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prosinec 1734 - narodil se 

 broumovský kapelník F.X.Czerny

ESTETIKA

ez po
EKONOMICKÉ
PORADENSTVÍ

Pokojné prožití Vánoc,
mnoho zdraví, štěstí,
osobních i pracovních
úspěchů v roce 2014

Vám přeje firma

PSÍ DOMOV LUKAVICE & PES SENIOR
Vás srdečně zve na

VÁNOCE V PSÍM DOMOVĚ 
Přijďte navštívit naše pejsky, přineste jim nějaký dárek 

a hlavně jim ukažte, že nejsou o Vánocích sami! 

sobota 21. 12. 2013
od 12:00 do 13:00 hodin - prohlídka útulku

od 13:00 do 15:00 hodin - veřejné venčení

Psí domov bude otevřen i v pátek a v neděli v tuto dobu:
pátek 14:00 - 16:00 hodin, neděle od 13:00 - 15:00 hodin 

(v tuto dobu je možné pejskům něco přivézt, koupit kalendář, 
vybrat si pejska k adopci; venčení a prohlídka útulku jen v sobotu!) 
Kontakt: 608 524 973; www.psidomovlukavice.cz; utuleklukavice@seznam.cz

Příští Echo vychází 10. ledna 2014
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Rodinný dům s letní kuchyní a garáží v klidné vilové čtvrti v Jaroměři ............................2 390 000,- Kč
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .........................1 300 000,- Kč
Venkovská usedlost ve Spytě – Česká Skalici, obytná část 6 místností ..........................  1 995 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci v Otovicích u Broumova, zahrada, garáž ...........................1 499 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě nad Metují – Krčín, zahrada, bazén, pergola .................5 500 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší RD se zahradou, garáží a díl-
nou v N. Městě nad Metují – Spy. 
V 1.NP vstupní chodba, obytná ku-
chyň, obývací pokoj, ložnice, koupel-
na, samostatné WC,  komora. V pod-
kroví obytná místnost a velká půda.

Cena: 1 090 000,- Kč

Co bych chtěl popřát obyvatelům 
Náchoda i  celého regionu do  roku 
2014? Samozřejmě zdraví, štěstí a aby 
si vzpomněli na  jednu legendu, kte-
rou nám kdysi ve  škole vyprávěli. Je 
o Svatoplukovi a třech prutech, které, 
pokud tvoří svazek, jdou ohnout, ale 
nikoli zlomit. Pokud je však rozdělíme,

snadno je zlámeme… Pro mě je to 
nejlepší vyjádření toho, že společnými 
silami se věci daří nejlépe a proto mám 
rád tuto fotografi i společného pokle-
pu na  základní kámen rekonstrukce 
autobusového nádraží v  Náchodě. 
Úsilím mnoha jednotlivců, institucí 
i  fi rem se zrodí nová věc, která bude 

k  užitku všem. Proto bych Vám chtěl 
popřát, abyste se mohli v celém roce 
2014 vždy spolehnout na vaše přátele 
a blízké. Abyste nalezli vždycky oporu 
u své rodiny, abychom uměli táhnout 
„za jeden provaz“. Ať jsou i nadcháze-
jící vánoční svátky symbolem takové 
vzájemnosti!   

Jan Birke, starosta města Náchoda  a poslanec PS PČR  

Spojenými silami se věci daříSpojenými silami se věci daří

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2014
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

ORGATEX - NÁCHOD

s.r.o.

www.squash-centrum.unas.cz

SQUASH 
CENTRUM 
NÁCHOD

Tel. 602 886 577

Všem příznivcům 
raketových sportů 

PF 2014Všem zákazníkům Všem zákazníkům 
a obchodním partnerům a obchodním partnerům 

děkujeme za přízeň děkujeme za přízeň 
a přejeme úspěšný a přejeme úspěšný 

rok 2014rok 2014

Přejeme všem zákazníkům 

a spoluobčanům 

pokojné svátky 

vánoční.
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AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Centrum WALZEL – fabrika na zážitky!
 Tento víkend (v  sobotu 14. 12. 
a v neděli 15. 12. 2013) se slavnost-
ně otevírá Centrum Walzel – nové 
volnočasové a  obchodní centrum 
v  Meziměstí, které vzniklo v  býva-
lém továrním objektu fi rmy Walzel 
z  roku 1894. Návštěvník zde „pod 

jednou střechou“ najde řadu slu-
žeb: restauraci v  prvorepubliko-
vém duchu s  příhodným názvem 
„Restaurant Švejk“, solnou jeskyni, 
letní zahradu, víceúčelový sál, střel-
nici, lezeckou stěnu, boulderingo-
vou stěnu, posilovnu, bowling bar, 

prodejnu Coop Diskont, vinotéku 
i  pivotéku. Investice byla spolufi -
nancována  Evropskou unií z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. 
Více informací získáte i  na  webu: 
www.walzel.cz
 (foto: výseč webové prezentace)

  Z almary dědy Jeana   Díl 4. Chambord

Milí přátelé dobrého jídla a pití,
dnešním dílem  se podívám na tradiční 
francouzský vánoční stůl. Spousta jíd-
la, mnoho chodů a  luxusní ingredien-
ce, které se v  některých rodinách jedí 
opravdu jen na  vánoce. Ingredience 
jako husí játra Foie Gras, plnění šne-
ci, humří ocasy, ústřice, luxusní masa, 
klobásy a nebo sýry, to vše se objevuje 

na  vánočním stole většiny Francouzů. 
S  pitím je to podobné, jistě byste našli 
luxusní likéry, vína a hlavně opravdová 
šampaňská. Já bych tentokrát rád popo-
vídal o  velmi vznešeném nápoji, který 
se k  vánocům rozhodně hodí a  který 
můžete přijít ochutnat i  k  nám do  re-
staurace. Je to král ovocných likérů – 
Chambord.
Chambord je totiž luxusní likér vyrábě-
ný z černých malin (divokých ostružin), 
červených malin, vanilky z Madagaska-
ru, kůry z citrusů z Maroka, medu a ko-
ňaku. Tento likér byl představen v roce 
1685 na zámku Château Chambord teh-
dejšímu králi Ludvíku XIV. (řečenému 
Král Slunce). Likér se od té doby stal le-
gendou a dnes je nabízen samotný, nebo 
jako součást koktejlů po celém světě. 
Velmi zajímavý je také tvar lahve, kte-
rý nese pozlacený nápis a  královskou 
korunou na uzávěru, jako připomenutí 
legendy o jeho prvním představení. 
Chambord je stále vyráběn na  zám-
ku Château Chambord, který se na-
chází na  povodí řeky Loiry. Pomalým 

procesem, za využití tradičních a lokál-
ních ingrediencí, se po  několika měsí-
cích dostává do  své konečné podoby 
likéru s  16,5% alkoholu. Jeho barva je 
na  závěr tmavě rudá až fi alová a  nese 
aroma divokých ostružin, malin a medu.
Chambord se dá pít samotný na  ledu, 
využívá se v gastronomii a skvěle chutná 
i na zmrzlině. Velmi oblíbené je využi-
tí při přípravě tradičních koktejlů jako 
Francouzský Manhattan, Kir Imperial, 
Francouzské Martini atd.
Tento skvělý likér můžete ochutnat 
v  naší restauraci a  více se dozvědět 
na  našem webu www.babiccinyzahrad-
ky.cz.  Během vánoc budeme mít otevře-
no  denně, kromě 23. a 24.prosince.
Rád bych Vám popřál mnoho síly 
do  nadcházejícího závěru letošního 
roku, dostatek zdraví, energie a vnitřní 
i rodinné pohody. Z naší strany pak také 
šťastnou ruku při výběru dalších cest 
za gurmánskými zážitky. 
Krásné vánoční svátky a  hezký nový 
rok přeje, Jakub Bors
Restaurace Babiččina Zahrádka

