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červen 1859, C.K. zemská továrna 

bavlněného a lněného zboží 

v Meziměstí

Nejlevnější okna

Veka v regionu

SLEVA
i v dalších měsících 50%
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Plazmová řezačka do 15mm

11.890,- + DPH11.890,- + DPH

Domácí prostředí pomohlo – jedeme do fi nále!
 V  neděli 19. května 2013 pro-
běhlo na  náchodském zimním sta-
dionu semifi nále 20. ročníku MČR 
v mažoretkovém sportu. V areálu se 

sešlo zhruba 500 mažoretek, které 
přišlo podpořit okolo 600 diváků 
a  příznivců tohoto ladného sportu. 
Pořadatelem celé akce bylo mimo 

jiné i  občanské sdružení mažore-
tek MONA, které měly zastoupení 
takřka v  každé kategorii. Domácí 
prostředí  a  skvělá soutěžní atmo-
sféra náchodským mažoretkám na-
pomohlo k získání mnoha cenných 
titulů a  především vytoužených 
postupů do fi nálových kol. Z celko-
vých 24 startů si MONA vybojovala 
neuvěřitelných 22 postupů a  do  fi -
nálových kol se tak náchodská děv-
čata vydají v opravdu hojném počtu. 
První z  nich – třásňové- proběhne 
již 8. - 9. června v jihočeském Vim-
perku. S  hůlkami pak budou ma-
žoretky bojovat o  titul Mistra re-
publiky ve  dnech 15. a  16. června 
v Karviné. 

Text: Veronika Pecoldová  
MONA Náchod, o. s.                                                                                                                  

Foto: Josef Voltr

Fotografi e Josefa PEPY Voltra zachytila Ing. Josefa Haška, jednatele společnost 
Lesy  Města Náchoda s.r.o, při předávání ceny vítězi IX.ročníku Podhorského 
rybářského závodu panu Jiřímu Vágenknechtovi. Závod proběhl v neděli 26. 5. 
2013 na rybníce Podborný v Náchodě.

Pozor změna
 Zahájení výstavy „Běloveské láz-
ně a  Obecní úřad Běloves“, které 
mělo proběhnout počátkem června, 
se posouvá z technických důvodů až 
na červenec. Výstava bude otevřena 
PO-ČT od 14-17 a SO-NE od 12-17 
hodin na náchodském zámku v bu-
dově Lesárny (IV. nádvoří) do konce 
listopadu.

Úpický poklad
 Každý region má většinou i  svůj 
poklad – a  tím nemáme na  mysli 
poklad pohádkový, ale veskrze reál-
ný. Také region Úpicka má od roku 
1972 poklad stříbrných mincí, který 
byl detailněji zkoumán i  v  nedávné 
době. Jedná se o nález 500 kusů stří-
brných mincí z období od 14. do 16. 
století. Poklad Úpicka je nyní uložen 
v numizmatickém depozitáři Muzea 
východních Čech v  Hradci Králo-
vé. Odborníci soudí, že  mince byly 
ukryty někdy před rokem 1510.   

    Zajímavý způsob maskování lupu 
odhalili v nedávné době městští po-
licisté v  České Skalici, kteří v  noč-
ních hodinách kontrolovali nezná-
mého cyklistu. To, že měl na nosiči 
kola „uskladněný“ podezřelý kabel, 
bylo ještě v běžné normě. Jak se však 
ukázalo, zbytek kabelu měl muž 
omotaný i  kolem těla a  skrytý pod 
bundou. Možná inspirace z  fi lmů 

z  prostředí Amazonie, kde se hadi 
škrtiči omotávají kolem těla nešťast-
ných obětí? Pravděpodobně však 
zlodějský novátorský přístup. Čis-
tě náhodou řešila v  té době Policie 
ČR v této lokalitě krádež kabelu ze 
zahrady jednoho rodinného domu. 
Snad to neskončí jen výmluvou, že 
dotyčný jel kolem a napadl ho agre-
sivní „kabel škrtič“... 

 V  sobotu dne 25. května se 
ve  sportovním areálu ZŠ Plhov 
uskutečnilo okresní kolo celostátní 
hry PLAMEN 2013. 
 V  kategorii mladších žáků se 
utkalo 7 družstev. Na prvních třech 
místech se umístila družstva: 1. 
SDH Bohdašín, 2. SDH Běloves, 3. 
SDH Nahořany. V kategorii starších 
si přijelo zasoutěžit 14 družstev. 
Vítězné pořadí družstev kategorie 

starší: 1. SDH Zvole, 2. SDH Boh-
dašín, 3. SDH Lhota za  Červeným 
Kostelcem. První dvě družstva 
(Zvole a  Bohdašín) si zajistila po-
stup do  kola krajského a  náchod-
ský okres tedy budou reprezentovat 
ve  dnech 15. - 16. 6. v  Trutnově. 
Družstva mladších žáků okresním 
kolem končí - do krajského kola již 
dle pravidel hry nepostupují.      

Jiří Polák

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN 2013 

“Kabel škrtič“
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Kopřiva v kuchyni
 Kopřiva je dar, který se neodmítá. Již naši předci z ní dělali očistné a posilující 
čaje, ale i v moderní gastronomii najde své uplatnění. Z lístků můžeme připravit 
kopřivový špenát, neztratí se v jarních polévkách a neměla by chybět ani ve veli-
konočních nádivkách. Abychom se zbavili typické pálivosti, lístky kopřivy před 
přípravou krátce povaříme.
Při sběru kopřivy se doporučuje trhat pouze horní lístky, které v sobě koncen-
trují nejvíce živin. Kopřiva je zdrojem vitaminu C, betakarotenu, vitaminu A, 
vápníku a železa. Pomáhá při chudokrevnosti, akné, ekzémech a revmatismu.

