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únor 1989, u přehrady Rozkoš 

restaurace v letounu Il-62

  VÝPRODEJ

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

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

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

Nejlevnější okna

Veka v regionu

Zimní sleva
do 31. 3. 2012 50%

Fotografi í Josefa PEPY Voltra se vracíme na konec ledna, kdy se ve středisku 
volného času Déčko v Náchodě konal VELKÝ POHÁDKOVÝ KARNEVAL.

Pololetní spaní v ZŠ Babí Náchod
 Děti ze školní družiny při ZŠ 
Babí v Náchodě se zúčastnily po-
loletních prázdnin se spaním ve 
škole. Všechny byly moc šikovné, 
takže zvládly nejen přípravu bram-
borového guláše, ale i noc v prosto-
rách školy. Ráno po snídani jsme 
vyrazili do kina Vesmír v Náchodě 
na fi lm Rebelka a zase ve škole jsme 
poobědvali. Lžičky z Fima, které si 
děti vyráběly, byly příjemnou teč-
kou na konec. 
 Děkuji dětem, za to, že byly moc 
fajn a utvořily příjemnou a poho-
dovou atmosféru, Janičce Schejba-
lové a Evě Korcové za pomoc při 
realizaci pobytu ve škole. 
 V druhém pololetí ahoooj. 

Jitka Jirásková



Dne 14. února 2013 jsme si připomenuli 
nedožité 80. narozeniny

paní Ivy Bernardové, 

rozené Součkové z Hronova 

a také náhlé úmrtí jejího syna

Petra Bernarda 

z Hronova.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi
Rodina Bernardova
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Období masopustu 
 V  těchto dnech se na  většině míst slaví masopust. Je to doba od  Tří králů 
po Popeleční středu, po které následuje čtyřicetidenní půst. V minulosti bylo 
toto období charakteristické svými hostinami, tancovačkami, průvody masek 
a dalšími radovánkami. K tomu všemu samozřejmě nesmělo chybět ani dobré 
jídlo a pití. Byla to totiž poslední příležitost, jak se před dlouhým obdobím půstu 
pořádně najíst.
 My vám proto přinášíme jednu staročeskou specialitu, kterou si můžete oz-
vláštnit slavnostní stůl. 

Vepřová krkovice pečená na pivě se zázvorem

vepřová krkovice, sůl, pepř, drcený kmín, čerstvý zázvor, pivo 13o, cibule

 Vepřovou krkovici po  délce lehce pořežeme, aby v  ní vznikly malé zářezy. 
Čerstvě nastrouhaný zázvor promícháme se solí, pepřem, drceným kmínem 
a vypracujeme směs, kterou potřeme krkovici a zapracujeme ji do vzniklých zá-
řezů. Vložíme do mísy, zalijeme pivem a necháme jeden až dva dny marinovat.
 Krkovici přendáme do pekáčku, podlijeme marinádou z misky a pivem. Zasy-
peme cibulí a za občasného přelévání pečeme do měkka. Maso vyjmeme, vznik-
lý výpek řádně promixujeme či propasírujeme v hladkou šťávu. Krkovici pak 
můžeme servírovat s bramborovými kroketami.

Bramborové kroketky s uzeným bůčkem

vařené brambory, vejce, sůl, vařený uzený bůček, hladká mouka, bramborový škrob

 Brambory propasírujeme, přidáme vajíčko, sůl, uvařený, na malé kostičky 
pokrájený uzený bůček, hladkou mouku a škrob. Směs vypracujeme ve vláč-
né těsto, ze kterého tvarujeme kroketky (kuličky, válečky, placičky). Obalujeme 
v trojobalu, který můžeme nastavit například sekanými mandlemi a smažíme 
dozlatova.

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

Talíř plný chutí

a vůní

 

Rodinný dům na okraji vilové čtvrti v Novém Městě nad Metují Krčín ..................................5 500 000,- Kč
Zděný byt 2+1 c osobním vlastnictví v centru Náchoda, ul. Raisova .......................................899 000,- Kč
Sídlo firmy s oplocenou prodejní parkovací plochou v centru Náchoda ..............................25 000,- Kč/měs.
Udržované venkovské stavení v osadě Nouzín, pozemek  2 959 m .....................................1 500 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ...................................1 200 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP
Nabízíme rodinný dům s bazénem 
v příjemné lokalitě ve V. Dřevíči  
ul. Na louce. Zděný dům z devade-
sátých let je z velké části podsklepen. 
V suterénu se nachází větší vstupní 
hala, garáž, prádelna a komora.Cena: 2 500 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA
10. února 2013 uplynuly 3 roky, kdy nás v jednadvaceti 

letech po tragické nehodě, kterou sám nezavinil, 
navždy opustil náš drahý syn, bratr a dobrý kamarád 

 Pavel Barka

Všichni vzpomínáme

VZPOMÍNKA
   Dne 15. února 2013 by oslavil 100. narozeniny náš tatínek,

pan František Mervart 

ze Zájezda u České Skalice.

Miloval život a svět motocyklů byl jeho velkou zálibou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají dcera Věra, synové 

František a Miloslav s rodinami.

Okénko 
energetického poradce X. 
 Vážení čtenáři,
 dnes Vám popíši další dva slíbe-
né obvyklé případy, se kterými se 
velmi často setkáváme v terénu. Je 
to trošku z  jiného soudku, proto-
že první dva případy (viz. ECHO 
z  minulého týdne) ukazovaly 
na vážné chyby při výběru dodava-
telů energií a jejich produktů. Tyto 
dva nové případy ukazují opačný 
pól, to znamená nezájem o úspory, 
resp. nižší výdaje za energie.

3) Firma s několika menšími od-
běrnými místy.
 Když posuzujeme každé odběr-
né místo zvlášť, jedná se obvykle 
o  možné úspory v  řádech tisíců 
korun a  to při každoročním pra-
videlném porovnávání cen ener-
gií. Ze zkušenosti víme, že mnoho 
majitelů fi rem mávne rukou, že jim 
to za to nestojí. Nicméně většinou 
součet úspor na mnoha odběrných 
místech už dosahuje třeba i  dese-
titisíce korun za rok. Kdo myslíte, 
že má do budoucna ve tvrdé kon-
kurenci nárok na přežití? Ten kdo 
nesnižuje náklady nebo ten, kdo 
zbytečně neplatí nic na víc? 

4) Klasický zaměstnanec s  běž-
ným pravidelným příjmem.
 Stalo se nám několikrát, že náš 
dlouhodobý fi remní klient (ma-
jitel fi rmy) byl natolik spokojený 
s naší prací a to nejen ve fi rmě, ale 
i  ve  své domácnosti a  i  několika 
členů jeho celé rodiny, že se sám 

rozhodl, že osloví své zaměstnance, 
aby využili jím vyzkoušených a slu-
žeb naší kanceláře (samozřejmě 
zdarma). Na základě této záslužné 
aktivity těchto majitelů fi rem se 
k nám do kanceláře přihlásil mizi-
vý zlomek jejich zaměstnanců. Pak 
tyto zaměstnance potkáte v hospo-
dě, kde nadávají, jak nemají peníze 
a přitom i tisíce až desetitisíce ko-
run ročně vyhazují komínem. Jak 
mi řekl jeden majitel velké fi rmy 
z Vysokova „já tomu fakt nerozu-
mím, už jsem se jich ptal několi-
krát, zda už našli svá vyúčtování, že 
jim vše zařídím, tak jak to mám já 
sám, ale zatím nikdo této možnosti 
nevyužil s odůvodněním - já zapo-
mněl“.