Bezbariérový přístup 
za radními
 Od července letošního roku probí-
haly úpravy budovy náchodské rad-
nice na Masarykově náměstí tak, aby 
se stala budovou lépe dostupnou pro 
všechny občany.
 Firma Elektro Mosev, spol. s  r.o., 
Hradec Králové vybudovala v  zadní 
části objektu směrem do ulice Krám-
ské, která také prochází celkovou re-
konstrukcí, moderní výtah. 
 Investice v  hodnotě 2.670.000 Kč 
byla hrazena přímo z rozpočtu měs-
ta Náchoda. Občané a  návštěvníci 
radnice mohou od pátku 6. prosince 
2013 využít bezbariérový přístup.
 Za  zmínku jistě stojí, že tato his-
torická budova v příštím roce oslaví 
110 let od svého vzniku.  NA

Okénko 
energetického poradce XXXX. 
 Vážení a milí čtenáři,
 je krásné Vám popřát příjemné 
prožití vánočních svátků a zároveň 
Vám poděkovat za  přízeň v  tom-
to roce, protože bez Vaší přízni-
vé odezvy bych nepsal už 40cátý 
energetický článek. Děkuji…

 Dnes, abych Vás před svátky 
příliš neunavoval, tak Vás struč-
ně seznámím s  možnostmi jak 
ukončovat již podepsané smlouvy 
od podomních prodejců s energie-
mi a to BEZ SANKCÍ a POKUT.

1. Odstoupit od  smlouvy lze až 
do 30ti dnů od podepsání smlouvy 
a to podle občanského zákoníku.

2. Smlouvu lze bez sankcí ukončit 
podle energetického zákona a  až 
do 5 dnů před zahájením dodávky.
Jaký způsob použít a jak přesně je 
dobré vždy konzultovat s odborní-
kem, třeba v našich kancelářích.
Podotýkám, že tyto možnosti má 
pouze domácnost. 

 Za  celý kolektiv mých níže 
uvedených spolupracovníků Vám 
přeji hlavně pevné zdraví.
S úctou Váš

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, 
naceňovač a produktový 
specialista Optimal Energy, a.s.
Hlavní kancelář:  
Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz

Pobočka:  Optimal Energy, a.s.,  
Kostelní 394, 518 01 Dobruška
Zdeněk Trávníček, 
energetický poradce a elektrotechnik
 Tel: 602 473 883, 
e-mail: oezt@seznam.cz
Vlastimil Machač, 
energetický poradce, 
specialista na úspory vody 
Tel: 608 887 869, 
email: vlasta.machac69@seznam.cz

Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Alena Bartůňková, 
vedoucí  zákaznického 
kontaktního místa v Náchodě
Tel: 607 007 927, 
e-mail: 
zkm.nachod@armex-energy.cz

éh pora

ors, 
zentant, 
oduktový 
mal Energy, a.s.
ř: 
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Stříhání psů ● vyčesávání psů s podsadou

Všem zákazníkům děkujeme Všem zákazníkům děkujeme 
za přízeň a přejeme za přízeň a přejeme 
úspěšný rok 2014úspěšný rok 2014 Náchod, Komenského 609   

Tel. 608 143 903

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám 
jako milí hosté věnovali v roce 2013
Přij�te k nám za výbornou kuchyní, skvělým irským pivem 

GUINNESS, dobře zásobenou vinotékou, na šálek kávy Slavie...  

Přijímáme objednávky na Silvestra
* pořádáme představení: “Na stojáka” (účinkují – Matonoha, Pavlásek, 

Hynek)

   19. ledna 2014 – od 16.30 volná místa, přijďte se k nám skvěle pobavit

* ještě před koncem roku – 27. prosince 2013 

   u nás od 20 hodin zahraje kapela BOHADLO BAND 

RESTAURACE A HOTEL SLAVIE 
v Náchodě

Krásné vánoce, šťastný a úspěšný nový rok

Všem našim klientùm, obchodním partnerùm, odbìratelùm a jejich 
rodinám  dìkujeme za pøízeò v roce 2013 a pøejeme hodnì  
profesionálních i osobních úspìchù, štìstí a zdraví v roce 2014. 
Vìøíme, že budete i nadále spokojeni s našimi službami a výrobky.

www.aluproces.cz
Náchodská 818, Červený Kostelec, tel.: +420 773 113 133, email: aluproces@aluproces.cz

Pf 2014

Společnost ATAS elektromotory Náchod a.s.,
děkuje všem zaměstnancům a obchodním 

partnerům za spolupráci v roce 2013 a přeje 
příjemné prožití vánočních svátků a hodně 

osobních a pracovních úspěchů v novém roce 
2014.

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
A OBCHODNÍM PARTNERŮM - PF 2014

inz_Nachod_105x53zr_PF.indd   1 11/26/13   1:01:20 PMCDS Náchod  
POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ 

CDS s.r.o. Náchod

KRÁSNÉ VÁNOCE 
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2014
cestující veřejnos  , která využila našich služeb, 

všem našim zaměstnancům,
obchodním partnerům a přátelům

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod

JAZYKOVÉ KURZY,

BĚŽNÉ, ODBORNÉ 

A ÚŘEDNÍ PŘEKLADY 

A TLUMOČENÍ

přeje všem svým 

žákům a klientům 

příjemné prožití 

vánočních svátků 

a hodně zdraví 

a štěstí v novém 

roce.

www.gatenachod.czwww.gatenachod.cz

Vás zve na 
prodej vánočních 
kaprů
Nabízíme pelíšky pro psy 
za bezkonkurenční ceny přímo 
od výrobce.

AKVARISTIKA 

Náchod  
(Strnadova ulice)
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Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

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

Přijďte nás navštívit 
do nové pobočky v Ná-

chodě na Parkánech 347
Pomůžeme Vám 

s hypotékou, úvěrem 
i pojištěním.

Poradíme, kam investovat.
Tel.: 725 838 720

Děkuji všem svým zákazníkům a jejich páníčkům za projevenou důvěru v letošním 

roce a do roku nového přeji hodně zdraví, spokojenosti a zachování přízně.

Marta Stražická* Nabízíme vánoční dárkové poukázky *

VÁNOCE SE BLÍŽÍVÁNOCE SE BLÍŽÍ!!  

POTŘEBUJETE PŮJČIT?POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Rychlé půjčky do 5 000 Kč
• Bez registrů
• Bez poplatků předem
• Peníze ihned a v hotovosti

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů.

00000 Kč00000 

tii

OBRAŤTE SE 
OBRAŤTE SE NA NÁS!

NA NÁS!

www.cfservis.czwww.cfservis.cz

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 

          491 417 180

Marius Pedersen a.s. 

 Vážení čtenáři, jako již poněkolikáté mi do-
volte, abych vás touto formou informoval o dění 
v letošním roce na multifunkčním zařízení pro 
nakládání s odpady - skládka Křovice a o služ-
bách, které toto zařízení poskytuje. V průběhu 
letošního roku byla dokončena výstavba další 
etapy skládky a dále pak byla provedena další 
část rekultivace již naplněných etap skládky a to 
jak technická, tak i biologická. Postupující rekul-
tivaci je možné velmi dobře vidět při průjezdu 
kolem naší skládky. 

 Přebudovaná kompostárna (s kapacitou cca 
5.000 tun/rok) opětovně začala přijímat biologic-
ky rozložitelné odpady k jejich odstranění proce-
sem kompostování. Vzniklý kompost využíváme 
při rekultivaci tělesa skládky a pro technické za-
bezpečení skládky, při běžném denním provozu.

 V areálu skládky lze v průběhu roku využívat 
shromaždiště nebezpečných odpadů. V tomto za-
řízení shromažďujeme nebezpečné odpady sveze-
né z okolních měst a obcí, před jejich transportem 

do místa jejich konečného odstranění nebo vyu-
žití. Toto zařízení rovněž slouží drobným podni-
katelům z blízkého okolí. Opětovně připomenu 
možnost ukládat na skládku k legálnímu od-
stranění (likvidaci) odpady s obsahem azbestu 
-  tedy především eternit. Rovněž zde lze sjednat 
přepravu odpadů kontejnerovými vozidly, kdy je 
možné využívat kontejnery od 3 do 38m3.