Špenát z kopřiv

 1 kg kopřivových listů, 2 vejce, 80 g sádla,1 velká cibule, 50 g hladké mouky, 
2 lžíce mléka, 3 stroužky česneku, sůl
 Kopřivy důkladně omyjeme, spaříme vroucí vodou a asi 10 minut povaříme. 
Pak je scedíme a nasekáme nadrobno nebo umeleme. Na sádle zpěníme nase-
kanou cibuli, přisypeme mouku a připravíme zlatavou jíšku. Přidáme kopřivový 
protlak a krátce podusíme. Špenát ochutíme česnekem utřeným se solí, vmíchá-
me do něj vejce a nakonec zjemníme mlékem. Podáváme s vařenými brambory 
a sázeným vejcem.

Gratinovaná kopřiva

 2 kg kopřivových listů, půl litru mléka, 50 g strouhaného sýra a stejné množství 
másla, lžíce hladké mouky, strouhanka, sůl, pepř a muškátový oříšek
 Omyté kopřivy povaříme 5 min. v osolené vodě, v sítku propláchneme stude-
nou vodou, necháme okapat a nadrobno nakrájíme. Z másla a mouky vytvoříme 
jíšku, zalijeme mlékem a okořeníme. Vaříme za stálého míchání do zhoustnutí 
(asi 10 min), poté přidáme polovinu strouhaného sýra. Vmícháme kopřivy a vše 
nalijeme do vymazaného pekáčku. Zbytek sýra smícháme s trochou strouhanky 
a posypeme směs. Zapékáme na 180 °C po dobu 20 min.

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

Talíř plný chutí

a vůní

 

RD  v Náchodě – Starém Městě, zahrada, venkovní krb, udírna, garáž ...........................1 990 000,- Kč
Chalupa v obci Pěkov u Police nad Metují v rekonstrukci, zahrada 1 449 m2 ......................450 000,- 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
Rodinný dům s bazénem v příjemné lokalitě ve Velkém Dřevíčí ul. Na louce .....................2 390 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Nově postavený RD na okraji  
klidné vilové čtvrti v N. Městě nad 
Met. v Krčíně., zahrada, pergola s kr-
bem, bazén, garáž, el.220/380V, vo-
dovod, kanalizace, vytápění ústřední 
pomocí tepelného čerpadla.

VZPOMÍNÁME
…. na  Hanu Ciznerovou 

z Nového Města – Krčína.

Dne 8. června 2013 uplyne sedm dlouhých let, 
kdy v 52 letech utichlo její zlaté srdíčko.

Stále nám tu chybí.

Vzpomíná její maminka a dcery Jana, 

Lenka a Petra s rodinami

Cena: 5 500 000,- Kč

Hrdelní soudnictví města Náchoda
 Členové náchodské městské 
rady musí na  svých jednáních 
v  současnosti projednávat a  roz-
hodovat řadu závažných bodů. Jde 
o investiční akce, jde o městské pe-
níze... Ale nejde o život! V 16. sto-
letí tomu bylo jinak a v činnostech  
„místních samospráv“ mělo své 
místo i hrdelní právo a kompetenci  

rozhodnout o životě či smrti měly 
městské soudy. Pokud vás zajímá 
obraz hrdelního práva v 16. století 
ve vztahu k městu Náchodu, nemě-
li byste si nechat ujít výstavu, která 
bude až do  25. srpna ke  shlédnutí 
v Regionálním muzeu v Náchodě – 
konkrétně pak v jeho stále expozici 
na Masarykově náměstí.

Děti ze školní družiny při ZŠ Komen-

ského v Náchodě zabodovaly na akci 

Albert triatlon tour
 Po úspěšném loňském roce, kdy 
dvě z našich dětí získaly hlavní vý-
hru a  to horské kolo, jsme se opět 
rozhodly,  zúčastnit se celorepubli-
kové série závodů s názvem Albert  
triatlon tour (http://www.nadacni-
fondalbert.cz/alberttriatlontour ).
 Ve  čtvrtek 23. 5. 2013 se konal 
další ročník soutěže na  náchod-
ském dopravním hřišti, kam jsme 

dorazily s  našimi dětmi ze školní 
družiny. Strávily jsme velice pří-
jemné odpoledne, děti  se opravdu 
snažily a  tak se dostavily úspěchy 
hned v několika kategoriích.
 Všem dětem gratulujeme a těší-
me se na další ročník této soutěže.

Vychovatelky ze školní družiny 
při ZŠ Komenského v Náchodě

Pomník Jiřího 

Šimáně
 V  květnu byl v  České Skalici 
odhalen pomník věnovaný Jiřímu 
Šimáně, výrazné osobnosti junác-
kého a skautského hnutí v regionu. 
Šimáně, skautským jménem „Šíp“, 
se pro propagaci skautingu dostal 
vícekráte do  střetu s  komunistic-
kým režimem a státní bezpečností. 
Jeho pomník je umístěn vedle nové 
radnice v ulici T.G.Masaryka. 

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

Stany, spacáky, 
kempingový nábytek a čluny

za nejlepší ceny s tříletou zárukou !

KDE ?
V Albisportu !

www.albisport.czw

Výstavní slevy 

10 až 20%

VÝSTAVA OD 10.6. 2013

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.

 Současná největší investiční akce 
Královéhradeckého kraje však pro-
běhne nově, po  etapách.Ke změ-
ně celé akce musel kraj přistoupit 
po zrušení výběrového řízení. Nultá 
část rekonstrukce za zhruba 1 mili-
ardu korun, která počítá s vybudo-
váním obslužné silnice a  moderni-
zací teplovodních a elektrických sítí, 
vyjde na  zhruba 70 milionů korun 
a  chce ji zaplatit kraj z  vlastních 
zdrojů. Rekonstrukce proběhne 
ve stejném rozsahu, ale potrvá déle: 

skončit by měla v  roce 2016, tedy 
o rok později. 
 „Koncepce rekonstrukce se ne-
mění, využijeme platné stavební 
povolení i projektovou dokumenta-
ci. V současné době má kraj na mo-
dernizaci náchodské nemocnice 670 
milionů korun. Tyto peníze využije-
me a propadnout by neměly ani ev-
ropské dotace, které chceme využít 
na  nákup zdravotnických přístro-
jů a  vybavení. Celá akce se zpozdí 
oproti termínům původního tendru 

