdykoliv. TEL.:724 519 643
* Umíte prodávat?  Zkuste to s něčím novým. 
Tel.605751985
* Nátěry střech, okapů a  žlabů. Spolehlivě, 
za solidní ceny. Tel.605 364 450
* 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.:604349703 nebo http://www.
svadlenka-kulisek.estranky.cz/ nebo nakouk-
něte co právě prodávám http://www.mimiba-
zar.cz/bazar.php?user=31545

                                                                                                 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

Č.Skalice-RD u náměstí (byt až 7+1) s obchodem a hernou (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.......1,49 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,Náchod-Nadstand. novostavba RD (6+kk),posilovna,tepelné vrty ....... 5,4 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-František-Nadst.zděný byt 3+1 s garáží ...1.649.000,-Kč
Dobruška-Prodej i pronájem výr.objektu (1285 m2) po rekonstr......dohodou,Nahořany u N.Města-Zděný byt 3+1,1NP,OV,zahrádka ......710.000,-Kč
Meziměstí-Zateplený byt 3+1 (83 m2),plast.okna,OV.......460.000,-Kč+Dvougener.RD s pozemky k výstavbě (0,75 ha),klidné místo........795.000,-Kč
Teplice n/M-Chata po rekon.-polosamota,k rekreaci i ubytování......1,9 mil.Kč,Náchod-centrum-Zděný byt 1+1 (48 m2),pěkný výhled .......599.000,-Kč
Bezděkov u Police n/M-RD po část.rekonstr.,2 garáže (podnikání).....1,1 mil.Kč,Broumov-centrum-Pronájem atrakt.kanceláří ...... od 1.200 Kč/m2/rok
Náchod,N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Č.Skalice,Roheničky u Č.Meziříčí,Bohuslavice,Provodov-Atrakt.pozemky k výstavbě RD ......od 180,-Kč/m2

Náchod-u Rybárny, N.Město n/M, N.Hrádek, Zákraví u N.Města n/M-Pěkné udrž.chaty, slunné zahrady s porosty, klidná místa ........od 195.000,-Kč

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

Rychlé půjčky! pro 
důchodce, na MD, 

bez ručitele.
tel. 722 732 992

AUTO - MOTO

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Přijmu obchodního zástupce, pro oblast 

Broumov a Police nad Metují, 777 159 851
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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

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

• 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
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.

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 10. 7. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

HYDROIZOLACE STAVEB

SVAŘOVANOU PVC FÓLIÍ

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

střechy * terasy * balkony * základové 

desky * jezírka * bazény
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

Letecký klub Vysokov

Občerstvení 
U Vrtule

otevřeno 
st - ne 14.00 - 21.00

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.- Pekařství u Kubíčka 
– hledají partnery pro franšízový projekt.

Chcete se při vlastním podnikání spolehnout 
na podporu silného a stabilního partnera 

se zkušenostmi i tradicí?
Hledáme podnikavé a spolehlivé 

OSVČ s vlastním ŽL pro projekt 
v Náchodě a Hronově.

Kontaktní osoba: 
Pavel Hylský  Tel.: 777 765 914

Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz  
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v  realitní kanceláři REKA,

náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491/428 765, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901.

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod – pěkný byt 1+3 v OV, 71 m2, lodžie, 6.NP, výtah, po rekonstr .................. 952.000,-Kč
Č.Kostelec Bohdašín – pěkný, stav. poz. o vým. 2 520 m2, voda a el., ......................330,-Kč/m2

Náchod Vysokov – zděná, řadová garáž, el. nezapojena, dobrý stav .......................... 89.000,-Kč
Č.Kostelec Stolín – rekr.chata s poz.358 m2,terasa, 3 pokoje, soc.záz ..................... 393.000,-Kč
Kramolna – zděná chata u lesa s opl.poz.520 m2, skleník, voda, el ......................... 339.000,-Kč
Machov – zděný výr. i sklad.objekt 648 m2, soc.záz.,sítě,výborný stav ................ 3.370.000,-Kč
Hronov – pronáj. haly 789 m2 k výr. i sklad., opl. poz.3800 m2, revize.............. 37.000,-Kč/měs
Náchod – rekr.chata s poz.355 m2, voda a el., 1+2, krásné místo,dobrý stav ........... 494.000,-Kč
Náchod – RD řad. s garáží, 1+5, sítě, ÚT dálk.,zahrada 895 m2, sklep ................. 1.085.000,-Kč
Náchod Plhov – stav.poz. 284 m2, všechny sítě, krásné místo a příjezd................... 197.000,-Kč
Úpice Podrač – zděná chata s poz.2304 m2,kolna,bazen, sítě,vybavení ................... 395.000,-Kč
Libchyně u N.Města n.M. – pěkný RD 1+4,poz.1376 m2, ÚT+krby, sítě ............ 1.115.000,-Kč
Červený Kostelec – RD 1+2 a 1+1, garáž, sítě, ÚT plyn + el.,poz.1018 m2 ......... 1.855.000,-Kč
Vysokov – stav.rovinatý  poz. 2 286 m2, sítě cca 70 m, dobrý příjezd ........................350,-Kč/m2