 Využívání skládkového plynu, který obsahuje 
metan je zabezpečováno formou výroby elektric-
ké energie. Ta se vyrábí prostřednictvím kogene-
rační jednotky, spalováním tohoto skládkového 
plynu, který se tvoří v tělese skládky.

 Závěrem dovolte, abych vám jménem spo-
lečnosti Marius Pedersen a.s. popřál příjemné 
prožití vánočních svátků, pevné zdraví v no-
vém roce a mnoho úspěchů v osobním i pra-
covním životě.

Za Marius Pedersen a.s.
Jiří Herold

skládka Křovice

www.RPGASTRO.cz
Vánoční ubrousky 
různé motivy
Balící papír 
0,7x2 m 12,90 Kč
Dárkové tašky 
od 8,-Kč

Náchod a okolí do 12-ti km rozvoz zdarma 
Info@rpgastro.cz   Tel.: 777 60 33 99

ky 

do 12-ti km rozv

KAMNA

Českých Bratří 2101, Náchod, www.cool-kamna.cz 
tel.: 602 195 878, 777 195 400  

PRODEJNA / SKLAD
NOVÁ PRODEJNA 
krby, kamna (u jídelny Rubena)

NOVĚ BRIKETY Z TVRDÉHO DŘEVA

www.sun-dance.cz

 
     
 
 

    
 

     
  

 
 

NNÁÁCCHHOODD ZŠ T.G.M. 
POND LÍ  19.00  - 20.00 
NÁCHOD   ZŠ PLHOV 

TVRTEK  19.00 - 20.00 

POLICE n.M.  ZŠ 

ST EDA  18.30 - 19.30 

NED LE 18.30 - 19.30

PERMANENTKA 
10 LEKCÍ = 500 K  
VÁNO NÍ DÁREK 

.KOSTELEC ZŠ V.Hejny 

POND LÍ 17.15 - 18.15HRONOV  ZŠ  
ÚTERÝ  17.15 - 18.15 

www.lubomirfranc.cz

 O  čem je pro mě předvánoční čas?  Zejména o  očekávání. Jakoby  tomu 
pomáhala i  příroda se svými krátkými dny a  chladným počasím. Vyhání nás 
z ulic do tepla našich domovů. Jsme více se svými rodinami,  přáteli a blízkými. 
Bilancujeme uplynulé měsíce, dáváme si nové závazky a  předsevzetí. 
A  očekáváme ten magický okamžik, kdy nás ta poslední vteřina starého roku 
přenese do roku nového. Jaký bude ten příští rok? Tajemství, které se zatím ukrývá 
za oponou času. Chci Vám pro toto očekávání popřát nejen hodně zdraví a štěstí, 
ale i důvěru v sebe, ve vaše rodiny a blízké. Jako senátor za volební obvod Náchod 
udělám maximum, abyste měli důvěru i ve společenský systém a v jeho zákony. 
Nejsme izolovaní jednotlivci, jsme součástí společenství, obyvateli stejného 
regionu, občany svobodné země a v nejširším smyslu slova Evropany. O čem 
je pro mě předvánoční čas? Také o  tom, že nezapomínaje na  nutnou logiku 
rozumu, dokážeme více než kdy jindy myslet srdcem, být lepšími, vstřícnějšími, 
vnímavějšími. Přijměte přání krásných Vánoc a štastného roku 2014!
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SEZNÁMENÍ

* Muž ve  středních letech hledá part-
nerku do tanečních a plesů. Zcela nezá-
vazně. Tel. 607 237 788

* Seriózní seznamovací agentura na-
bízí všem mužům, kteří chtějí svoji 
samotu vyměnit za smysluplný vztah, 
prověřenou databázi žen se stejnými 
pocity. Začátek nebo nový životní 
restart. Zkuste to. Pište SMS či volejte: 
736 768 114

* Pronajmu v Náchodě byt 1+1 po celk. 
rekonstrukci, s balkonem, 45 m2, sídliště 
SUN, krajní dům - výhled z obou místnos-
tí na Staré Město. 3.500 Kč vč. fondu oprav. 
Dlouhodobě. Tel. 733 735 709
* Prodám byt OV 3+1 (82m2)v Hrono-
vě nad Večerkou. Byt i dům po celkové 
rekonstrukci - vše nové, vytápění elekt-
rokotlem, parkování na  dvoře.Super by-
dlení i  sousedé. Cena 800  000 Kč. TEL.: 
608 372 665
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2 
ve 2.NP v Náchodě na Lipím naproti hos-
podě, nájemné 3.750 + inkaso 2.000 + 
kauce. Tel.:608 903 050
* PRONAJMU BYT 3+1 S BALKONEM 
A  KRÁSNÝM VÝHLEDEM V  NOVÉM 
MĚSTĚ NAD METUJÍ. Nájem 3.000,-Kč 
+ energie a služby. Telefon 606 631 677.
* Prodám byt 5+1 v OV 86,61 m2, Brou-
mov, sídliště Spořilov, plastová okna. 
Dům prochází revitalizací (okna, výtahy, 
solární ohřev TUV + topení, zateplení). 
Cena 875.000,- Kč. Tel.: 603 264 999. RK 
nevolat!
* Žena se 7letým dítětem pronajme 
na sídl. na Malecí v Novém Městě n.M. 
sklepní kóji a 2 pokoje v bytě 3+1. Tzn., že 
kuchyň a příslušenství bude ke společné-
mu užívání. Pouze slušnému a solidnímu 
člověku. Byt bude majitelkou využíván cca 
3x týdne. TEL.:776 75 68 17
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s krás-
ným výhledem v  N. Městě n. Metují 
- Malecí. Tel. 777  602  884, RK nevolat. 
Cena: 899 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+kk v  Náchodě 
na rohu ul. Raisova a Janáčkova, v osob-
ním vlastnictví. Tel. 777 602 884, RK ne-
volat. Cena: 849 000,- Kč
* Prodám větší DB byt 3+1 ve  4.NP 
s  plastovými okny v  Hronově, Hostov-
ského ulice. Tel. 777 602 884, RK nevolat 
Cena: 750 000,- Kč
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  RD se 
zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, 
pl.okna, zateplený. Náj. 5.500Kč + voda + 
el. + plyn + kauce. Tel.608 903 070
* Koupím byt do 65 m2 v NA, N.M.n.M. 
nebo Jaroměři. TEL.: 603 869 469
* Pron.nový byt 2+1 s balk., 63 m2 v 2.NP 
domu v NA, Šafránice čp.447, sklep, roho-
vá vana, pl.okna, zateplení. Náj. 5.500,-Kč 
+ inkaso + kauce. Tel. 608 903 070

* Nabízím pronájem nových bytů 
2+KK v centru Náchoda. 41 až 46 m2, 
nájem 5 100 až 6 000 Kč. A  jednoho 
3+KK, 57m2 za 6 700Kč. Byty vybave-
ny novou podlahovou krytinou, všemi 
dveřmi a osvětlením, úplně zařízeným 
WC a koupelnou, vnitřními žaluziemi, 
novou kuchyňskou linkou a  sporá-
kem 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

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 (32m2) 
v 1.NP bytového domu v NA, Nerudova 
ulice. Náj. 3.500,-Kč + voda + el. + plyn + 
kauce. Tel.608 903 070
* Prodám byt 3+1, OV, v Náchodě SUN, 
plastová okna, zateplený, možnost kou-
pit i garáž. Tel. 777 602 884 , RK nevolat.
Cena: 859 000,- Kč, garáž 99 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují. 
Tel. 777 602 884. Cena: 1 990 000,- Kč
* Pronajmu byt 1+1 s  příslušenstvím 
ve druhém patře. Po rekonstrukci v Hro-
nově u náměstí. Nájem 4200Kč + inkaso, 
nutná kauce. Tel. 603 77 09 77
* Pronajmu byt v  Náchodě, cena 5800,-
Kč vč.inkasa. Jistina dohodou. TEL.:491 
426 791, 776 166 328