zhruba o rok,“ uvedl královéhradec-
ký hejtman Lubomír Franc.
 Letos začne modernizace nemoc-
ničních sítí a  stavba silnice, která 
vytvoří prostor pro stavbu klíčové 
nové nemocniční budovy, která má 
tvořit jádro nového nemocničního 
komplexu. Jeho výstavba by měla 
jako první etapa začít v  polovině 
příštího roku.
 Rekonstrukci největší zdravot-
nické zařízení kraje nezbytně po-
třebuje a  bez ní se prodražuje její 
provoz. „Řada klíčových pracovišť 
funguje v havarijním stavu a rekon-
strukci nezbytně potřebuje. I proto 
děláme vše proto, aby rekonstrukce 
v  náchodské nemocnici letos za-
čala,“ doplnila krajská radní Jana 
Třešňáková.
 Výběrové řízení krajští radní zru-
šili kvůli nejasnému fi nancování 
stavby a dohadům o placení korekcí: 
v současné době mají členové regio-
nu NUSTII Severovýchod Liberec-
ký, Pardubický a právě Královéhra-
decký kraj pozastaveno proplácení 
evropských dotací.  (dio)

Modernizace náchodské nemocnice 
začne letos

SDH Velký Dřevíč spolu s Městem Hronov pořádají 

DŘEVÍČSKOU LÁVKU
V sobotu 22. 6. 2013 od 13.00 hodin 

v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči.
Moderovat celou akci budou Lucie a Tomáš Peterkovi

Prezentace soutěžících je od 12.30 hodin, klání vypukne ve 14.00 hodin.
Po celý den je připravena DĚTSKÁ STAGE 

– divadlo, soutěže, skákací hrady a další zábava.
Od 19.00 hodin je na programu taneční zábava, kde zahraje skupina 

NANOVOR a také vystoupí skupina HEEBIE JEEBIES.
Vstupné je pro diváky 50,-Kč, děti a soutěžící mají vstup zdarma.

A v neděli  23. 6. 2013 všechny zveme na  

DĚTSKÝ DEN

Již tři smutné roky uplynuly od chvíle, kdy tu s námi není  

pan Oldřich Štrof

Prosím, vzpomeňte s námi

manželka s dcerou a její rodinou
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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

Okénko 
energetického poradce XXII. 

 Milí čtenáři,
 nelze se nezmínit v  této hektic-
ké době o  e-aukcích. Je to teď velká 
móda v mnoha městech a obcích.
Princip e-aukce je vcelku jednoduchý. 
Je to zjednodušeně řečeno jakýsi typ 
„výběrového řízení“ na cenu plynu či 
silové elektřiny ve  vztahu k  nějaké-
mu připravenému objemu spotřeby 
v MWh, který je dán počtem budou-
cích zákazníků /odběratelů/. Samo-
zřejmě také s tím, že je nutné po uza-
vření e-aukce dodržet 3 měsíční lhůtu 
k podání námitek.
Zkušenosti z  e-aukcí, které zatím 
jsou, lze shrnout do několika bodů:
1/ Většinou se dosahuje lepší ceny, než 
jsou běžné ceny vítězných dodavatelů.
2/ Smlouvy, které se uzavírají jsou bo-
hužel většinou na  2 roky a  ne pouze 
na 12 měsíců.
3/ Více jak třetina účastníků má pak 
problémy s  přechodem k  novému 
dodavateli, protože mají nejednotné 
výpovědní podmínky u  stávajícího 
dodavatele.
4/ Po  skončení e-aukce a  podpisu 
smluv na dodávku energií, společnos-
ti, které provozují e-aukce nemají žád-
nou zodpovědnost za následný servis 

pro účastníky aukce. Prostě celá akce 
končí uzavřením smlouvy, nic víc 
a nic méně.
5/Nikdy dopředu nevíte, jaké obchod-
ní podmínky Vám vítězný dodavatel 
dá, včetně toho, jak takovou smlouvu 
budete moci ukončit, či smlouva ne-
obsahuje tzv. následnou prolongaci 
o stejnou dobu na kterou byla uzavře-
na či jiné „právní vychytávky“.
 Nicméně je fakt, že tyto e-aukce 
jsou dalším z mnoha nástrojů ke zvý-
šení tlaku na  dodavatele energií. Po-
kud bych však mohl vybrat pro obce 
nějakou skutečně zcela  „průhlednou 
a čistou metodu“, rozhodně by to bylo 
prostředí burzy se státní licencí a stát-
ním dozorem. Ze zkušeností jsem 
hluboce přesvědčen, že do  budouc-
nosti cca 3-5 let, kdy ceny energií si 
budou u všech dodavatelů velmi po-
dobné, bude rozhodovat hlavně veš-
kerý následný servis pro koncové 
odběratele.
 Závěrem mi dovolte říci stále opa-
kovanou, drobnou radu:
Dříve než něco podepíšete, poraďte se 
s  odborníky na  trh s  energiemi. Nic 
než trochu Vašeho času to nestojí.
 Hezký týden přeje Váš

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 

Fond naděloval
 Celkem 11 žádostí fyzických 
i  právnických osob (ve  kterých 
bylo celkem žádáno o  81  520 Kč) 
bylo posuzováno v  Červeném 
Kostelci v  rámci možnosti pod-
pořit tyto žádosti z  dotačního 
fondu kultury. K  rozdělení bylo 
30  000,-Kč. Odborná komise žá-
dosti posoudila a rozhodla o pod-
poře deseti žádostí v  celkové výši 
30 000,-Kč. 

Fitness park
 Letní měsíce může Hronová-
kům zpříjemnit nový fi tness park 
se čtyřmi venkovními fi tness 
stroji doplněnými zručnostními 
prvky pro děti a čtyřmi lavička-
mi. Fitness stroje jsou navrženy 
vždy pro dvojici cvičenců, prvky 
pro děti  doplní tato stanoviště 
určená jinak jen pro dospělé je-
dince. 