 Vidíte se v těchto typických pří-
padech. Stačí zvednout telefon, 
napsat e-mail nebo se u nás v kan-
celáři zastavit a  poradit se (znovu 
upozorňuji zdarma).
 V  příštím díle se zaměřím 
na  dlouhodobou vizi naší pora-
denské společnosti pro domácnos-
ti (spotřeba nad 15 MWh plynu 
ročně) a menší fi rmy (do 63 MWh 
plynu ročně). 
_________________________________
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 

Prodám zařízený zahradní domek 

na hezké zahradě, stavební  

pozemek 1400 m2 v Náchodě.

 TEL.: 602 145 222

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

Nejmenší
obec
 Ve světě vedle sebe existují velcí, 
menší  i  nejmenší. Vzpomenete si, 
která obec je v náchodském okrese 
nejmenší? Přítel na  telefonu to ne-
zvedá, takže rovnou prozradíme, 
že je to Libchyně, obec situovaná 
severovýchodně od  Nového Města 
nad Metují. Má celkem 119 hektarů 
a podle sčítání z roku 2007 zde žilo 
71 obyvatel. Asi se v Libchyni dobře 
žije již po celé věky. Důkazem jsou 
archeologické průzkumy, které pro-
kázaly, že její okolí bylo osídleno již 
v  devátém století před naším leto-
počtem. Výsledky sčítání lidu z to-
hoto období bohužel chybi...

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz
zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

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

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

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Na hory za zážitky
 Příznivci zimních sportů v  našem 
regionu to díky geografi cké poloze Ná-
chodska nemají do  hor daleko. Jejich 
tradičním cílem je například Pec pod 
Sněžkou, nabízející širokou škálu uby-
tovacích kapacit i  sportovního vyžití. 
Ten, kdo žádá od svého pobytu na ho-
rách opravdovou kvalitu, ocení nabíd-
ku čtyřhvězdičkového hotelu Horizont, 
který se již od konce 70. let 20. století  
stal symbolem vysokého standardu 
služeb. Hotel Horizont nabízí svým 
hostům i  atraktivní „zimní balíčky“, 
např. jízdu se psím spřežením, lyžařský 
balíček se skipasem na 5 či 7 dní, výuku 
carvingu, získání zkušeností se sněžni-
cemi atd. “Balíčky jsme důkladně pro-
mýšleli, aby měly smysl a byly atraktivní 
nejen svou náplní, ale také cenou”, říkál 
Karel Rada, ředitel hotelu Horizont. 

Součástí každého balíčku je individu-
ální péče profesionálního instruktora či 
průvodce, u lyžařských balíčků je auto-
maticky skipas včetně nočního lyžování 
a nezapomnělo se ani na občerstvení či 
zapůjčení vybavení. Přímo u hotelu pak 
každých 20-30 minut staví skibus, který 
je v ceně a jezdí pravidelně až do kon-
ce večerního lyžování. Nabídka zážitků 
však pokračuje i po  skončení denních 
adrenalinových aktivit a  je z  čeho vy-
bírat. Masáž zad, bazén, vířivka, sauna, 
posilovna či squash jsou většinou vždy 
v  ceně, ale vybírat lze i  z  další široké 
nabídky hotelového sport a  wellness 
centra. Velkým lákadlem pro hosty je i  
SKY CLUB 18 v nejvyšším patře hotelu 
s  gastronomickými specialitami, mí-
chanými nápoji a  krásným výhledem 
na celý zimní areál.

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

Broumováci, ozvěte se!
   Komise pro zahraniční spolupráci rady města Broumova se rozhodla 
zmapovat výskyt Broumováků v širém světě. Městský web metropole Brou-
movského výběžku obsahuje výzvu i elektronickou návratku, jejíž vyplnění 
může díky globalizaci informačních technologií přinést zajímavé výsledky 
- totiž v jakých částech světa lidé s broumovskými kořeny žili a žijí. 
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 Milí přátelé a čtenáři,
 další týden je za námi a my se u nás 
v Babiččině Zahrádce chystáme na sva-
tovalentýnské dny. Často slýchávám, že 
je to převzatý svátek a do našeho pro-
středí nepatří. Já si naopak myslím, že 
dnů, kdy můžeme oslavit naše city a lás-
ku k lidem okolo nás, není nikdy dost. 
 Tento týden jsem vám nachystala 
skvělý recept na nedělní kuře pro kaž-
dého. No a když už jsme u té romantiky, 
tak vám k němu také přidám jeho pří-
běh. Recept na nedělní kuře je opravdu 
pro každého a  já věřím, že si na  něm 
všichni pochutnáte. V  naší rodině byl 
tento styl jídel velmi oblíbený, vzhle-
dem k  tomu, že nás doma bylo sedm, 
tak se vždy vařilo tak nějak ve velkém. 
Příprava je velmi jednoduchá, kouzlem 
je pak pomalé vaření, aby se všechny ty 
báječné chuti zkombinovaly. 
 Tak tedy „Poule au pot“. S  tímto 
receptem se probouzíme na  jihozá-
padě Francie v oblasti Madiran, která 
je mimo několik známých vinařství 
známá hlavně pro jeji romantickou 
zemědělskou krajinu s  mozaikou polí 
s  kukuřicí, luk a  lesíků. Turisticky ne 
zrovna nejpopulárnější oblast ve Fran-
cii je ale rodištěm této dobroty. 
 Jindřich IV. král navarrský a  fran-
couzský chtěl, aby každý z  jeho pod-
daných mohl v  neděli dát do  kotlíku 
tučné, šťavnaté kuře. To byl pokrm, 
na  kterém si Jeho Výsost nesmírně 

ráda pochutnávala a  navíc pokrm, 
který byl sám o  sobě celým jídlem. 
Skládal se z výživné polévky, v níž se 
vařilo kuře s nádivkou. Po ní následo-
valo kuře a zelenina. Zelenina musela 
obsahovat „srdce“ z  kapusty, považo-
vané v  Béarnu za  pochoutku. Kuřata 
chovaná na venkově se vařila, tak jak je 
uvedeno v následujícím receptu, který 
originálně pochází z jednoho vinařství 
v  naší oblasti Madiran. Na  kuřeti si 
pochutnával vinař, jeho žena i dělníci 
z vinic a sklepů. Na stole pak nesmě-
lo chybět vhodné víno.  S pozdravem 
Vaše Pauline.
Ochutnat moje recepty můžete v re-
stauraci: Babiččina Zahrádka, 
                 E. Beneše 352, 
                 Česká Skalice 552 03, 
                www.babiccinyzahradky.cz

Poule au pot
Nádivka: 2 plátky šunky, 1 cibule, 2 
stroužky česneku,1 kuřecí játra, kous-
ky opečeného kachního masa – lze vy-
nechat, 200g strouhanky, 1 vejce, sůl 
a pepř
Vaření: 1 velké kuře, 4 mrkve, 1 cibule, 
4 pórky, 4 brambory,1 menší kapusta
Studená omáčka: nakládané okurky, 
1 šalotka, 1 natvrdo uvařené vejce, 
olej a ocet, pepř a sůl
 Šunku, cibuli, česnek a kuřecí játra 
nakrájíme nadrobno a smícháme. Mů-
žeme přidat kousek opečeného kach-
ního masa. Vmícháme strouhanku, 
vejce, sůl a pepř a směsí naplníme kuře. 
Otvor zašijeme kuchyňským prováz-
kem. Zeleninu nakrájíme na  kousky. 
V hrnci přivedeme vodu k varu, vloží-
me do ní kuře a zeleninu a vaříme asi 3 
hodiny (podle stáří a velikosti kuřete). 
Zatím připravíme omáčku. Okurky, 
šalotku a  vejce nakrájíme nadrobno, 
přidáme ocet a olej, zamícháme a po-
dle chuti osolíme a opepříme. Kuře na-
krájíme na kusy a upravíme na mísu. 
Podáváme se zeleninou a omáčkou.