* Prodám byt 1+1 v  OV, 39m2, 1.NP 
v Náchodě u nemocnice. Byt má balkon, 
nová okna, zateplení. Tel. 774  562  627. 
Cena 550.000,-Kč. RK NEVOLAT!
* Pronájem bytu 1+1 v  Novém Městě 
n.M.. Tel. 604 309 346 po 18.h.
* Vyměním obecní byt 1+1 54 m2, nájem 
51 Kč/m2, 2. patro, jižní strana, zděný 
dům, topení akumulační v  Lysé nad La-
bem, obchody, škola, lékař, vše úřady, 
v dosahu 5 min. vlakové nádraží asi 7 min. 
každých 30 min jezdí vlak do Prahy za po-
dobný byt v  Novém Městě nad Metují, 
může být i menší. Tel. 77 48 78 950
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho 
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronájem bytů 3+1 v  Červeném Kos-
telci. Atraktivní místo v  centru města 
a klidné lokalitě po celkové rekonstrukci. 
Podkroví 62,35 m2, Kč 5.900,-- měsíčně 
+ zálohy na služby, l. patro, 74,24 m2, Kč 
5.900,- měsíčně + zálohy na služby. K obě-
ma bytům k dispozici zahrada za domem. 
Součástí nabídky je i  garáž pod domem, 
o  výměře 17,74 m2 - cena Kč 650,-- mě-
síčně. Informace: 491 463 345 v době od 7 
do 14 hodin /kromě středy/, 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 Brou-
mov, Křinická 209, 66,80 m2, 3. podla-
ží. Cena Kč 495 tisíc. Info: 491  521  523, 
733 131 189
* Prodám byt 3+1 v  OV 60 m2 + 7m2 
sklep, Náchod, Českoskalická 252, zdě-
ný dům, po  výměně oken, cent. topení 
bez plynu, 3. NP. Cena 990.000,-. Tel. 
608 125 310
* Dlouhodobě pronajmu 1+kk v  klidné 
části Nového Města n/Met.. Dům je za-
teplen, plastová okna, výtah, možnost in-
ternetu. Nájemné 3600,- + energie. Kauce 
15000,-Kč. Volný ihned.Tel. 608 323 373
* Prodám družstevní byt 1+kk v  pane-
lovém domě v  Náchodě. Po  revitalizaci, 
ihned volný. Tel.605 180 862 RK nevolat.

* Prodám zahradu 354m2 s  podsklepe-
nou chatkou v k.ú. Krčín. Studna na po-
zemku + el. 220 + 380V. Cena dohodou. 
Tel.734 497 842
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2 
ve 2.NP v Náchodě na Lipím naproti hos-
podě, nájemné 3.750 + inkaso 2.000 + 
kauce. Tel.:608 903 050
* Hledáme pronájem rodinného dom-
ku nebo chalupy na Hronovsku, do bu-
doucna s  případnou možností odkoupe-
ní. Uvítáme dům se zahradou, nejlépe 
umístěný v přírodě na klidném místě. Tel.: 
606 587 025

* Pronajmu plechovou uzamykatel-
nou garáž v Náchodě ul. B.Němcové ve 
dvoře domu, levně, serióznímu zájemci. 
TEL.:604 632 169
* Prodám RD v  centru Hronova se za-
hradou, klidné místo. RK Nevolat. Tel. 
608 748 973
* Prodám novostavbu RD v  Černči-
cích u  NMnM. Cena dohodou. TEL.: 
773 114 144
* Prodám chatu v  Náchodě: vlast. po-
zemek 350m2, voda, el. E., krb, výhled 
do  údolí, soukromí a  dobrá dostupnost. 
Cena 398 tis. Kč. Tel.608 141 035
* Prodám st. pozemek na stavbu rodin-
ného domu na  okraji Dolní Radechové. 
2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěho-
vání. TEL.:724 214 538

* Pronájem nebytového prostoru 85 
m2 od 1. 1. 2014 na hlavní třídě Kame-
nice v  Náchodě. Obchod a  výklad pří-
mo na  pěší zónu. Samost. měření ener-
gií. Parkoviště. Tel. 776  148  881, email:
kamenice118@seznam.cz

* Prodám opravený zděný byt 4+1, 
OV, výměra 74 má v  Náchodě, Husovo 
nám. Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 
1 250 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 o velikosti 75m2 v Č.
Kostelci na sídlišti Koubovka. Byt je čás-
tečně zařízen.Nájem 5000,-+ energe.Vol-
ný od února 2014.Tel.602 506 344
* Pronajmu garzonieru v  Náchodě. Tel. 
737 814 092
* Pron.dlouh. byt 1+kk, 27m2 nově zrek. 
s  velkou terasou v  1.NP bývalý obec.
úřad v  D.Radechové, plast.okna, park.u 
domu. Náj.3.500,-Kč + inkaso, kauce. Tel. 
608 90 30 70
* Hledám od 1. února k nastěhování byt 
2+1 nebo 3+1 v Náchodě v OV. Kauci ak-
ceptujeme. Tel.732 159 863
* Pronajmu pěknou garsonku v Novém 
Městě n.M. plastová okna, nová kuchyň.
linka, sporák. Nájem vč. energií 5100,-Kč 
měs.. Kauce 15 tis.Kč. Jen vážní zájem-
ci a  na  delší dobu. Volné ihned. TEL.:
732 336 103
* Prodám byt 3+1, OV, výměra 73 má 
v Náchodě na Plhově, moderní zařízení, 
plastová okna, zateplený. Tel. 777 602 884 
, RK nevolat. Cena: 1 180 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v Náchodě v ulici Rů-
žová po celkové rekonstrukci, dům zatep-
lený, plastová okna. Tel. 777 602 884 , RK 
nevolat. Cena: 799 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, výměra 72 
má v  Náchodě na  Plhově, po  rekon-
strukci, plastová okna, opravený vý-
tah. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
1 280 000,- Kč
* Pronajmu byt 2+1 48 m2 v  Náchodě 
na Plhově. Tel. 608 976 956
* Pronajmu byt v  Úpici 1+1 42 m2, ku-
chyň, plastová okna, parkování před 
domem, kabelová televize, možnost in-
ternetu, 3.patro, okrajová část města ul. 
Nerudova. Cena 4900,-Kč + cca 1000,-Kč 
(elektřina). TEL.: 602 284 585 nebo mail: 
info@bofa.cz
* Pronajmu pěkný slunný byt 2+kk (63 
m2) v  cihlovém domě v  centru Nácho-
da (100m od náměstí). Byt je po celkové 
rekonstrukci - vše nové, přípojka na  sa-
telit a  internet. Nájem 5.500,- Kč, služby 
2.000,- Kč, kauce 11.000,- Kč. Možnost 
odkoupení zařízení bytu od  původního 
nájemníka. Tel.: 737 407 528
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. 
Tel. 608 11 00 41
* Pronajmu chatu na  Rozkoši pro 6 
osob od  ledna do  května 2014. Vhod-
né pro agenturní pracovníky apod. Tel. 
723 231 165
* Pronajmu byt 1+1 s  balkonem v  Ná-
chodě, nájemné 3400,-Kč + inkaso, kauce. 
TEL.:732 309 415
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnicích u Ná-
choda a  1+1 v  Náchodě. Povinná kauce. 
Volné od ledna 2014. Tel. 608 869 885
* Pronajmeme přízemní garzonku - za-
hradní domek v Náchodě - Bělovsi. Obyt-
ná plocha 40 m2 + 15 m2 terasa. Nájem 
4.800,- + záloha na  energie 1.200,-. Tel. 
777 737 122
* Pronajmu byt 3kk v  Náchodě - zaří-
zený, slušným a  bezproblémovým lidem. 
Tel. 604 725 351
* Pronajmu nový byt 2+kk 41m2 částečně 
vybavený v  centru Náchoda s  možností 
parkování a  sklepní kójí, nájem 5300 Kč 
+ inkaso, nutná kauce. Volný ihned Tel.: 
776 021 342
* KOUPÍM byt 2+1 nebo 3+1 v Náchodě 
na Plhově v Havlíčkově ul.Ihned či výhle-
dově. Tel. 602 239 356
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v  Náchodě. 
Byt se nachází v přízemí bytového domu 
poblíž centra města. Byt je prostorný, 
s  velkou kuchyní, třemi pokoji a  komo-
rou. Jsou tu plastová okna a  vybavený je 
kuchyňskou linkou se sporákem. Výhod-
ná poloha. Nájemné 5000,- + služby cca 
4000,-. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725 557 030 
nebo 602 790 044. Volné ihned.
* Pronajmeme byt 2+1+kk (64 m2) ve 3.
patře bytového domu v  centru Nové-
ho Města n.M.. TEL.:776 224 358 - volat 
v pracovní dny
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný 
byt 3+1 s  balkonem 78 m2 v  Náchodě 
na Brance, nová plast. okna, pěkný výhled 
do  zeleně a  na  náchodský zámek. Volný 
ihned. TEL.:732 167 291
* Pronajmu byt 2+1 u  Nového Města 
n.M., kauce. Volný ihned. RK NEVOLAT! 
TEL.: 602 875 447