Včely mezi dětmi
 V  pátek 17. 5. 2013 se v  MŠ Babí 
a  následně v  MŠ Běloves uskutečnila 
velice zajímavá beseda se včelařem 
panem Lokvencem a  jeho mladším 
pomocníkem Filipem. Děti mohly po-
zorovat včelstvo v krásně připraveném 
skleněném úlu, který si pan Lokvenc 
pro tuto akci vytvořil. Při společném 
besedování děti získaly nové poznatky 
o včelstvu a o  jeho významu pro člo-
věka. Naše setkání se včelařem panem 
Lokvencem tímto nekončí, znovu se 
setkáme při podzimní ochutnávce 
medů.
 Za velice příjemné dopoledne dě-
kujeme. Děti a kolektiv učitelek MŠ 
Babí a Běloves

Na souši i na vodě s Lotry budem v pohodě…
 Letní počasí, dobrá nálada, po-
sezení a  výlety s  přáteli. Tělesné 
ani mentální postižení nezabrání 
dětem, aby si plně užívaly všeho, 
co léto nabízí. Při hrách a sportov-
ních aktivitách, při sjezdu řeky nebo 
na letním táboře - tam všude prožijí 
hendikepované děti nová dobro-
družství společně s dětmi z turistic-
kého a vodáckého oddílu.
 „Všichni se už moc těšíme“, tlu-
močí společné nadšení Tomáš Bu-
riánek z  turistického a  vodácké-
ho oddílu Lotři z  Hronova. První 
společná akce s  názvem „Kajaky 
v  bazénu“ proběhla už v  březnu. 
Na období červen až srpen chystají 
Lotři na dobré Cestě další tři společ-
né akce. První z nich je Den nezá-
vislosti, který proběhne v  Hronově 
29. 6. 2013 a bude přístupný široké 
veřejnosti. „Tento den je určen hlav-
ně dětem, pro které budou v areálu 
parku A. Jiráska připraveny různé 
hry, atrakce a soutěže. 

   V  červenci  (20. 7. 2013) přijde 
na  řadu velmi očekávaná a  trošku 
obávaná akce, při které si děti z Ces-
ty za  doprovodu vodáků  sjedou 
na raft u část řeky Úpy. Na konci srp-
na  (17. 8. – 24. 8. 2013) se děti vy-
dají na  tradiční vodácký tábor, kde  
je čeká celotáborová hra na motivy 

známé knihy J.R.R.Tolkiena – „Ho-
bit, aneb Cesta tam a  zase zpát-
ky“, splutí části Lužnice, koupání 
v místní zatopené pískovně a večery 
u  táboráků s  kytarou. Podrobnosti 
o všech akcích a celém projektu Lot-
ři na dobré Cestě najdete na http://
www.spolecnysvet.com   (red)

Přátelství na dlani
 V  pátek 17. května proběhlo už 
druhé setkání polských a  českých 
dětí v rámci mikroprojektu „Přátel-
ství na dlani“. Žáci ze ZŠ Pavlišov-
ská na Babí se setkali s žáky z pol-
ské školy z nedaleké Kudowa-Zdrój.  
Na  dopravním hřišti v  Bělovsi se 

sjely také složky našeho integrova-
ného záchranného systému – hasiči 
Babí a Lipí, auta Záchranné služby 
Královéhradeckého kraje a  člen 
Policie ČR. Děti se seznámily se 
základními pravidly silničního pro-
vozu a  vyzkoušely si jízdu na  kole 

po  dopravním hřišti. Pro polské 
děti to byla nová zkušenost, v  Ku-
dowě podobné hřiště nemají. Ná-
sledovaly ukázky zdravotnického 
ošetření nejrůznějších zranění – vše 
pod dohledem odborníků záchra-
nářů. Prohlédly si vybavení sanity, 
mohly si nechat změřit tlak i EKG. 
Hasiči pro děti přichystali zábavu 
– stříkání na  terč.  Posledním sta-
novištěm byla ukázka výcviku psa, 
všichni jsme se přesvědčili o  tom, 
že i velký a silný pes, který na první 
pohled vypadá velmi nebezpečně, 
může být i mazlíčkem. Pod přísným 
a  důsledným vedením je schopen 
canisterapie a  nejrůznějších cviče-
ní poslušnosti.  Všichni se těšíme 
na  příští, v  pořadí už třetí setkání 
v rámci tohoto projektu, a  to bude 
návštěva našich dětí v Polsku. Věří-
me, že zažijeme hezké dva dny a bu-
deme mít na co vzpomínat.  Red.

Ložnice našich

babiček 
 je název výstavy, která  je ke shléd-
nutí až do 30. září v Městském mu-
zeu v  Novém Městě nad Metují. 
Nabídne zajímavý pohled do doby 
našich babiček a  prababiček, kdy 
ložnice znamenala místo s duchna-
mi naplněnými prachovým peřím, 
kdy se “cíchy“ poctivě škrobily a je-
diným „dutým vláknem“ v domác-
nosti byl těstovinový makarón... 
Exponáty pocházejí dílem ze sou-
kromé sbírky paní Věry Sodomko-
vé, dílem z depozitáře muzea. 

ZUŠka Náchod bodovala
 Komorní uskupení ZUŠ Náchod 
bodovala v  ústředních kolech sou-
těží ZUŠ.
 Akordeonové trio, pod vedením 
p.  uč. Jarolava Kubečka, zvítězilo 
v  Pardubicích ve  hře na  akordeon. 
Ocenění za  dramaturgii zde získal 
i pedagog J. Kubeček.
 Místem konání Ústředního kola 
v  komorní hře s  převahou smyčců 
se stal Jindřichův Hradec. Zde ve II. 
a  III. kategorii získala Kvarteta 1. 
místa, obojí pod vedením p. uč. Lu-
káše Janko.