Náchod – pronáj. velké garáže 60m2, topení, voda, soc.záz.,el.,dobrý stav .......... 4.830,-Kč/měs
Česká Skalice – byt. Dům se 3 byty / cca 100 m2/, sítě, zahrada 923 m2 .............. 2.535.000,-Kč
Červená Hora – pěkný RD 1+3, poz.676 m2, sítě,dílna, soc.záz.,lokál ................... 788.000,-Kč
Horní Radechová – řadový RD 1+5 s opl.zahr.445 m2,el.přím.garáž, pergola ..... 1.835.000,-Kč
Č.Kostelec Horní – starší RD s poz.2 173 m2, sklepy,chlévy, půdy k vest .............. 755.000,-Kč

VAŠE PODNIKÁNÍ 
NEMÁ HRANICE 

INZERUJTE  V POLSKU!
Tel. 602 103 775 

Město Náchod prodá volné byty výběrovým řízením 
formou obálkové metody:  

Janáčkova 802 – volný byt č. 802/2 - 2+1, výměra 64,53 m2, s podílem o velikos-
ti 6453/74327 na společných částech domu čp. 802 vč. stavební parcely č. 965 
k.ú. Náchod.  Základní vyvolávací cena 320.000,- Kč

Raisova 803 – volný byt č. 803/8 - 1+1, výměra 54,44 m2, s podílem o velikosti 
1361/13588 na společných částech domu čp. 803 vč. stavební parcely č. 964 k.ú. 
Náchod. Základní vyvolávací cena  410.000,- Kč

Ukončení přijímání přihlášek do výběrového řízení v pátek 31.5.2013 ve 13:00 hod. 
Nabídku do obálky na každý byt samostatně a v levém horním rohu ji označit:
Výběrové řízení - byt 802/2 – neotvírat
Výběrové řízení - byt 803/8 – neotvírat

Pražská 1532 - volný byt č. 1532/2  o velikosti 1+kk, výměra 26,95 m2, s podí-
lem o velikosti 2695/193620 na společných částech domu vč. stavební parcely 
č. 1776 a 1777 k.ú. Náchod.  Základní vyvolávací cena  380.000,- Kč

Ukončení přijímání přihlášek do výběrového řízení v pátek 7.6.2013 ve 13:00 hod. 
Nabídku do obálky a v levém horním rohu ji označit :
Výběrové řízení - byt 1532/2 – neotvírat 

Prohlídky nemovitostí lze domluvit na telef. 491426 978, 491427 304 
- Správa budov Náchod s.r.o.

Žádost adresovat na MěÚ Náchod, odbor správy majetku a fi nancování, 
Masarykovo nám. 40, Náchod 

Informace tel. 491 405 233,  nebo e-mail:  gustav.sourek@mestonachod.cz 



 Po  sezoně plné vyhraných zápa-
sů a  turnajů v Královéhradecké lize 
starších žáků ve fl orbalu, kde si tým 
Florbal Primátor Náchod vybojoval 
prvním místem v lize účast na MČR, 
nastoupil náš tým podle všech jako 
outsider do tohoto turnaje v městské 
hale v  Jaroměři. Soupěři byli týmy 
opravdu zvučných jmen: Tatran 
Střešovice, FBC Liberec A a FBC So-
kol Plzeň IV.
 Po  dvou prohraných zápasech 
v základní skupině následuje třetí ví-

tězný a po něm boj o postupové mís-
to na fi nálový turnaj do Plzně. Další-
mi dvěma zápasy dokázali náchodští 
fl orbalisté, že na fi nále opravdu pat-
ří. Svou bojovností a vůlí zdolali ne-
příjemné soupeře a právem se radují 
z postupu mezi osm nejlepších týmů 
České Republiky v kategorii starších 
žáků. Klukům Florbal Primátoru 
Náchod přeji přesnou mušku při 
střelách na branku soupeřů a neprů-
střelného golmana v  brance jejich 
týmu.   Jana Šmídová