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC a  ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmu prostory k podnikání v Hro-
nově např. kancelář, manikúra, pedikúra 
- cena vč.energií 2000,-Kč/měs.. TEL.:
608 66 77 30
* Prodám objekt na Vysokově u Nácho-
da. Stavební pozemek o výměře 1089 m2 
z toho zastavěná plocha cc 900 m2. Diva-
delní sál, výčep a další prostory dosud vy-
užívané k různým kulturním akcím v obci. 
Rekonstrukce, případně opravy objektu 
jsou nutné. Možnost využití, od  bydlení 
až po skladovací prostory. Cena k jednání 
na tel.č. 606 951 546 RK nevolat!
* PRONAJMU OBCHOD 66 m2 
VE STÁRKOVĚ NA NÁMĚSTÍ. Obchod 
35 m2, zázemí 13 m2, sklad 18 m2. Vše 
po  celkové rekonstrukci tel 602  133  173, 
email: renestarkov@seznam.cz
* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl.do 
zeleně, + WC, v nově zrek. domě v  NA, 
Šafránice. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el. 
+ vody + topení + kauce., tel. 608 903 070.

* Prodám frézu na  sníh KNF. TEL.:
608 754 070 večer
* PRODÁM: kapesní hodinky „cibule“, 
PRIM, POLJOT, ČAJKA zlaté dámské, 
LUCH pozl. dámské a  další typy. Dále 
LCD TV LT 400 ORAVA 15“ 2x USb - 
PC 3 měsíce použitá, PC 4600,- - NYNÍ 
2000,-Kč, stolní zapalovač ROVENTA 
r.v.1960, NOVÁ vrtačka BLACL DECKER 
- vrták průměr do 16 mm v pouzdře, obra-
zy různých autorů. Cena dohodou. TEL.: 
728 857 474
* Prodám bukové dříví - suché. V půlme-
trových délkách. Prostorový metr - 1300,-
Kč. Tel. 777 690 390
* Prodám papírovou lepenku. TEL.:
776 193 998
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* Koupím starší sněžný skútr. TEL.:
491 428 464
* Koupím zachovalé linoleum za dobrou 
cenu, 15m. TEL.: 603 869 469.
* Dobře zaplatím staré pohlednice 
a  poštovní známky, Čína, Českosloven-
sko 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, IGLA, OMNIA a  SMĚR a  jiné 
TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hoto-
vé. 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, fotoa-
paráty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obra-
zy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. Tel. 
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, 
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. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* Koupím do své sbírky pivní tácky, eti-
kety, staré pivní lahve, gramofonové desky 
LP, dětskou promítačku DIAX 3 s pohád-
kami, meoskop prohlížeč se stereokotouč-
ky. TEL.:606 115 393
* Koupím knihy a  časopisy. TEL.:
722 907 510
* Koupím starší dětské šlapací auto. Tel. 
603 173 075

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

BYTY

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

TEL.:606 270 421

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

Hledáme externího 
pracovníka pro montáž 

sad do automobilů. 

Kontakt: michal@lastovic.cz 
602 247 247

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

* Koupím hodiny a hodinky i zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Daruji neomezené množství hlíny, 
opukový kopec, na vršku a bokách s or-
nou půdou. TEL.:739 814 111

* Nařežu a  naštípu dříví + uklidím. 
TEL.:776 193 998
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a domků i po malová-
ní a  rekonstrukci, drobné domácí opra-
vy, praní a žehlení prádla, praní koberců. 
TEL.:737 564 496

* Čivava krátkosrstá - nabízím odrost-
lé fenečky, vychované v  bytě. Komplet. 
očkované, odčervené, čipované. TEL.:
603 206 743
* Prodám štěňata Jack Russell teriéra 
bez PP očkovaná odčervená odběr možný 
ihned. TEL.: 608 273 380

* Zdarma odvoz autovlaků. Více info 
na 605 75 78 87
* Prodám multicar M25 s SPZ, cena 37 
tis.Kč. TEL.:776 327 208 

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

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.

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

603 346 242
až 6 osob

TAXI ŠTIM
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Inspirace na štědrovečerní stůl
Na sváteční štědrovečerní tabuli neodmyslitelně patří kromě bramborového sa-
látu kapr. Pokud přemýšlíte nad změnou, můžete se nechat inspirovat našimi 
recepty. Ten první se výborně hodí jako předkrm, druhý jako hlavní chod.

Podmuchovský kapr

4 porce kapra (fi lety), 50 cl olivového oleje, 1 hrst burských nebo mandlových lu-
pínků, 1 stroužek česneku, 10 kapek citrónové šťávy, 1 lžička mletého muškátového 
květu, 3 kapky chilli omáčky, 1 lžička kari koření, 1 lžíce medu, 4 jablka, špetka soli

Do hlubokého talíře či misky si připravíme marinádu z olivového oleje, mletého 
muškátového květu, kari koření a prolisovaného stroužku česneku. Můžeme při-
dat i pár kapek chilli omáčky. Z kapra připravíme fi lety, které osolíme, pokapeme 
citrónem a vložíme asi na hodinu do připravené marinády.
 Zatím si připravíme 4 středně veliká jablka, která oloupeme, zbavíme já-
dřince, nakrájíme na kroužky a lehce posypeme mletým muškátovým květem. 
Do zapékací misky vložíme fi lety, obložíme je jablky, posypeme lupínky z bur-
ských oříšků nebo mandlí a dáme pod pokličkou zapéct do předehřáté trouby 
na 200°C. Asi po 20 minutách pokličku sejmeme, zalijeme zálivkou z 1dcl vody 
a 1 lžíce medu. Poté ještě 10 minut grilujeme.
 Podáváme teplé, ozdobené petrželovou natí s bílým pečivem. Doporučujeme 
servírovat s bílým vínem.

Pečený kapr na víně a kmínu

8 plátků porcovaného kapra, sůl, kmín celý, citrónová šťáva, máslo, bílé suché víno

 Kapra, naporcovaného na podkovy, nebo půlpodkovy, které se lépe pečou na-
solíme, pokapeme citrónovou šťávou a  pokmínujeme kůži. Na  každý podílek 
kapra dáme lžíci másla a necháme v chladničce 2 hodiny odležet. Poté pečeme 
v troubě při 200 - 250 stupních asi 40 minut, v průběhu pečení podléváme ví-
nem. Poslední podlití by mělo být 3 minuty před koncem pečení, víno se pak 
pěkně vsákne do masa. Podáváme s bramborovým salátem nebo bílým pečivem.

Text připravili a krásné prožití vánočních svátků Vám 
a Vašim blízkým přejí Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Jirásková, 

Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

Talíř plný chutí

a vůní

Nachod_Charouz_105x53zr.indd   1 10/11/13   12:13:29 PM

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 2. 2014 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

KURZY: kosmetička, pedikúra, manikúra, 
nehtová modeláž, vizážistka, stylistika, 

kadeřnice a masér

STUDIJNÍ OBORY – vhodné i při škole
Design, image, zdraví životní styl a dietologie

Daruj vzdělání, daruj budoucnost.

DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ POUKAZY

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

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.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým 

nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

Uklidíme 

a odvezeme sníh.

TEL.: 602 145 222

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

I Náchod má už knihu o osobnostech
 Po Novém Městě nad Metují (2008), 
Červeném Kostelci (2009) a  Jaromě-
ři (2011) má od  konce tohoto roku 
(2013) knihu o  osobnostech kultury 
i Náchod. Sestavili ji Aleš Fetters a Eva 
Koudelková a obsahuje medailonky asi 
250 osobností minulosti i přítomnosti.
 Kniha má tři, rp.čtyři části. Úvodní 
je historická, chronologicky připomíná 
osobnosti a rody, které výrazně pozna-
menaly vývoj města. Základem knihy 
je první „abeceda“, v níž jsou zařazeny 
osobnosti s Náchodem spjaté, a proto 
zpracované podrobněji, se základními 
bibliografi ckými údaji. Ve  druhé abe-
cedě jsou ti, kdo Náchodem „jen pro-
šli“, tedy např. malíři, kteří město ma-
lovali, sochaři a architekti, jejichž díla 
tu mají své místo, autoři, kteří se o Ná-
chodě významněji zmiňují. U těch by 
bibliografi cké údaje vzhledem k účelu 
a rozsahu knihy byly nadbytečné. Kni-
hu uzavírají stručné, přehledné kapi-
toly o  jednotlivých oblastech kultury: 
literatuře, divadlu, hudbě, zpěvu…

 Cílem knihy je nezapomínat na lidi, 
kteří udělali na  kulturním poli kus 
významné práce, velmi často zcela ne-
zištně, z lásky k věci a domovu. Kniha 
bude prezentována v pondělí 16. pro-
since v 17 hodin v Městské knihovně 
v Náchodě.

Kdo v srdcích žije, neodešel….

Dne 25. prosince 2013 uplyne
 jeden smutný rok, kdy nás navždy 

opustil náš drahý bratr, švagr a strýc, 

pan Miroslav „VOJTA“ Paul.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  

Bratr Jiří a sestra Brigita s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 30. 12. 2013 uplyne 15 smutných let, 

kdy nás náhle opustil ve věku 34 let 

Venda Ježek z Vysokova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi. 

Přátelé a kamarádi

VZPOMÍNKA
Jsou to již 4 roky, kdy 29. prosince 

navždy odešel  můj milovaný 
přítel a kamarád

pan Karel Cvejn z Náchoda.

Stále vzpomíná přítelkyně Jana 
a její děti Janina a Bob s rodinami

  TICHÁ 
VZPOMÍNKA

Dne 9. prosince 2013 uplynuly 3 roky, 
kdy nás navždy opustila 

naše drahá manželka a maminka, 

paní Jozefína Štimová z Náchoda.
Kdo jste ji znali, věnujte jí 

s námi  tichou vzpomínku.   

Rodina

 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

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577

SPECIÁLNÍ 
NABÍDKA 

PRO MAMINKY 
S DĚTMI!

Přijďte si k nám 
zasportovat a my 

Vaše děti pohlídáme 
a zabavíme.

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

uvádí v měsíci LEDNU 2014 Více informací na www.beraneknachod.cz

* Úterý 7. 1. v 19.00 hodin
Milan Kundera: Jakub a jeho 

pán - pocta Denisi Diderotovi
Divadlo Bez zábradlí

Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč

* Čtvrtek 9. 1. v 19.00 hodin
Záskok

Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 330, 300, 280 Kč

* Sobota 11. 1. ve 20.00 hodin
Ples Roztančený Beránek

Vstupné: 140 Kč s místenkou, 
120 Kč bez místenky

* Neděle 12. 1. v 16.00 hodin
Police Symphony Orchestra

Host: Petr Janda

Vstupné: 170 Kč v předprodeji, 
200 Kč na místě SLEVA

* Čtvrtek 16. 1. v 19.00 hodin
Via Baltica 

aneb pobaltskými zeměmi 
z Čech do St.Petěrburgu
Dia show Ondřeje Valáška

Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč

* Středa 22. 1. v 19.00 hodin
Dechový kvintet Filharmonie 

Hradec Králové
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 110, 90, 80 Kč SLEVA

* Neděle 26. 1. v 19.00 hodin
Malina Brothers - koncert 

ke křtu nové desky

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 
180 Kč na místě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Informačním a cestovním 

centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: 

pondělí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, 
sobota 8.30 - 11.30 hodin, 

tel. 491 420 420.

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

v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy 
na vyzvání předložte při kontrole 
vstupenek. Vozíčkáři po telefonic-
kém nahlášení na tel.: 491 426 379 

vstup zdarma.

www.beraneknachod.cz

Čertovský den ve 3.A  ZŠ T. G. Masaryka
 Ve čtvrtek 5. prosince jsme si užili 
prima den v Základní škole T.G.M. 
v  Náchodě. Děti přišly v  maskách 
čertíků a čertic. Když usedly do la-
vic, čekala je „čertovská matema-
tika“. Vařili jsme v  kotlíku příkla-
dy na  násobení, sčítání a  odčítání 
do 100 a řešili slovní úlohy s čertov-
skou tematikou. Všichni malí čertí-
ci pracovali se zájmem a  s  radostí, 
sami pak vymýšleli obdobné slovní 
úlohy pro své spolužáky. 
 Pekelné rejdění je natolik zaujalo, 
že ani nevnímali zabušení na dveře. 
Příchod Mikuláše v doprovodu roz-
pustilých čertíků a krásných andělů 
je ani moc nezaskočil. Mikuláš jme-
novitě napomenul některé zlobivce 
a naopak pochválil hodné šikulky.

 Nakonec každé z dětí bylo obda-
rováno sladkým pamlskem a zlobiv-
ci dostali pytlíček s uhlím a museli 

slíbit, že v příštím roce budou určitě 
hodní.       Mgr. Ivana Maršíková, 
 třídní učitelka

Kostel v Demre, kde byl sv. Mikuláš pochován (zemřel 6. prosince  mezi 
léty 345 – 351 n.l.). Později byly jeho ostatky převezeny do jihoitalského 
Bari. (foto Mirek Brát)

Mikuláš ani letos nezapomněl navštívit  náchodské  Déčko. (foto Josefa 
Pepa Voltr)

Socha v  tureckém Demre zob-
razuje sv. Mikuláše poněkud ji-
nak, než jak jsme si na něj zvykli 
v českých ulicích mezi   5.-6. pro-
sincem. (foto Mirek Brát)

Mikuláši, odkud jsi? 
Odkud se  vzal náš předvánoční 
Mikuláš? Není to nikdo jiný, než 
Svatý Mikuláš ze starověké  Myry 
(dnešní městečko Demre v  jiho-
západním Turecku). Byl to biskup 

v  oblasti zvané Lýkie. Už za  svého 
života byl velmi oblíbený mezi lid-
mi, proslul štědrostí k  potřebným, 
jako obránce víry před pohan-
stvím a  zachránce nespravedlivě 

obviněných. Jde o  jednoho z  nej-
uctívanějších svatých v celém křes-
ťanství, ve  východních církvích je 
druhým nejuctívanějším svatým 
vůbec (po Panně Marii).