 Další kvarteta, pod vedením 
p.  uč. M. Michalové a  L. Michala, 
získala 2. místa.
 Krom cen z jednotlivých kategorií 
soutěže si někteří jednotlivci a  ko-
morní uskupení odváželi i  zvláštní 
cenu za  mimořádný výkon ve  hře 
na housle, za  hru zpaměti a učitel 
Lukáš Janko za  vynikající pedago-
gickou práci.
 Gratulujeme všem zúčastněným  
a děkujeme za vzornou  reprezenta-
ci školy, ale i města Náchoda.         
 Mat
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SEZNÁMENÍ

* Nechcete být sám - sama?  Nabídnu Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Volejte 
736 768 114

* Pronajmu byt 2+1  3km od  Nového Města 
n.M. Kauce. TEL.:728 585 350
* Pronajmu prostorný byt 2+1 v  Náchodě. 
 Byt má cca 75m2, plastová okna, nové dlažby, 
přebroušené parkety. Vybavení: kuchyňská 
linka na  míru se sporákem a  digestoří, v  lož-
nici na  míru dělaná vestavěná skříň. Výborná 
poloha poblíž centra, obchody, školy a  školky 
cca 5 minut chůze. K dispozici je sklep a půda. 
Čisté nájemné 5500,-Kč, Kauce 15000,-. Volné 
od 1.6.2013. Tel. 725 557 030
* Pronájem 1+KK v obci Hronov  za 3500+300 
vodné, v přízemí je po rekonstrukci,nová plas-
tová okna,nová dlažba.Topení el.přímotopy, 
elektriku si hradí sám nájemce. Tel.:775 061 233
* Pronájem bytu 3+1  -Nájemné 3900 + služby 
2500 a  sklepního bytu 1+ 1-Nájemné 2500 + 
služby 490 v centru města Náchod u Okresního 
soudu. Ulice Palachova 1457. Elektriku si platí 
sám nájemce.Tel.:775 061 233
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s  krásným 
výhledem v  N. Městě n. Metují - Malecí.Tel. 
777 602 884. Cena: 949 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, SUN Bílá ul., 8.patro, 
cena 900tis. nebo pronajmu 4500,-Kč + služby. 
Tel. 602 115 649
* Pronajmu byt 3+1 v  centu Náchoda  ul. Ko-
menského. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. 
Cena: 6 000,- Kč/měs. + sl.
* Prodám světlý DB byt 2+1 v  Náchodě 
 na  Plhově ve  3.NP. Tel. 777  602  884. Cena: 
799 000,- Kč
* Pronajmu dlouhodobě garsonieru (1+KK) 
v  Náchodě u  nemocnice. Měsíční nájem 
4.800 včetně energií. Tel.:604 564 174 nebo 
732 932 214
* Prodám zděný byt 2+1 v Náchodě  ul. Raisova 
v  osobním vlastnictví. Tel. 777  602  884. Cena: 
849 000,- Kč
* Pronajmu byt 1+kk v  Náchodě.  Nájemné 
3000Kč + inkaso, vratná kauce 12000Kč. Kon-
takt 605 518 209
* Prodám zděný DB byt 3+1 ve  2.NP, v  Hro-
nově Riegrova ul.. Tel. 777  602  884. Cena: 
849 000,- Kč
* Prodám zděný DB 3+1 s  garáží  v  Novém 
Městě nad Metují - Malecí. Tel. 777  602  884. 
Cena: 1 349 000,- Kč
* Prodám větší DB byt 3+1 ve 4.NP v Hrono-
vě, Hostovského ulice. Tel. 777  602  884. Cena: 
795 000,- Kč
* Prodám světlý byt 3+1 v OV, nová plast. okna 
v  Broumově ul. Čs. Armády, Tel. 777  602  884. 
Cena: 650 000,- Kč
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+KK v NMnM, 
Malecí. Po  rekonstrukci. Částečně vybaven. 
K nastěhování ihned. TEL.: 608 962 016
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
s  balkonem  na  pěkném klidném místě v  Ná-
chodě na  Brance, 77 m2, zděný, 3.patro, nová 
plast. okna. Ihned volný. Kauce nutná. TEL.: 
732 167 291
* Prodám DB 3+1 Náchod Staré Město, cena 
790 tis.Kč. TEL.:724 977 371 RK NEVOLAT!
* Pronajmu RD - Kramolna, zahrada, garáž. 
TEL.:737 411 933
* Pronajmu byt 1+1 - 45 m2, ve  Velkém Poří-
čí - u  náměstí, po  rekonstrukci, plast. okna, 
zatepleno, plovoucí podlahy, kuch. linka, spo-
rák. Nájem 4000,-Kč + 2000,-Kč inkaso. Tel. 
603 495 479
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1  v  rodinném 
domě v Náchodě na Klínku, k dispozici zahra-
da, garáž, sklepy, nájemné 4.000,- + inkaso. Tel. 
608 444 808
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1  blízko cen-
tra Náchoda, nájem 4 tis. + energie + kauce. 
TEL.:607 139 701
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě na  Běloveské 
ul., zrekonstruovaný, parkování před domem. 
Tel. 777 576 056
* Pronajmu, případně prodám v  Hronově ul.
Palackého byt 3+1 85 m2. Nájemné 4200,- + in-
kaso. Kauce dohodou. TEL.:608 609 663
* Pronajmu 1+1 po  kompletní rekonstrukci, 
pěkný, slunný, v Náchodě. Kauce dohodou. Vol-
ný ihned. TEL.:777 828 428
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+kk v  Nácho-
dě na  Pražské ulici, nájem vč.energií a  služeb 
5500,-Kč. Vratná kauce 11000,-Kč.Jen solidní 
zájemci. TEL.:776 141 603

* Prodám slunečný DB 3+1 ve 2.NP  s vý-
hledem na  Náchod. Cena, včetně zařízení, 
799 000,- Kč. Spěchá. Tel. 606 607 260

* Pronajmu slunný byt 1+1, 40m2, Náchod 
Branka, nájem 3200,- + 2200,- energie. Tel: 
739 544 535.
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  Náchodě 
u  nemocnice, ihned volný, 7,500,-měs., kauce 
dohodou. Tel.731 604 276
* Prodám byt 3+1 v  Hronově nad Večerkou, 
82m2, po rekonstrukci, elektrokotel, kuch. linka, 
950 000 Kč, OV, cihla, 608 372 665
* Prodáme slunný byt 3+1 v Polici n.M., 3.NP, 
krásný výhled, bez výtahu. Dům zateplen, nová 
střecha. V bytě nová plast.okna, prosotorná mo-
dernizovaná kuchyň, sklep. K nastěhování srpen 
2013, cena 980 tis.Kč, bez RK. Možný prodej ga-
ráže na sídlišti. TEL.: 724 603 801