NOVINY

NÁCHODSKÉHO 

REGIONU
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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“

Soutěž NOVÁČ CUP se představila v barvách 

Bohemia Aerobic Tour
 Již 6. ročník soutěže pódiových 
skladeb v  aerobiku a  zumbě NO-
VÁČ CUP pořádalo v  neděli 14. 
4. 2013 občanské sdružení Stepík 
z Nového Města nad Metují. Do há-
zenkářské haly v  Náchodě Na  Ha-
mrech se sjeli děti a  junioři z  celé 
ČR, aby se představili v šesti soutěž-
ních kategoriích: Fitness Aerobik, 
Step Aerobik, Aerobik Team Show, 
Komerční aerobik, Zumba Team 
a Pompony.
 Letošní soutěž byla zařazena 
do  nově vzniklé Bohemia Aero-

bic Tour, která spojuje pořadatele 
z Kralup nad Vltavou, Nového Měs-
ta nad Metují, Nymburku, Kutné 
Hory a Hradce Králové. 
 Série soutěží Bohemia Aerobic 
Tour, podporovaná Královéhradec-
kým krajem, je určena pro začínající 
i déle sportující týmy, kterým nabízí 
účast pouze v jednom nebo ve všech 
závodech. Každý závod je samostat-
ně bodovaný. Letošní fi nále se usku-
teční 16. června 2013 v Hradci Krá-
lové. V dalších letech se v pořádání 
fi nálové soutěže vystřídají všech-

na pořadatelská města. Výhodou 
celé Tour jsou jednotná pravidla 
a  přihlášky, vyškolení rozhodčí 
a možnost zúčastnit se dlouhodobé 
soutěže, která spravedlivěji posoudí 
skladby a výkon soutěžních týmů.
 Celodenní program v  Náchodě 
zahájila jednatelka o.s. Stepík a hlav-
ní pořadatelka soutěže Jana Miche-
lová, spolu s  hlavní organizátorkou 
celé Bohemia Aerobic Tour Mgr. Ha-
nou Dvořákovou z Hradce Králové. 
Ceny vítězným týmům předali, spolu 
s hlavními organizátorkami, zástupci 
obou měst – za Náchod starosta Jan 
Birke, za  Nové Město nad Metují 
Mgr. Bronislava Malijovská.
 Týmy Stepíku z  Nového Měs-
ta nad Metují dosáhly v  soutěži 
skvělých výsledků, když v  různých 
soutěžních a  věkových kategoriích 
získaly třikrát 1. místo a  jednou 2. 
místo. Týmy Stepíku z České Skalice 
si odvážejí z  Náchoda dvě 2. místa 
a jedno 4. místo.
 V průběžném bodování celé Bo-
hemia Tour jsou ve  svých katego-
riích všechny čtyři týmy Stepíku 
Nové Město nad Metují na  vedou-
cí pozici. Přejeme hodně úspěchů 
ve fi nále.   L.D.

OUTSIDER PŘEKVAPIL

Rej čarodějnic v Bělovsi
 Poslední dubnový den se slétli 
všichni malí čarodějové a  čaroděj-
nice na  zahradě MŠ v  Bělovsi. Plnili 
tu úkoly, aby prokázali své čarodějné 
schopnosti (hod čarodějnicí, létání 
na  koštěti, namotávání myši na  pro-
vázek, lovení „havěti“ ve  sklenici). 
Všichni byli moc šikovní a za odmě-

nu si pochutnali na  výborném čaro-
dějnickém buřtíku. Nakonec jsme 
společně spálili čarodějnici a  s  ní 
všechno, čeho se bojíme. Děkujeme 
studentkám Evangelické akademie 
v  Náchodě za  pomoc při organizaci 
čarodějnického dopoledne.     

MŠ Běloves

• Renovace většiny tonerů pro laserové tiskárny 

   nejdéle do 24 hodin!!!
• Prodej originálního i alternativního spotřebního 

   materiálu pro kancelářskou techniku

• Široký sortiment kancelářského a papírenského zboží

• Bazar tiskáren a multifunkčních zařízení

NEJNIŽŠÍ CENY v Náchodě a okolí!

UŠETŘÍME VÁM AŽ 20% 

NÁKLADŮ NA TISK

Nevěříte? Zeptejte se nás

RENOVACE 
HP Q2612A, C 7115A 

CANON FX-10, EP-27 

od 450,-Kč
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