Úspěchy sportovních gymnastek  
 Uplynulý víkend odjely gymnastky 
ze Sokola Náchod na závody ve spor-
tovní gymnastice do Prahy. Memoriál. 
Ády Hochmanna se konal v nádherné 
starobylé tělocvičně Sokola pražské-
ho. Soutěžilo se ve cvičení na hrazdě 
a na akrobacii za účasti 190 závodnic 
oblasti Čechy.
 Do Prahy odjelo z Náchoda 10 děv-
čat, která soutěžila ve třech kategoriích.
 V  nejmladší kategorii sedmiletých 
vybojovala Barunka Ficencová celko-
vě 8 místo. 
 V kategorii starších žákyň měl So-
kol Náchod největší obsazení. Mezi  
35ti závodnicemi zvítězila Pavlína 
Vejrková těsně následována oddílo-
vou koleginí Nikolou Chvojkovou. 
Další náchodské závodnice obsadily 
místa v první desítce. Anička Hurdál-

ková  obsadila krásné 5. místo, její ses-
tra Jana byla šestá a Anička Hejzlarová 
obsadila 10. místo. 
 V kategorii dorostenek a žen  vybo-
jovala Míša Adamu 2. místo a Adélka 
Zákravská skončila pátá. 
 Tak dívky navázaly na úspěšný zá-
vod v  desetiboji zdatnosti ve  Dvoře 
Králové, odkud rovněž přivezly me-
daile.. Zlato vybojovala Pavlína Vejr-
ková v kategorii starších žákyň, Anna 
Hurdálková skončila na  2. místě. 
Stříbro přivezla i  nejmenší závodni-
ce teprve pětiletá Terezka Doležalová 
a zlato přivezla také Adélka Zákravská 
v kategorii dorostenek. 
 Teď ještě čeká děvčata Vánoční zá-
vod v Náchodě a nakonec  v Bruntálu. 
No potom už Vánoce a odpočinek.   
 Dop.

Miliony na  česko-polské projekty
 Začátkem listopadu byly schváleny 
čtyři projekty za téměř 21 milionů ko-
run, kde vedoucím nebo projektovým 
partnerem je subjekt z  Královéhra-
deckého kraje. Kromě toho se dočkaly 
podpory i další tři záměry za bezmála 
devět milionů, které čekají v zásobní-
ku a budou zahájeny postupně z pe-
něz, které se uspoří v rámci již realizo-
vaných projektů. 
 Uspěl například  projekt s názvem 
„Pylové a potravinové alergie neznají 
hranice! Společný výzkum a  osvěta“, 
který obdržel evropskou dotaci osm 
milionů korun a  povede ho Mikro-
biologický ústav AV ČR. Česko-pol-
ský tým bude převážně v laboratořích 
v Novém Hrádku na Náchodsku reali-
zovat špičkový výzkum, který umožní 
získat nové poznatky o vlivu probiotik 
na pylové a potravinové alergie a bude 
základním předpokladem pro přenos 
do podnikatelské sféry. 

 V oblasti kultury pak uspěl záměr 
„Valdštejn rozvíjí česko-polskou kul-
turu“ s evropskou dotací za více než 
dva miliony. Díky němu se budou 
moci lidé v  pohraničí seznámit se 
společným kulturním a  historickým 
dědictvím. Akci doplní kočovné di-
vadlo vystupovat ve  vybraných čes-
kých a polských městech. 
 Vynikající úroveň česko-polské 
přeshraniční spolupráce byla zhodno-
cena i na konferenci, která se v rámci 
10. výročí podpisu Dohody o  spolu-
práci mezi Královéhradeckým krajem 
a  Dolnoslezským vojvodstvím usku-
tečnila v polovině října na zámku Ksiaz 
u Walbrzychu a v Náchodě. Uchazeči 
o dotace z Evropské unie v rámci OPPS 
ČR-PR, mohou získat bezplatně infor-
mace a  potřebné konzultace ke  svým 
projektovým záměrům na  oddělení 
evropských grantů Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje.

Státní versus obecní
 Lidé se často obracejí na svoje radnice s dotazem, proč 
se ta či ona rekonstrukce silnice tak vleče, proč se opra-
va dělá tak a ne jinak... Nutno dodat, že přitom příliš ne-
rozlišují mezi silnicemi, na kterých provádí rekonstrukce 
stát či kraj a mezi komunikacemi obecními. Příkladem je 
například v  Náchodě nyní diskutovaná rekonstrukce sil-
nice vedoucí z okresní metropole sídlištěm Plhov směrem 
na Trutnov. Zde se jedná o rekonstrukci, kterou opravdu 
neprovádí město Náchod. Tolik jen na vysvětlenou, pokud 
při průjezdu touto lokalitou spíláte náchodské radnici..  (r)

Když znáte svého souseda...
 V  polském městě Zabkowice Slaskie se uskuteč-
nila vědomostní soutěž určená pro studenty českých 
a polských středních škol. Jejím tématem byly znalos-
ti o Česku a Polsku. Patronát na soutěží převzaly  ge-
nerální i honorární  konzuláty obou zemí. Studentům  
z  našeho regionu se na  soutěži dařilo a  potvrdili, že 
svého polského souseda znají na  výbornou. V  pětici 
nejlepších českých studentů se objevila hned tři jména 
studentů broumovského gymnázia: Lucie Halmelové, 
Vojtěcha Strnada a Pavlíny Hartmanové. Gratulujeme!
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Úspěšná bilance roku 2013, optimismus pro rok 2014
 Společnost Saar Gummi 
Czech s.r.o. patří k význam-
ným producentům těsnících 
profilů pro automobilový 
průmysl. Výrobky z  jejich 
závodů v  Červeném Kostel-
ci a Velkém Poříčí se uplat-
ňují v  mnoha modelových 
řadách automobilů. Společ-
nost nyní dává práci přibliž-
ně 800 lidem a  patří k  nej-
větším zaměstnavatelům 
v regionu.

Mísírna směsí
 Aktuálně společnost Saar Gummi 
Czech dokončila stavbu mísírny 
směsí, která umožní zvýšení poten-
ciálu konkurenceschopnosti fi rmy  
a  přinese nové zakázky. Firma hle-
dí do  budoucnosti s  optimizmem 
a do roku 2017 by chtěla dosáhnout 
celkových ročních tržeb ve  výši tři 
miliardy korun. Ke  zmiňované mí-
sírně dodejme, že se bude jednat 
o  jeden z  nejmodernějších provozů 
tohoto typu v rámci celé Evropy.  Za-
hájení provozu mísírny je plánováno 
na  6. ledna 2014. Uvedení mísírny 
do  provozu přinese i  nová pracovní 

místa. Výběrová řízení jsou průběžně 
zveřejňována na webových stránkách 
společnosti.  

Nové zakázky
 Společnost Saar Gummi Czech je 
oprávněna používat označení: Do-
davatel pro Auto roku 2013 v  České 
republice, kterým se stal vůz Wolks-
wagen Golf. V  poslední době došlo 
i  ke  zvýšení objemu výroby těsnění 
pro další modely vozů pod křídly 
koncernu VW. Jedná se o  modely  
Up!, Škoda Citigo a  Seat Mii. Spo-
lečnosti Saar Gummi se daří úspěšně 
získávat i zakázky související s dodáv-
kou těsnění pro připravované modely 
vozů Mercedes a  její výrobky najde-
te i  v  nejvyšší modelové řadě vozů 
BMW. Dodávky těsnění pro Ford 
Motor Company mají za  výsledek 
udělení prestižního ocenění Q1, kte-
ré je udělováno pouze těm dodavate-
lům Fordu, kteří dlouhodobě dosáhli 
ve svých výrobcích špičkové kvality.

 Spolupráce se školami
 Firma Saar Gummi neustá-
le prohlubuje spolupráci se škola-
mi – od  stupňů učňovského školství 
až po  školy vysoké. Výsledkem této 
spolupráce jsou možnosti odborných 

praxí, exkurzí i  nabídky diplomo-
vých prací. V  závěru tohoto roku 
se zástupci  Saar Gummi  zúčastni-
li Studentské vědecké konference 
na  VŠCHT v  Praze a  Veletrhu pra-
covních příležitostí na  Technické 
univerzitě v  Liberci. Nejen vysoké 
a střední školství je v ohnisku zájmu 
společnosti. Začátek profesní dráhy 
lze plánovat již na  škole základní. 
Společnost tak plánuje v příštím roce 
uspořádat pro žáky 9. ročníků regio-
nálních ZŠ a jejich rodiče prezentač-
ní odpoledne, kde představí možnos-
ti uplatnění v SGC.