* Pronajmu garáž po rekonstrukci  na Běloves-
ké v Náchodě. TEL.: 603 743 983
* Prodám v  Hronově RD 5+1 zděná kolna, 
garáž, oplocený poz. o  celk. výměře 460 m2. 
TEL.:608 245 634
* Prodám pozemek na k.ú. Provodov - Šonov 
 o výměře 7652 m2. Cena: nejvyšší nabídce nebo 
výměnou za byt v Praze. Zn.: dosud zem. půd. 
Fond. TEL.:606 951 546
* Prodám rodinný domek 6+1  kompletní fo-
todokumentace http://yohanka.rajce.idnes.cz/ 
cena dohodou tel. 777 075 908
* Prodám stavební, zasíťovanou parcelu cca 
1600 m2, ve Václavicích u Náchoda, s krásným 
výhledem na  Rozkoš, cena 1  500  000,-Kč. Tel. 
721 482 246

* Koupím RD, nebo chalupu k  celoroční re-
kreaci, pozemek výhodou. Za  nabídky předem 
děkuji. Tel 739 500 530
* Prodám garáž v  Hronově.  Čistá a  suchá. 
Vhodná i jako dílna nebo sklad. Cena dohodou. 
Tel.: 777 133 123
* Koupím rodinný dům, chalupu na  trvalé 
bydlení v Novém Městě nad Metují nebo okolí 
do 7km. tel.722 379 557
* Prodám RD v České Čermné.  Se stodolou, cca 
10 arů pozemku, za 690 tisíc Kč, tel.777 130 410
* Prodám pozemek vhodný ke  stavbě RD 
 o rozloze 1200 m2, na hranici pozemku el., plyn, 
voda. Lokalita Police n.M. Velká Ledhuj. TEL.:
737 157 690
* Prodám RD v  Červeném Kostelci, cena 2,3 
mil. Kč. RK NEVOLAT. TEL.:602 775 350
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu  na okraji Dolní Radechové.  2500 m2, cena 
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám rodinný řadový dům v  České Ska-
lici  po rekonstrukci. Cena 2 380 000,-- Kč Tel. 
774 525 481
* Prodám RD v  centru Hronova se zahradou 
 - klidné místo za  divadlem. TEL.:608 748  973 
volejte do 20.hodiny, RK NEVOLAT!
* Prodám RD, Náchod - Třešinky, 3+1 - možno 
úprava na  4+1, s  garáží, zahradou. Dobrý stav. 
tel. 605 477 866, RK nevolat!

* Pronajmu obchodní prostory v  Náchodě 
 na Volovnici o výměře 90m2. Tel. 777 602 884. 
Cena: 12 000,- Kč/měs.
* Nabízím k pronájmu kancelář v Č. Kostelci 
 vhodnou i jako školící místnost pro 8 lidí, inter-
net, telefon, audiovizuální technika k dispozici. 
Vhodné i pro výuku jazyků - lze domluvit termí-
ny. e-mail: petrov@contractor.net
* Pronajmu kancelářské a  skladovací pro-
story, sídlo fi rmy v  Náchodě u  Rubeny. Tel. 
777 602 884. Cena: 19 000,- Kč/měs.
* Hledáme kancelář na  Kamenici v  Náchodě, 
tel. 773 55 90 14
* Pronajmeme nebytové prostory v  domě 
č.p.1742, Palachova ulice Náchod, (bývalé 
PVT). Kanceláře, provozovny, ordinace apod. 
V přízemí i patře domu. Telefon: 777 130 410
* Pronajmu (prodám) zaběhlou prodej-
nu ve  Velkém Poříčí.  Info na: 491  482  713, 
775 957 700 po 16.hodině.
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
 ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLE-
VA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služ-
by. 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; NÁJEMNÉ 
3.000,-Kč. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. 
INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN. 
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁ-
LOHY; INFO 777 302 483, 777 606 464

* Prodám malou zachovalou chladničku 
 s  mrazákem Samsung Symphony 150, objem 
75l, 800Kč. 775 233 540
* Prodám stojanovou bodovou svářečku 
BOSVA  a  stojanovou kotoučovou brusku. Tel. 
608 638 486
* Prodám použitou betonovou zatravňovací 
dlažbu  600 x 400 x 80mm.Cena 30 Kč/ks. TEL.: 
777 269 998
* Prodám Pianino SCHOLZE, r.v. 1964, 
po  naladění, povrchová úprava vysoký lesk, 
dýha dub. CENA K  JEDNÁNÍ: 20.000,- Tel. 
776 043 394

* Pronajmu případně prodám novější byt 2+1 
ve Velkém Poříčí  na náměstí, výstavba v r.1999, 
plovoucí podlahy, včetně kuchyňské linky, in-
ternet, balkon, sklep, parkování u domu, volný 
od 1.6.2013. Cena dohodou. Tel. 777 835 205
* Prodám byt 3+1 v  OV v  Náchodě  - Starém 
Městě - v  8. patře panelového domu. Další in-
formace na tel. čísle: 728 783 624
* Pronajmu byt 2+1 v  Studnicích u  Náchoda 
 a 1+1 v Náchodě. Povinná kauce, volné ihned. 
TEL.:608 869 885
* Pronajmu byt 1+kk v  Červeném Kostelci. 
 Levně. Tel. 774 28 38 28
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí, 
Na  Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nutné 
opravy bytu. Cena 250 tis.Kč. Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v České Skalici, 3+1, 
Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 m2. 
Cena Kč 650 tisíc. Info: 733 131 189.

* 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 kuchyňskou linkou. 
Za  příplatek lze dohodnout 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: nove-
byty11@gmail.com nebo mob. 776 855 749

* Pronajmu byt 3+1 na  sídlišti U  nemocnice 
v  Náchodě, nájem 8000,- + elektřina, kauce 
30000,-, volný od 1.6. Telefon 776 352 865

* Nabízím pronájem nových bytů 3+KK 
v centru Náchoda. 58m2 za 6 800 Kč. Byty 
vybaveny novou podlahovou krytinou, 
všemi dveřmi a  osvětlením, úplně zaříze-
ným WC a  koupelnou, novou kuchyňskou 
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: noveby-
ty11@gmail.com nebo mob. 776 855 749.