Trochu jiná kuchyně

Co bylo dříve, než je 
teďka? Ptá se Laďka...
Dnes Ladislava Průši

CO BYLO DŘÍVE? 

 Vystudoval  jsem  střední  země-
dělskou školu. Po nutné praxi  v pr-
vovýrobě jsem záhy přešel k druho-
výrobě. 
 Od  mala jsem rád pomáhal svojí 
babičce v obchodě.  Rád se pohybuji 
mezi lidmi a dělám jim radost gast-
ronomickou nabídkou.  Jsem gur-
mán a rád se o tuto radost potěším.

 A TEĎKA? 
 Radost z podnikání v gastronomii 
mě přivedla na  myšlenku pořídit si 
vlastní  obchod.
A tak jsem si pořídil vlastní krámek.

POTRAVINY U POŠTY
náměstí TGM 44,  Náchod

potravinyuposty@centrum.cz
TEL.:603 224 278

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
                 mobil 603 531 304, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 

 textilní rolety  venkovní rolety 
 sítě proti hmyzu  garnýže

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

!!! NEMĚJTE STRACH Z DPH !!!
Naše ceny jsou pro vás stejné

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

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 

OKEN A DVEŘÍ

Okna z profilů REHAU – Euro 70, Euro 86, Brillant, Geneo
Okna z profilů BRÜGMANN – ADLine, ARTLine

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!
ceny!!!

Potřebujete nový nábytek?

D&S NÁBYTEK
Vás zve do prodejny polského nábytku

JAROMĚŘ, Na Cihelnách 99

(směr Trutnov – bývalé Řempo)
Tel./fax. 491 812 430

Mobil: 777 635 371

NYNÍ SLEVY AŽ 40 %
Široký sortiment nábytku na skladě
Rozvoz nábytku do 10 km zdarma

Levný a kvalitní – záruka
Obývací stěny • stolky • válendy

sedací soupravy • kuchyně

Prodejní plocha 1000 m2

Jsme tu pro Vás!
Po – pá 9.00 – 12.00  13.00 – 17.30

So 8.30 – 11.30

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

TEL.:606 270 421

atraktivní místo 
v centru Náchoda, 

dům je 
v perfektním stavu,
nájem 5000,-Kč/měs 

tel: 
736 481 756 

Nabízíme prostory 35 m2

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ CENTRUM   

Kostelecká 1204, Náchod - Plhov
DÁRKOVÉ POUKÁZKY 
NOVINKY SPRO, DAIWA, CORMORAN

www.rybarina-myslivost.cz
tel. 775 261 853

I.patro

ÚNOR -20% 
SLEVA NA 

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

Rtyně 
virtuálně
 I  město Rtyně v  Podkrkonoší 
na  hranici náchodského a  trut-
novského okresu nabízí na  svých 
internetových stránkách (www.
mestortyne.cz) virtuální prohlídku 
zajímavých míst v  jeho katastru. 
Namítáte, že žádný unikátní „Tádž 
Mahal“  ve  Rtyni nenajdete? Mý-
líte se! Nachází se zde například 
dřevěná zvonice postavená v  roce 
1592. Je natolik ojedinělá (žádná 
podobná zatím nebyla v  Evropě 
nalezena), že se jí dokonce říká 
zvonice rtyňského typu.

Hostinec Na Králíku
Zblov 19, 

552 03 Česká Skalice
Tel. 491 452 262, 

776 006 026

Otevírací doba: 

PO, ČT, SO   11:30-21:00,  
         ÚT, ST   11:30-13:00, 
               PÁ   11:30-23:00, 
              NE   11:30-20:00

Vaříme denně obědy, 

hotová jídla, minutky

Možnost pořádání akcí 

(oslavy, večírky, srazy, 
školení, atd.)

V létě venkovní posezení 

na zahrádce

Zveme Vás:

Sobota 23. 2.
ŘÍZKOVÉ HODY

Sobota 16. 3.
OMÁČKOVÉ HODY

Sobota 30. 3. - pondělí 1. 4.
VELIKONOČNÍ HODY

(pečené kachny, králíci, 
bramboráky, …)

Rtyně virtuálně
 I  město Rtyně v  Podkrkonoší 
na  hranici náchodského a  trut-
novského okresu nabízí na  svých 
internetových stránkách (www.
mestortyne.cz) virtuální prohlídku 
zajímavých míst v  jeho katastru. 
Namítáte, že žádný unikátní „Tádž 

Mahal“  ve Rtyni nenajdete? Mýlíte 
se! Nachází se zde například dřevě-
ná zvonice postavená v roce 1592. Je 
natolik ojedinělá (žádná podobná 
zatím nebyla v Evropě nalezena), že 
se jí dokonce říká zvonice rtyňského 
typu. 
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Prodej  domu 4+kk s garáží s vraty na dálkové ovládání, kotelnou, 
skládkem a se zahradou o výměře 637m2 v obci Rohenice u Čes-

kého Meziříčí. Dům byl zkolaudován v roce 2007, zastavěná 
plocha je 170m2 - materiál 
porotherm, zateplen vatou 
a fasádou od f. Novabrik, 
střecha je od f. BRAMAC. 

CENA: 3,690.000,-Kč

Prodej rodinného domu v Červeném Kostelci  3+1 s možnos-
tí podnikání v přízemí, kde jsou dvě velké dvougaráže o celkové 

podlahové ploše cca 103m2 
a dílna o rozloze cca 100m2, 
přímo u hlavního tahu 
na Hronov. Pozemky jsou  
542m2.
CENA: 2.699.000,- Kč

Prodej zděného rodinného domu 5+1 v klidné části obce Misko-

lezy. Dům je ve stavu hrubé stavby se střešní krytinou, dvoupa-
trový, podsklepen s garáží. 
nženýrské sítě na pozemku: 
voda, lektřina, kanalizace, 
plyn. Pozemky celkem 337 
m2. Cena k jednání.
CENA : 396.500,-Kč

realitní kancelář nabízí:
TRIGA REALITY

Prodej řadového rodinného domu - Velichovky. Zahrada 
421m2, dispozičně řešený jako 6+1, zateplený, má dřevěná trojitá 
okna a vytápění plynovým kotlem nebo krbem, sauna, masážní 

vana, sprchový kout, 
prádelna, sklípek, kotel-
na, technická místnost 
s fi ltrací k bazénu, 2x 
garáž, bazén, posezení 
s grilem, udírna.
CENA: 2.499.000,-Kč

Prodej zděné chaty na krásném a klidném místě v Červeném 

Kostelci „V Ráji“. Dis.: kuchyň, společenská místnost s kamny, 
malá koupelna. V pod-
kroví je prostorná ložnice 
s balkonem. Za chatou 
je WC. Chata je podskle-
pena. Zastavěno 20 m2. 
Pozemky celkem 382 m2.   