Regionální a týmový duch
 Firma Saar Gummi má nezastupi-
telnou úlohu i  při podpoře kultury 
a  sportu v  regionu. Do  těchto oblas-
tí investuje ročně stovky tisíc korun. 
V  říjnu letošního roku vyhlásili již 
poněkolikáté také soutěž pro zaměst-
nance: „Pracuješ v Saar Gummi, pod-
poř svůj tým“. Smyslem soutěžního 
klání je poskytnout fi nanční příspěv-
ky na činnost zájmových nebo občan-
ských sdružení a sportovních oddílů, 
ve  kterých se angažují  zaměstnanci 
Saar Gummi. Ve fi nále vyplatila fi rma 
soutěžícím týmům celkem 188  000,- 
Kč, což je o 70 000,-Kč více než v loň-
ském roce. 

Nadprůměrné ohodnocení
 Společnost Saar Gummi Czech 
očekává od  svých zaměstnanců vy-
soké pracovní nasazení, které je také 
schopna nadstandardním způsobem 
ohodnotit. U  technických profesí  
může plně kvalifi kovaný pracovník 
po zapracování dosáhnout mzdy více 
než 50.000 korun měsíčně. O tom, že 
jsou ve fi rmě tito odborníci spokoje-
ni, svědčí i míra fl uktuace THP pozic, 
která se drží výrazně pod celorepub-
likovým průměrem. Díky vysokému 
pracovnímu výkonu  zaměstnanců 
Saar Gummi také dosahuje výbor-
ných hospodářských výsledků a  je 
schopna obstát v  celosvětové tvrdé 
konkurenci.

PF 2014
 Vedení společnosti Saar Gummi  
by chtělo touto cestou poděkovat 
všem svým zaměstnancům za  jejich 
obětavé celoroční úsilí - které vedlo 
k úspěšné bilanci za rok 2013 i k opti-
mizmu pro výhled do roku 2014 a po-
přát jim a jejich rodinám klidné pro-
žití svátků vánočních, hodně zdraví 
a úspěchů v nadcházejícím roce.

Saar Gummi Czech s.r.o.
závody Červený Kostelec, Velké Poříčí 

www.sgc.cz

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování

• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň 
a přejeme hodně šťastně najetých kilometrů v roce 2014.

PF 2014 
květinářství PERLA

Červený Kostelec, Sokolská 692, tel. 606 030 115
Aranžování, svatby, smuteční fl oristika

Prodej a vazba květin
Veškeré fl oristické práce

Květinová a fl oristická výzdoba sálů, 
obchodních a reprezentačních prostor

Červený Kostelec

Lisovna umělých hmot
Slavoňov 86, Nové Město nad Metují

Seřizovače vstřikovacích strojů
Operátorky pro obsluhu 
vstřikovacích strojů

přijme do stálého pracovního poměru

Nástup možný ihned.  V případě zájmu pište na e-mail: j.pribyl@novoplastpp.cz 
nebo pro více informací volejte: p. Přibyl  491 478 344

Požadavky: 
• směnný provoz • základní ovládání PC
• vzdělání strojírenského nebo elektro zaměření
• praxe v seřizování vstřikovacích strojů vítána

Požadavky: 
• směnný provoz 
• základní ovládání PC
• manuální zručnost
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

SAMSUNG  TABLETY  SKLADEM!

PRAŽSKÁ 971,  NÁCHOD 

tel.: 608 777 727,  www.mobil-nachod.cz 

VÝKUP

TELEFONŮ

TABLETŮ

ze specializovaných plantáží 

přesně dle Vašich představ 

a představ Vašich dětí

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS 

(proti bývalé jídelně TEPNA 
Náchod, vedle LIDLU) 

Denně 8.30 – 17.30 hodin

Prodej vánočních stromků

borovice černé, borovice, jedle, 
smrčky,  smrčky stříbrné

Penzion „U Petra“
Studnice u Náchoda

vás srdečně zve na

TRAVESTI SHOW
v sobotu 14. prosince od 20 hod.

DJ. Michael Koko 
vstupné 100 Kč

SILVESTR 2013
hudba DJ. Petr Škrdla

vstupné 150 Kč

v ceně půlnoční přípitek, arašídy, tyčky, 
hudba a hodně zábavy 
teplá jídla po celý večer

možnost ubytování
- gay friendly -

reservé 776 026 703, 499 599 703

obklady · dlažbyobklady · dlažby
koupelny · 3D projektykoupelny · 3D projekty

Purkyňova  518, Náchod, 
mobil 605 180 911

návrhy, kalkulace, realizace, 
poradenství, stavební chemie, 

lišty, nářadí

Nově otevřené studioNově otevřené studio
otevřeno po - pá 8 – 17

Děkujeme našim partnerům za důvěru v uplynulém 

roce a v tom nastávajícím přejeme všem pevné zdraví, 

štěstí a těšíme se na další úspěšnou spolupráci

* 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,  * T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

RD poblíž centra, Nové Město n/M
Byty 4+kk, 
3+1, po 
rekonstr. - 
nová okna, 
r o z v o d y , 
podlahy, kotel, otop. tělesa..     

cena: 2 850 000 Kč

Nový,zděný byt 2+1, OV v RD,Č.Skalice
Byt, 40 m2, 
spol. prostory, 
zateplen, plast.
okna,nové roz-
vody..,samost.
měření energií, 
nízké náklady.             cena:595.000,-Kč 

Byt v OV 2+1 s balkonem v Náchodě
Byt v centru 
města, OV, 
2+1 o ploše 
68,6 m², 
II. poschodí, 
plast. okna.

                  cena: 720 000 Kč

RD-usedlost, Hajnice u Trutnova
U z a v ř e n ý 
k o m p l e x 
tří budov 
o zast. ploše 
480 m², 
obyt. budova 4+1, pěkné místo.              

cena: 2 290 000 Kč

Novostavba RD v Ohnišově u Dobrušky
Nový RD 
před do-
k o n č e -
ním z r. 
2 0 1 1 , 
pěkné a slunné místo, poz. 961 m2,
zděná chata                cena: 1.799.000 Kč

Byt 3+1 OV, zahrada, Nahořany 
u N.Města n/M
Byt (80 
m2), s bal-
k o n e m 
a zahrád-
kou (161 m2), nízké náklady na provoz, 
vytápění na TP.            cena: 600 000 Kč

RD v histor. části N. Města n/Met.
RD (4+1) 
s pozem-
kem 338 
m2 v cen-
tru města 
- u náměstí, všechny inž. sítě.
                                      cena: 700 000 Kč

Velký RD v atrakt. lokalitě N. Města n/M
Udrž. RD 
z r. 1991, 
klidná část 
města, tři 
o b y t n á 
podlaží + podkroví, podl.plocha 200 m2, 
pěkná zahrada          cena: 3 200 000 Kč

Rodinný dům, Lipí u Náchoda

Novostavby RD, PENB-typ B, 7 RD s po-
zemkem až 1.057 m2, slunné místo, 
veškeré IS.               cena: 3 199 000 Kč

4. vánoční 

FUTSALOVÝ TURNAJ
 Vážení příznivci a milovníci fotbalu. 
Pořádáme pro Vás již po  4. futsalový 
turnaj, který se bude konat o  Vánoč-
ních svátcích a to 26. 12. 2013 v so-
kolovně ve Studnicích u Náchoda. 
Turnaj bude zahájen 1. výkopem v  8 
hodin, hrát se bude dle pravidel Futsal-
-FIFA s několika výjimkami jako je hra 
bez brankáře a možnost hraní o všech-
ny 4 stěny. Přijďte se podívat, pobavit 
a zafandit si. Bohaté 
občerstvení zajištěno. 
Více na Facebooku. 
Těšíme se na Vaši 
účast, s pozdravem 
pořadatelé

Poděkování
MŠ Vítkova v  Náchodě děku-
je Sboru dobrovolných hasičů 
v Bělovsi za včasnou a obětavou 
pomoc (zapůjčení elektrocentrá-
ly) po sněhové a větrné kalamitě 
v noci ze čtvrtka na pátek 6. 12., 
která způsobila pád vzrostlého 
stromu na zahradě MŠ na el. ve-
dení, a tím jeho celodenní přeru-
šení. 
 Kolektiv MŠ Vítkova, Běloves 
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