* Nabízím pronájem nových bytů 2+KK 
v centru Náchoda. 40 až 43 m2, nájem 5 000 
až 5 400 Kč. Byty vybaveny novou podlaho-
vou krytinou, všemi dveřmi a  osvětlením, 
úplně zařízeným WC a  koupelnou, novou 
kuchyňskou linkou a sporákem na požádá-
ní. K  bytu také náleží sklepní kóje. Parko-
viště před domem nebo možno pronajmout 
garážové stání uvnitř domu. Kontakt na 
e-mail: novebyty11@gmail.com nebo mob. 
776 855 749

* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ V HRONOVĚ 
A VELKÉM DŘEVÍČI.  Byt 1+1 cena 3.400,- + 
inkaso, byt 2+1 cena 3.900,-+ inkaso. Kauce 
nutná. Tel. 602  133  173, Email renestarkov@
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 ku-
chyň, koupelna, předsíň. Z části zařízeno nábyt-
kem. tlf: 777 149 779, Cena 850 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 ve  zděném domě  (ul. Čes-
koskalická,Náchod) v OV.Tel.776 06 04 92
* 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

* Mladý pár hledá v Bohuslavicích nad Metují 
usedlost,  chalupu nebo domek se stodolou a ga-
ráží. V klidné části nebo na samotě. Objekt by 
měl být obyvatelný. Ostatní na osobní domluvě.
Nabídněte prosím. Tel 605 942 729
* Prodám zahradu 1200 m2 s  chatkou v  Čes-
ké Skalici, lze využít i  jako stavební pozemek. 
Cena 950 tis.Kč. TEL.: 737 722 995
* Prodám řadový RD v Novém Městě n.Metují 
 Na Františku. tel.:737 511 852, RK NEVOLAT
* Prodám ideální polovinu rodinného dvoj-
domku ve Velkém Poříčí  v klidné části u  lesa. 
Dvě velké obytné místnosti v  přízemí, jedna 
místnost v 1.patře + 2 podkrovní půdy. Nad so-
ciálním zařízením v přízemí je balkon. Případná 
rekonstrukce nutná. Pozemek - zahrada 2500m2 
na svahu. Tel. 732 443 490

* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
 v  ceně do  1,5 mil.Kč. Menší opravy nevadí. 
TEL.:608 245 634
* Prodám starší přízemní domek ve  vilové 
čtvrti  v Červeném Kostelci. Po celkové vnitřní 
rekonstrukci. 2 byty nezávislé na sobě, každý má 
svůj vchod. Byty možno spojit v jeden. Rozměry 
bytů jsou 54 m2 a 96 m2. Nová okna, 2x dveře, 
topení plynové, nová el., voda, odpady, nová ka-
nalizace, stropy, podlahy, 2x satelit, 1x internet, 
2x kuchyň. linka. Nové oplocení, automatická 
brána, 2x garáž. Celkový pozemek 850 m2. TEL.:
702 388 992, 604 974 446

* Prodám pánské kolo německé výroby s pře-
hazovačkou, nebylo na  něm ježděno. Cena 
1.000 Kč. tel. 774 59 59 81
* Prodám krásné pianino, odvezu naladím. 
Levně. Tel. 775 328 366
* Prodám bílé plné dveře 80 P mírně poško-
zené  za  180 Kč a  60 P za  150 Kč, sololitové 
desky 275x123 cm, 220x123 cm 30 Kč/ks, OSB 
desky 250x70 cm pero drážka 22 mm tloušťka 
za 200 Kč deska. Při rychlém jednání sleva. Tel. 
602 103 775
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - 
travní substrát, ideální k  obnově a  zakládání 
nových trávníků, do  skleníků a  výsadbě, cena 
470,- Kč/1 m3, dále dřevní štěpku, vhodnou 
na topení nebo jako mulč na záhonky či zahra-
du, cena 350,-Kč/m3. Dovoz zajištěn vozidlem 
Avia nebo LIAZ. Tel: 775 959 962
* Prodám palivové dřevo.  Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám použité vybavení restaurace - stoly, 
židle, bar, čistička vzduchu - vše v dobrém sta-
vu. I jednotlivě. TEL.:604 437 128
* Prodám novou liheň pro drůbež, 2200Kč. 
Tel. 733 483 672

* Koupím troubu - sporák na  P.B., střídač - 
měnič z  12V na  220 V, teleobj. na  Praktica 
MTL5 nad 200 mm. Reinhard Löffler, 549  83 
Hynčice 89
* Koupím knihy Verna, May a jiné dobrodruž-
né 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
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvačník 
a bovden od výrobců zn.ITES, KDN, IGRA,I-
GLA, OMNIA a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. 
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 lah-
ve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. 
Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankov-
ky, mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Sběratel koupí do  své sbírky pivní tác-
ky a  etikety, možno i  celou pozůstalost. Tel. 
606 115 393

* Vše nač si vzpomenete. Jakékoli práce 
pro dům, byt, garáž, zahradu. www.vnv-
-group.webnode.cz

* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na  vršku a  bokách s  ornou půdou. 
TEL.:739 814 111
* Vyučuji FJ a RJ. TEL.:773 027 705
* Nátěry střech, okapů a  žlabů. Spolehlivě, 
za solidní ceny. Tel.605 364 450
* 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

* Prodám OPEL ZAFIRA 1.6 16V, r.v. 2002, 
barva světle modrá metalíza, STK do 1/2015, 
7 míst., 4x airbag, ABS, central. zamykání, po-
silovač řízení, 4 el. okna, samostmívací zrcát-
ko, multifunkční volant, alu kola, bez koroze, 
čistý a  nezničený interier, najeto 131.000 km, 
nehavarované, ve výborném stavu, nové brzdy, 
olej, svíčky, jezdí výborně, bez investic, eko se 
neplatí - plní EURO 3, servisní knížka, 2x klí-
če, sada zimních pneu na discích v ceně. Cena 
65.000 Kč. Tel. 605 487 367
* Prodám LANCIA Y 1.2, r.v.2001, tmavá 
modrá metalíza, naj. 87 tis.km, airbac, servo, 
centrál, el.okna, výborný stav, malá spotře-
ba - průměr 5 litrů, bez dalších investic, plní 
EUR3 bez EKO daně, cena 32 tis.Kč. TEL.:
774 935 200