CENA: 630.000,-Kč

Prodej 5-ti stavebních pozemků v obci Smržov nedaleko Hradce 
Králové. Jedná se o pozemky o velikosti 662m2, 695m2, 789m2, 

1057m2 a 1238m2.
Inženýrské sítě nutno 
zbudovat od nedaleké 
přípojky u hranice pozem-
ků. Cena k jednání.
CENA: od 256.700,- 

           do 463.300,-

Prodej dřevěné chaty v krásném prostředí Náchoda - V Kalhotách. 
Dis.: předsíň, WC – možno zde dobudovat koupelnu, pokoj s ku-

chyňským koutem a kr-
bem. V podkroví je lož-
nice. Elektřina 230/400V, 
voda veřejná, vytápění 
krbem. Pozemky celkem 
336 m2. Oploceno.

CENA: 469.000,-Kč

Prodej chalupy a roubenky ve Slatině nad Úpou – Končiny. Jed-
ná se o komplex dvou nemo-
vitostí propojených stodolou, 
která se dá využít jako garáž. 
Možnost odprodeje i rozsáh-
lých pozemků cca 5 ha. 
CENA: 1.590.000,- Kč

Prodej stavebního pozemku v Bezděkově nad Metují. Inž. 
sítě: elektřina na pozemku, 
voda na hranici, kanalizace 
na hranici, plyn u pozemku. 
Celková výměra pozemku 
618 m2. 
CENA: 179.000,-Kč

Náměstí TGM, č. p. 82

Dvůr Králové n./L.

tel.: 774 777 072

tel.: 774 777 073 www.trigareality.cz

www.naturhouse-cz.cz

Nová výchova ve výživě

...trápí Vás
kila navíc?

Rozlučte se s přebytečnými kily 
v dietetickém centru NATURHOUSE 
na adrese: Pasáž Magnum, Náchod

Ví
cíí
e n
ež

1909 0 centett r

PPORAR DENSTVTT
Í ZZ

DAD
RM

A

facebook.com/
naturhouse.cz 

gnum, Náchodgnum, Nách

:: Celková analýza tělesného stavu a stravovacích návyku.
:: Výživové poradenství ZDARMA.
:: Individuální přístup a  jídelníček 
 sestavený na míru.
:: Více než 4 000 000 lidí drží 
 linii s NATURHOUSE.
:: Kontaktujte svého osobního 
 dietologa NATURHOUSE
 nachod@naturhouse-cz.cz
 nebo na telefonním čísle: 
 +420 491 427 445

94x115.ai   1   7.2.2013   18:44:32

Lázeňskou péči
si může
dovolit každý
Více informací naleznete
na www.lecebnelazne.cz

Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního
programu fi nancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pobyt v českých lázních je fi nančně dostupný téměř pro každého. Jako nezbytná sou-
část potřebné zdravotní péče je léčebný pobyt hrazen buď plně, nebo částečně zdra-
votní pojišťovnou. Díky rozsáhlým možnostem a široké nabídce ubytovacích zařízení
různých kategorií jsou české lázně fi nančně příznivé i pro samoplátce a všechny, kdo 
sem chtějí vyrazit za relaxací či na dovolenou. Výhodou je i to, že do lázní nemusíte 
nutně cestovat stovky kilometrů. Kvalitní zařízení najdete prakticky ve všech regio-
nech naší republiky. To ocení nejen pacienti, kteří míří na léčebný pobyt, ale i ti, kdo 
si vybrali lázně jako cílové místo pro dovolenou – oproti dalekým cestám do zahraničí, 
které jsou zdlouhavé a únavné, se do cíle dostanete rychle. 

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

Dary z Hildenu
 Partnerským městem Nového 
Města nad Metují je i německý Hil-
den. A právě hildenští již nejednou 
prokázali, že si svých českých part-
nerů váží. A  jak se taková vážnost 
projevuje? Štědrými dary. V nedáv-
né době obdrželi novoměstští hasiči  
z  Hildenu darem hasičské auto vy-
bavené žebříkem, Městské středisko 
sociálních služeb Oáza bylo zase ob-
darovánio elektrickým vozíkem pro 
jednu z klientek. 

Na troskách
starého vyrůstá
nový...
 Kdo? Plhov. V  minulých letech 
bylo toto předměstí Náchoda vybou-
ráno (viz. archivní snímek). Minulý 
čas nahradil čas přítomný. Minulost, 
to byl pulsující život bytových domů 
i  obchodů. Byla zde samoobsluha 
s potravinami, krámek řezníka, novi-
nový stánek i Hotel Vlček, ve kterém 
se scházeli místní, aby s oblibou hol-
dovali kulečníku. Nedaleko Plhov-
ského náměstí se nacházela – a stále 
nachází hospůdka U Barešů.  A sou-
časný Plhov? To není jen velké sídli-
ště. To jsou i nové obchody a fi rmy, 
které vrací do tohoto předměstí život. 
Ať už se jedná o  pekárnu U  Zvonu, 
obchody s  galanterií či dekoracemi 
interiérů. Nová je i Prodejna elektro 
a domácích potřeb, o které jste se do-
četli v minulém vydání novin ECHO. 
Na  troskách starého Plhova vyrůstá 
Plhov nový. 

P. Bubeníček, foto archiv PB  
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POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE 
NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?  

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

OBRA TE SE NA NÁS! 

www.bazenymachov.cz

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 4. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Kontakt: 
Michaela Ďurian Klímová

tel.: 777 667 760; 491 424 072
e-mail: michaela.klimova@obchod.csobpoj.cz 

Co Vám můžeme nabídnout?
• Pojištění vozidel – povinné ručení i havarijní pojištění

• Cestovní pojištění – pro jednotlivce i skupiny, roční karty 

• Pojištění majetku – nemovitostí, domácností

• Pojištění odpovědnosti za škodu – z občanského života, držby nemovitostí, z držby 
zvířete, ze zaměstnaneckého vztahu

• Pojištění životní a úrazové pro dospělé i pro děti

• Pojištění firem a podnikatelů – majetek a odpovědnost

• Pojištění bytových domů

• ČSOB Penzijní fond Stabilita

Kancelář ČSOB Pojišťovny a. s., Nám. ČSA 51, Jaroměř

Otevírací doba: Pondělí – Čtvrtek 9.00 – 16.00 hod.
Pátek 9.00 – 15.00 hod. 

Kancelář ČSOB Pojišťovny a. s., Weyrova 3, Náchod

Otevírací doba: Pondělí – Pátek 8.00 – 17.00 hod.
Sobota domluvená jednání

Přijďte si k nám
pro pojištění 

www.gatenachod.cz

 V  sobotu 26. 1. 2013 se konal Mezinárodní halový atletický mítink 
v Jablonci nad Nisou. Z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce z Náchoda 
se těchto prestižních závodů zúčastnila trojice atletů. Nejdříve se na start 
800m žen postavila Kaška Chryczyk a skončila na druhém místě časem 
2:23,22 min. V běhu na 800m mužů Jirka Vondřejc ml. doběhl na  tře-
tím místě výkonem 1:57,79 min. Ještě žák Martin Bárta v závodě mužů 
na 3000m skončil pátý v osobním rekordu 10:20,03 min. 

Jiří Vondřejc - hlavní trenér
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BYTY

* Koupím větší byt v  Náchodě 2+1 
nebo 3+1 spíše centrum. Nabídněte: 
775 777 073 Děkuji.
* Prodám byt 2+kk 40m2, cihla v  OV 
v  Náchodě v  Nerudově ul. Nová ku-
chyň,plynový kotel,topení a  plastová 
okna.Měsíční provozní náklady do 3tis.
kč. Při rychlém jednání sleva. RK NE-
VOLAT!!! tel. 777 084 912
* Dlouhodobě pronajmu slunný byt 
38m2, 1+1 s lodžií v Náchodě u nemoc-
nice. Nájemné 3500,-Kč + inkaso. Kauce 
10 000,- Kč. Tel. 777 021 798.
* Pronajmu zařízený byt 1+1 (45m2) 
v  Náchodě, Jugoslávská ul., po  rekon-
strukci. Slušným nekuřákům prosím. 
Nájem 2500,-+inkaso . Kauce 9000,- tel. 
603 574 074
* Ubytování v Hronově. Hledám příle-
žitostné ubytování na víkendy pro ženu 
s  dítětem, která je z  vzdáleného města. 
Místnost v domě, zahradní chatku, apod. 
se sprchou, levné, může být nekomfotní. 
Pošlete SMS na 777 200 452
* Prodám byt 3+kk v Náchodě, ul. Du-
hová. Tel. 774 311 404 Cena: 995 000,- Kč
* Pronajmu větší byt 1+1 v samém cen-
tru Náchoda, klidný zděný dům - I. pa-
tro, nájem 4000,-Kč, energie cca 2000,-
Kč, kauce 7000,-Kč, nekuřák, bez zvířat. 
Tel. 777 123 156
* Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě, ul. 
Komenského, kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884. Cena: 5 000,- Kč/měs.+sl.
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slun-
ný byt 3+1 v  Náchodě - Brance. Volný 
ihned. tel. 732 167 291
* Prodám přízemní družstevní byt 1+1 
na sídlišti SUN v Náchodě. Dům zatep-
len, plastová okna. Cena 490000,-, tel. 
603 163 664, RK nevolat
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s balko-
nem, 47,77m2 ve 2.NP v Náchodě na Li-
pím naproti hospodě, nájemné 4.000 + 
inkaso 2.000 + kauce 18.000,-Kč, tel. 
608 903 050.
* Pron.dlouhod.byt 3+1 v  os.vl., 75 
m2, 2NP, v  NA-Bělovsi, Kladská 117, 
pl.okna, zateplení, park u  domu, náj. 
5.000Kč + VAK + el. + plyn + kauce, tel.
608 903 070
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 2.NP,  
plast.okna, v nově zrek.domě v NA po-
blíž centra. Náj. + zál. 5.500Kč + kauce 
16.500Kč, tel.: 608 903 070
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda. 
Plovoucí podlahy, nová kuchyň, klidné 
místo. Nájem 4900 + 1500 služby. Volný 
ihned kauce 10.000,- tel. 602 247 247.
* Pronajmu nový byt 3+1 v  cihlovém 
domě v centru Náchoda. Nová kuchyň-
ská linka, nová koupelna, nové plovoucí 
podlahy, volný ihned. Cena 5500 + 1500 
služby, kauce 10.000,- tel.602 247 247
* Dlouhodobě pronajmu zařízený byt 
1+1 na  sídlišti SUN v  Náchodě. Cena 
nájmu včetně energií 5500,-. Kauce 
15 000,-. TEL.: tel. 603 163 664.
* Koupím větší byt v  Náchodě 2+1 
nebo 3+1 spíše centrum. Nabídněte: 
775 777 073 Děkuji.
* Koupím byt 3+1 nebo větší ve Velkém 
Poříčí nebo okolí. Tel. 605 464 230
* Pronajmu zrek. byt 2+kk, 62 m2, v pří-
zemí ve  zděném domě, balkon, špajz, 
v  centru Náchoda. Nájem 4  500,-Kč 
+ inkaso, kauce dohodou. Tel. 
731 441 379 (608 727 075)
* Pronajmu částečně zařízený byt 1+1 
- I.kat., v  Náchodě - Komenského ul., 
nájemné 3500,-Kč /měs. + služby + inka-
so, vratná záloha na nájemné 11500.-Kč. 
Volný ihned. Tel. 723 461 286
* Pronajmu byt 3+1 ve  zděném domě 
na pěší zóně v centru Náchoda. Informa-
ce 777 027 664
* Pronajmu byt 3+1 v  Novém Městě 
nad Metují - Nad Stadionem, přízemí, 
plast. okna, volný od března 2O13, cena 
9 tis. /měs., tel. 728 714 501
* Pronajmu byt 50 m2 2 km od  Nové-
ho Města n.M.. RK NEVOLAT. TEL.:
602 875 447
* Pronájem bytu 1+1 v  České Skalici. 
Tel.491 452 346 mob.603 578 209
* Prodám DB 1+1 bez balkonu, Náchod 
Plhov. 607 691 987, 607 811 500

* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké 
Poříčí, Na  Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. 
podlaží. Nutné dílčí opravy bytu. Cena 
300 tis.Kč. Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v České Ska-
lici, 3+1, Pivovarská 662, 2. podlaží, vý-
měra 72,09 m2. Cena Kč 790 tisíc. Info: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 1 + 1 v Nácho-
dě, Bílá 1961, výměra 44,01 m2, 3. poscho-
dí. Cena Kč 340 tisíc. Info: 733 131 189.

* Rodina koupí domek Náchodsko, Jaro-
měřsko. Tel: 774 777 073
* Prodám RD 3+1 v Rychnově n Kněž-
nou, po  rekonstrukci,cena 1.690.000,-. 
TEL.: 777 800 369
* Pronajmu zahradu/ovocný sad blízko 
centra Náchoda (Na Klínku). Na pozem-
ku voda, kůlna,jednoduchá chatka atd. 
775 336 953; cs6mxi@seznam.cz
* Nabídněte chatu, chalupu v  Úpici, 
Trutnově a okolí. Tel:774 777 072
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěho-
vání. TEL.:724 214 538
* PRODÁME rovinatý slunný stavební 
pozemek v Čer. Kostelci - Lipky (krásná 
klidná část), 716 m2 - možnost kompletní 
dokumentace k  náhlednutí (geodetické 
zaměření, geolog. průzkum, zaměření sítí, 
projekt rod. domu 4+1 s  garáží). Voda 
a  el., plyn podél pozemku. Cena 600tis. 
Kč. Tel. 607 154 651
* Hledám pronájem garážového stání 
pro motocykl na  sídlišti u  nemocnice. 
TEL.: 775 435 958
* Mladá rodina koupí rodinný dům, 
chalupu v Novém Městě nad Metují, tel. 
722 379 557
* Koupím chalupu nebo domek na klid-
ném místě, nejlépe na Broumovsku. Tel. 
739 486 403

* Prodám garáž v  Náchodě na  Brance, 
150 tis.Kč. TEL.:602 411 651
* Prodám st. pozemek na  stavbu ro-
dinného domu na  okraji Dolní Rade-
chové. 2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 
608 66 77 30
* Prodám stavební pozemek ve Velkém 
Poříčí 1078 m2, mob: 605 437 524, www.
pozemek.wz.cz

* Prodám garáž v  Náchodě za  Ry-
bárnou. Super stav. Cena dohodou. 
TEL.:603 45 85 37

* Nabídněte chatu, chalupu v  Úpici, 
Trutnově a okolí. Tel: 774 777 072

* Pronajmu podnikatelské prostory 
v centru Náchoda, v zadní části domu 
na  Kamenici, přízemí, 59m2, vhodné 
pro čajovnu nebo kavárnu, případně 
kancelář, kadeřnictví, kosmetický sa-
lon či fotoateliér. Tel. 776 272 692.