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY 
na roznášení letáků 

a tiskovin ve vašem okolí.
TELEFON: 607 401 737

• bez registr
• bez poplatk  p edem 

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

OBRA TE SE NA NÁS! 

te 61 1el. 774 061 137, 777 06
e p ímí poskytovate

tel 774 061 137 777 06

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

Kadeřnictví Natáčka v Náchodě 

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

KUŘICE
Ve stáří 14 týdnů, barva červená
Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 20. 6. 2013

Tel. 491 461 414   mob. 774 197 388

nutno

objednat

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

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

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

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

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

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

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

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.

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

ČERVEN - měsíc zdravých vlasů
ZDARMA 

ošetření vlasů kůrou PROTOPAK
Kadeřnický salon Marcela
Palackého 83, Náchod

TEL.:491 423 100
www.kadernictvimarcela.com

AUTO - MOTO
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SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 10. 7. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

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.

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

PLOTY A BRÁNY
NÁVRHY – ZAMĚRENÍ – VÝROBA – MONTÁŽ

základní

POPLASTOVANÉ PLETENÉ
střední třída

KOVOVÉ VYPLŇOVÉ
maximální kvalita

HLINÍKOVÉ BEZÚDRŽBOVÉ

Zaváděcí ceny pro 
prvních 10 zákazek

kontakt:  Červený Kostelec
plotytp@seznam.cz

773 113 133

kompletní výrobky a služby 
v oblasti otvorových výplní a plášťů

Pozor: objednávky do konce roku jsou ještě s nižší DPH!!

zaměření a konzultace pro veškerou nabídku zdarma

výroba, dodávky, montáže a zednické práce
okna, dveře: hliníkové, plastové, dřevohliníkové, dřevěné
zimní zahrady, fasádní systémy, vrata a rolety

17. listopadu, Červený Kostelec       tel.: +420 773 113 133, 774 713 333
email: aluproces@aluproces.cz      www.aluproces.cz

OKNA DO PASIVNÍCH DOM

ZA CENU STANDARDU
poskytujeme 
maximální slevy

Prodejna
•Domácí potřeby

•Elektro
Plhovské náměstí  

(Čínská restaurace)
Pod Kapličkou 1188 Náchod

www.dpna.czwww.dpna.cz

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

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

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

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

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

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

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásil 
dnem 3. 6. 2013 výběrová řízení 4. kola 
č. HNA/107/2013 a HNA/108/2013 na 

zjištění zájemce o koupi majetku.  

Jedná se o budovy bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. 575/15 
(490.000,-) a 575/8, 575/10 (1 360.000,-) vše v obci Jaroměř. 

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

Kadeřnický salon
Najdete nás naproti kinu Vesmír

Náchod, Hurdálkova 206

Tel.: 739 464 518
POZOR!

Letní akční balíček
střih + melír/barva + úprava

+ hloubková maska + masáž

260 Kč
Pro akční cenu si rezervujte termín!

Platnost akční nabídky do 30. 6. 2013

Setkání občanů Broumovska  s hejtmanem 

Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem
moderovaná beseda
hlavní témata: 
• Budoucnost Nemocnice 
   v Broumově

• Rekonstrukce silniční sítě 
   v lokalitě Pasa
• Problematika spojená 
   s Gymnáziem v Broumově
• Obchvat města Broumova 

25. června od 17 hodin 
v Konferenčním sále Informačního 
centra Broumovska, 
(Mírové náměstí 105, Broumov)
Jste srdečně zváni!

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

uvádí v měsíci ČERVNU 2013 Více informací na 
www.beraneknachod.cz

* Úterý 11. 6.v 17.00 hodin
Hodina přírodopisu

Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty 
Náchod

Vstupné: 50 Kč
Prodej vstupenek v ZUŠ J. Falty 

Náchod
* Čtvrtek 20. 6.v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Komenského I. stupně

Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek organizuje 
škola, od 5. 6. v ICC v Náchodě, 

prodej i před představením 
v pokladně divadla

* Středa 26. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků 

ZŠ Plhov
Vstupné: 40 Kč

* Čtvrtek 27. 6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků ZŠ 

Komenského II. stupně
Vstupné: 50 Kč

Předprodej vstupenek organizuje 
škola, od 5. 6. v ICC v Náchodě, 

prodej i před představením 
v pokladně divadla

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 programy pro 

držitele průkazů MěÚ v Náchodě, 
ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání 
předložte při kontrole vstupenek. 

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 
na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.
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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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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
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(logotyp, webové stránky, letáky, ...)

ostatní reklamní materiály
vše za

SUPER

CENY
+420 605 104 836
nutriciusdesign@email.cz

WWW.NUTRICIUSDESIGN.CZ

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HRONOV

Pronájem nebytových 

prostor - po rekonstrukci
vhodné i pro: kadeřnictví, 

masérské služby, pedikúra a jiné

Volejte na tel.: 604 721 817

KOMPLETNÍ 
ÚPRAVY 
ZAHRAD 

724 173 560

Je libo bonsaje nebo fuchsie?
 Od  1. června do  30. června se 
koná v přírodním areálu Zahradní-
ho centra v Opočně pod Orlickými 
horami – ve  středu města za  re-
staurací Praha výstava balkono-
vých květin, streptokarpusů, bon-
sají a  subtropických rostlin, včetně 

poradenství. Otevřeno je od  úterý 
do neděle v čase 10 – 12 a 13 – 16 
hodin. Od 1. července do 31. srpna 
navazuje výstava fuchsií, subtropic-
kých rostlin a bonsají, včetně pora-
denství. Otevírací doba na této vý-
stavě bude stejná.    J. Č.

www.gatenachod.cz
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