* Prodám velký komplex 325m2, sklá-
dající se z plně zařízené, fungující dis-
kotéky, 2 garáží a bytu 3+1. Financová-
ní je možné. TEL.732 135  805. e-mail 
milansan@seznam.cz nebo volejte re-
dakci ECHO
* Pronajmu kancelář v centru Náchoda 
naproti Komerční bance. Tel. 774 311 404. 
Cena: 5 500,- Kč/měs. + služby
* Pron.prostory býv. OÚ v D.Radechové 
čp.117, 2 kanceláře s WC a parkováním, 
40m2, vyt. akum. kamny. Náj. 3.000 + in-
kaso + kauce, tel. 608 903 070.
* Prodám zavedenou kovovýrobu 
v Hronově. Dílna 120m2, kuchyňka, WC 
a  sprcha. Vjezd velkými vraty ze dvora. 
Možnost přístavby na pozemku 1000m2. 
Půda připravena k vestavbě bytu či kan-
celáří. Nutno vidět. Cena dohodou. Tel. 
608 638 486
* Pronajmu v Hronově malou kancelář 
- nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca 
12 m2, s  příslušenstvím, cena vč. energií 
1999,-Kč /měsíčně. Tel. 608 66 77 30

* Prodám družstevní byt 3+1, 70 
m2, v panelovém domě s balkónem 
v Hronově, 7.patro - výtah. Dispozi-
ce - vstupní chodba, ložnice, kuchyň, 
obývací pokoj, dětský pokoj. WC, 
koupelna -jádro původní. Občanská 
vybavenost -pošta, autobus, vlak, 
ZŠ, Penny do 500m. Cena k  jednání 
720.000 Kč. Volný do  2 měsíců. Tel.: 
774 539 929

* PRONAJMU BYTY 1+1 a  2+KK 
v  Hronově a  Velkém Dřevíči. Domy 
jsou po  celkové rekonstrukci. Cena 
od  3.900,- Kč + inkaso. Kauce nutná. 
Tel.602 133  173 email.renestarkov@
seznam.cz
* Pronajmu byt 3+1 v OV ul. Pražská, 
9. patro, klidný, slunný s  balkonem, 
byt je po  rekonstrukci, dlažba, dřevěné 
podlahy, sprchový kout, nová kuchyň, 
částečně zařízen. Volný ihned. Cena do-
hodou. RK nevolat. Tel. 734 477 103
* Prodám nebo pronajmu DB 3+1 
v Náchodě na Plhově ve II. podlaží, cena 
prodeje 950.000 Kč, cena pronájmu 7000 
Kč/měs. + 10.000 Kč vratná kauce. RK 
nevolat. Tel. 723 961 582
* Prodám byt 3+1 v  OV Nové Město 
n.M. Malecí. TEL.: 606 65 65 61 po 17. 
hodině
* Prodám byt 4+1 v OV po komplet. re-
konstrukci, Běloveská ul., Náchod. RK 
NEVOLAT!!! TEL.:605 506 245 večer
* Koupím garzonku v původním stavu 
v Náchodě Bělovsi. Tel. 775 791 107
* Prodáme byt 3+1 Nové Město n.Met., 
Klosova ul., osobní vlastnictví, 78 m2, 
cihlový dům, po rekonstrukci. Další info 
na tel. 777 64 12 70
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+kk 
s  balkonem v  klidné části Nového 
Města n.M.. Nájem 3500,-Kč + inkaso, 
kauce 12 tis.Kč. TEL.: 774 189 339, www.
bezrealitky.cz/id/230348
* Prodám DB 3+1 v  Náchodě Staré 
Město, po  domluvě zařízený. Cena 820 
tis.Kč. TEL.:724 977 371
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. 
Tel. 608 11 00 41
* Prodám byt 1+1 v OV, 32 m2 s balko-
nem, po  částečné rekonstrukci - plas-
tová okna, radiátory, podlahy, WC, nová 
linka s  lednicí, internet. Nové Město 
n.M. Cena 599.000 Kč. Tel. 722 416 513
* Prodám slunný byt 2+1 v OV, 60 m2, 
6.patro v  Novém Městě n.M. u  Rych-
ty. Dům po  celkové revitalizaci. Volný. 
TEL.:604 933 940
* Prodám zděný DB 1+1 po  rekon-
strukci - koupelna, balkon, samost.tope-
ní v Náchodě na Brance v OV od r.2014, 
790 tis.Kč. TEL.:602 145 222
* Pronájem bytu 3+1- nájemné 5000 
+ služby 2000 a  2+kk - nájemné 4800 
+ služby 1800 v  centru města Náchod 
u  Okresního soudu. Ulice Palachova 
1457. Elektriku si platí sám nájemce. 
Tel.:775 061 233.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě 
nedaleko centra. Byt se nachází ve  3.
patře zděného domu, má 75m2. Jsou tu 
nová plastová okna, nová topidla, nové 
rozvody plynu. Je vybaven kuchyňskou 
linkou se sporákem. K bytu patří i půda 
a  sklep. Veškerá občanská vybavenost 
v dosahu 5 minut chůze. Parkování před 
domem. Nájemné 4900,-Kč + služby. 
Volný ihned. Tel. 723745040.
* Pronajmu garzonku v  Hronově, pří-
zemí. Tel 608 66 77 30
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1; 
85m2 V  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRO-
NOVĚ, 200M OD  NÁMĚSTÍ, NÁ-
JEMNÉ 4.000,-Kč + 200,-Kč ZÁLO-
HY+ ELEKTŘINA  INFO 777 302 483; 
777 606 464
* Pronajmu garsonku 30m2 v  Novém 
Městě nad Metují. Dům je v  klidné 
části města, zateplen, plastová okna, 
výtah. Možnost připojení vysokorych-
lostního internetu, příjem digitální 
TV. Kauce 15000,-Kč. Volná ihned. Tel 
608 323 373
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1 
v České Skalici, Pivovarská 662, 2. pod-
laží, výměra 72,09 m2. Měsíční nájem Kč 
2.900,-- (bez služeb), jistina Kč 10.500,--. 
Info: 733 131 189

* Pronajmu dlouhodobě garáž v Nácho-
dě. Tel. 732 167 291
* Nabízíme k  pronájmu nebytové pro-
story I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 
za  2000Kč 61,15m2 za  4000Kč 65,7m2 
za 4200Kč Přízemí 65 m2 za 3500Kč 260 m2 
za 11500kč Jedná se o prostory na lukrativ-
ním místě v Jaroměři cca 100m od Tesca, 
které byly užívány jako dílny (možno pře-
budovat na obchodní prostory). V I.patře 
se nacházejí kanceláře o různých plochách. 
Plocha přízemí je 320m2. Plocha I.patra je 
rovněž 320m2. Kontakt 775 061 023
* Pronajmu v Hronově malou kancelář 
- nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca 
12 m2, s  příslušenstvím, cena vč. energií 
1999,-Kč /měsíčně. Tel. 608 66 77 30
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY S VÝLOHAMI 60m2 V HRONOVĚ; 
VHODNÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, 
ORDINACI, KONTAKTNÍ KANCE-
LÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 3.500,-Kč. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO123m2 

VHODNÉ PRO PRODEJNU, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS, ATE-
LIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁ-
JEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁLOHY; INFO 
777 302 483, 777 606 464
* 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 t-
centrum a jiné služby. Prostory se nachází 
na Kamenici v Náchodě v I.patře se samo-
statným vchodem. Investice do  zařízení 
a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:777 
152 750 v pracovní dny

*Prodáme polstrovanou, rozkládací, 
4 roky starou a  téměř nepoužívanou 
sedací soupravu 3 2 1 taburet, v hně-
dočervené barvě, s úložným prostorem. 
Rozměry (š.v.h.) 215, 150, 99 x 102 x 95. 
Cena 8.500,-Kč (pořizovací 21.500,-)
nebo po dohodě. Tel. 776 826 516

* Prodám sendvičové izolační panely 
stěnové a střešní, 100x200, 100x 250 cm, 
tl 6cm 250 Kč/m2, tl 8 cm za 275 Kč/m2, tl 
10 cm 300 Kč/m2, na stěny, opláštění, příč-
ky, stropy. Tel. 606 336 841
* Prodám pec na  keramiku ROHDE 
TE60-MCC r.v.2007, provoz 1 měsíc, max. 
teplota 1230 C, vnitř. roz. 400x450 mm, 
cena 25 tis.Kč. TEL.: 608 93 13 14
* Prodám doma vykrmená prasata. bez 
směsí. TEL.:494 665 327, 739 028 159
* Prodám chladničku s  mrazákem zn 
Daewoo, 85 l obsah. Nová, nepoužitá. 
Cena 3000 Kč. Tel. 720 495 516 V.Dřevíč.
* Prodám novou líheň pro drůbež, 
2200 Kč Tel. 733 483 672

* Koupím knihy Verna, May a  jiné 
dobrodružné nejlépe do  1948. TEL.:
722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice 
a  poštovní známky, Čína, Českosloven-
sko a jiné. Dále staré obálky, dopisy a pod. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN, 
IGRA, a  jiné i  na  bowden, vláčky apod. 
TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hoto-
vé. TEL.:724 020 858

* Nabízím doučování angličtiny. Milan 
Košťál , tel.:777 439 091
* Brigáda. Hledám brigádníka na drob-
nou spíše jednorázovou (možná více) 
práci z  Jaroměře. Podmínkou práce 
na PC a přístup k  internetu. Pište na  ja-
rosla.novotny@seznam.cz

* Nabízím doučování češtiny a  ang-
ličtiny, korektury českých textů. Jsem 
absolventka UHK se zaměřením na  čes-
ký jazyk a  literaturu, okr. Náchod. Tel.: 
737 980 163.
* Kdo levně prodá klavír (pianino).
Sháním pro dceru.Děkuji za  nabídky.
Tel.604349703 , NikyJanas@seznam.cz
* NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ Z  NJ, pro 
začátečníky i mírně pokročilé. Mám stát-
nice z NJ. Tel.:731 911 803
* Hledám práci - např. úklid, mytí nádo-
bí apod. na 4-6 hodin v Novém Městě nad 
Metují, Náchodě nebo okolí. Jsem částeč-
ně invalidní, ale fyzicky vše zvládnu. Jsem 
spolehlivá a pracovitá. Tel. 731 763 401
* Nabízíme přivýdělek -brigádu, roznos 
letáků do domovních schránek ve vašem 
okolí. Odměna je vyplácena týdně. Tel.: 
723 917 250.
* HLEDÁM práci řidiče sk.B - 3 roky 
praxe (PPL - kurýrní služba), spolehli-
vost, časová fl exibilita. Volejte kdykoli: 
724 542 137, 775 306 383
* Přijmeme 5 šikovných lidí na  pozici 
konzultant. Životopis zasílejte na email: 
centrumkopretina@seznam.cz

* Prodám WV POLO 1,2 benzín, 40 
kW, r.v. 2003, modrá perleťová, naje-
to 130.000 km, STK r. 2012, 1. majitel, 
100% tech. stav. Cena 69.000 Kč. Tel. 
604 899 558 po 18. hod.
* Prodám Peugeot Partner, r.v. 2000, 
137tis. km, klima, tažné, sada druhých 
kol. Cena 39.000,- Tel. 608 365 036
* Koupím skútr ČZ 175 - 501 /502 / s TP. 
Tel 724 123 158
* ESPACE IV náhradní díly z  toho-
to vozu, r. v. 2005, motor, převodov-
ka Alu kola a  vše ostatní. Levně. TEL.:
737 45 10 44
* Pneu 17“ více druhů Renault Lagu-
na, Renault Espace zimní i  letní. TEL.: 
777 08 26 51
* Opravy motorů a převodovek Renault 
DCI od  r.2002, osobních i  mikrobusů. 
TEL.: 494 623 181

* Daruji krásná pětiměsíční koťátka do 
dobrých rukou. Tel.604 717 592
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NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Pronajmu nebytové prostory 

v přízemí v Hurdálkově ulici  

206 v Náchodě (naproti Kinu 

Vesmír) Výhodně.

Tel. 603 194 192

Hledám fl oristku/květinářku do 

provozovny v Červeném Kostelci.

Znalost v oboru výhodou. 

I brigádně. Tel.:608 143 570

HYDROIZOLACE STAVEB

SVAŘOVANOU PVC FÓLIÍ

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

střechy * terasy * balkony * základové 

desky * jezírka * bazény

Přijmu kadeřnici do České Skalice 
na živnostenský list 

Tel.  491 452 346,  mob. 603 578 209

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

Nejlepší grafi ci studují ve Velkém 

Poříčí
 Dne 25. ledna 2013 se zúčastnil re-
prezentační tým studentů Střední školy 
propagační tvorby a  polygrafi e Velké 
Poříčí mezinárodní soutěže v  odbor-
ných dovednostech Region Plzeň 2013. 
Soutěž byla určena pro žáky umělec-
kých oborů středních škol a  probíhala 
ve  dvou disciplínách – soutěži jednot-
livců v  kresbě podle modelu a  soutěži 

dvojic v  tvorbě plakátu v  programech 
Adobe Illustrator a Adobe Photos. Od-
borná porota udělila 4. místo v kresbě 
busty tužkou a  přírodním uhlem žá-
kovi 3. ročníku oboru Grafi cký design 
poříčské školy Filipu Nádvorníkovi 
(viz foto). Velký triumf zažila dvojice 
letošních maturantek téhož oboru Šár-
ka Kultová a  Veronika Dubnová, které 
získaly 1. místo za originální a moderně 
pojatý plakát na téma Dárcovství krve. 
Jejich práce nejlépe ze všech soutěžících 
splnila kritéria soutěže, která zahrnova-
la grafi cký přístup, formu zpracování, 
aktuálnost a kompozici. 
   Odborné i  laické veřejnosti je již 
naprosto jasné, že i Velké Poříčí si vy-
bojovalo na  mapě mladého českého 
grafi ckého designu a  umění své mís-
to. Dalším dokladem tohoto tvrzení je 
i  lednový úspěch Veroniky Dubnové 
v soutěži výtvarných prací Naše galerie 
v Galerii výtvarného umění v Náchodě, 
kde získala zvláštní cenu poroty za vý-
tvarnou práci Skládačka života a  Filip 
Nádvorník za fotografi i Kráska z šede-
sátek. Mgr.  Renata Lelková (redakčně 
kráceno)

Vzniknou nová pracovní místa
 Při současném stavu je opravdu vel-
mi vzácné, když společnosti přijímají 
nové zaměstnance. V Červeném Kostel-
ci ve fi rmě Batist došlo ke slavnostnímu 
přestřižení pásky a zahájení výroby zre-
kostruované haly za  přítomnosti řady 
hostů. Přestřižení pásky se zúčastnil 
starosta města Náchoda Jan Birke, sta-
rosta Červeného Kostelce Petr Mědílek, 
krajská radní pro zdravotnictví Králo-
véhradeckého kraje Jana Třešňáková, 
Miss Junior Tereza Řehořová z  Police 
nad Metují či zástupci společnosti One-
Med Group, kam spadá i  společnost 
Batist. Dáváme příležitost 56 novým 
pracovním místům v kraji říká generál-
ní ředitel Tomáš Mertlík, který by rád 

rozvinul výrobu i  nadále zde v  kraji. 
Starosta města Náchoda Jan Birke při-
pomněl, že je důležité, aby lidé za prací 
dojížděli třeba i z Náchoda do Červené-
ho Kostelce, důležitá je i mobilita oby-
vatel za prací a jsme rádi, že zde najdou 
uplatnění i občané Náchoda. Jana Třeš-
ňáková krajská radní pro zdravotnictví 
uvedla, že je ráda, když vznikají nová 
pracovní místa a příležitosti pro mladé, 
a hlavně ve zdravotnictví. Petr Mědílek 
popřál společnosti, aby se rozrůstala, 
docházelo k přílivu fi nancí a k získává-
ní nových zakázek. Miss Junior Tereza 
Řehořová i ostatní návštěvníci se sezná-
mili s  provozem haly, ukázkou práce 
od zaměstnanců.

Všichni jsme se vylepšili

Moc jsme si to užili

 Naše škola ZŠ TGM se nachá-
zí blízko zimního stadionu, pro-
to se naše tělocvikářka rozhodla 
změnit hodiny tělocviku na hodi-
ny bruslení. Učili jsme se bruslit 
popředu, pozadu, brzdit, bruslit 
ve  slalomu, ve  dvojicích,  v  kru-
hu i  v  hadovi. Hráli různé hry 
a  hokej. Po  třech měsících kaž-
dotýdenního bruslení jezdili dob-
ře i  ti, kteří si kvůli tomu museli 
koupit brusle. Všem se to líbilo 
a moc se těšíme na slíbené soutě-
že a závěrečný karneval.

Antonín Vančák,  žák 3.A

 V  posledním lednovém týdnu 
vyjížděly každé ráno některé děti 
z naší MŠ společně s učitelkami au-
tobusem do  Olešnice v  Orlických 
horách. Tady se zúčastnily lyžař-
ského kurzu „Usměvavé lyžování“. 
 Pod vedením instruktorů se děti 
podle své výkonnosti učily zákla-
dům lyžování a  jízdě na  vleku. 
Na poslední den výuky se děti moc 
těšily,čekaly na  ně totiž závody! 
Opravdový slalom! A v cíli? Medai-
le, diplom a velká pochvala. 
 Tato forma lyžařské výuky se 
shledala s  kladným ohlasem u  ro-
dičů i  učitelek MŠ. Ale hlavně 
dětem přinesla novou zkušenost 
s pohybovou aktivitou na čerstvém 

vzduchu, radost z  nových doved-
ností a úspěchů. 

Kolektiv učitelek MŠ, 
Náchod, Myslbekova 

S novou prezidentkou do nové sezóny
 Dne 1. 2. 2013 proběhla val-
ná hromada klubu PEK STOLÍN. 
Na  programu valné hromady byla 
také volba nového prezidenta, jeli-
kož stávající prezident rezignoval 
na  svou funkci. Kandidáti byli tři 
a v tajném hlasování vyhrála žena –

Barbora Mallatová. Kontakt na no-
vou prezidentku je mallatova@
gmail.com.
 Klub také zhodnotil loňskou se-
zonu, která byla velice úspěšná. 
Uspořádali jsme nejlépe hodnoce-
né 1.kolo Euro Cupu, ženy vyhráli 

MČR žen a budou ČR reprezentovat 
2 - 6. 10. 2013 na  MS v  Tuniském 
Monastýru. Tento tým také úspěšně 
reprezentoval na  ME v  Belgii, kde 
uhrál skvělé 9 místo. Také v  kate-
gorii 55+, a  na  Mistrovství České 
republiky klubů, jsme získali titul 1 
více mistr České republiky.
 Již začala nová sezona a  tak se 
patnáct hráčů klubu účastnilo 
mezinárodního turnaje „O  po-
hár města Slatiňan a  cenu staro-
kladrubského vraníka“ konaného 
2. 2. 2013
 Turnaje je zúčastnilo 48 týmů 
z Čech, Slovenska a Polska. Sešla se 
zde hráčská Špička a také reprezen-
tace ČR. Naše týmy si vedly skvěle 
a obsadili 5 a 6 místo. Také za zmín-
ku stojí úspěch našich dětí a junio-
rů, kteří v silné konkurenci obsadili 
skvělé 28 místo.

Za PEK STOLÍN kapitánka 
ženského týmu Iveta Hájková.

Sto startů začalo v Polici 

nad Metují
 Sto startů z českých měst je ne-
komerční projekt, který má po-
moci českému balonovému létání. 
Název dostal projekt od myšlenky 
provést sto startů horkovzdušných 
balónů ze sta náměstí českých 
měst. Ale pořadatelé by byli rádi, 
aby neskončili stým startem, ale 
až v době, kdy z každého náměs-
tí všech měst odstartuje balón. 
V  koši balónu by měl být vždy 
zástupce místní samosprávy (sta-
rosta, místostarosta a pod.) a také 
novinář, který by měl o akci infor-
movat ve svém médiu.

 Projekt byl úspěšně zahájen 8. 
2. 2013 startem balónu z náměstí 
v Polici nad Metují. Posádku tvo-
řili piloti David Línek a Jan Kavan 
a  dále starostka města Ida Jenko-
vá a  místostarosta Jiří Škop. Start 
proběhl ve  13:10hod a  přistání  
v  15:20 v  Polsku, poblíž vesnice 
Kamieniec. Balón uletěl asi 35km, 
přeletěl Broumovské stěny, přímo 
vrchol Koruny, u Božanova překo-
nal státní hranici, přeletěl Radkow 
a Wambierzyce a přistál těsně před 
Klodzkem. 
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Hotel ELKO
nekuřácká restaurace Náchod

VYUŽIJTE NÁŠ 
SALONEK NA:

ŠKOLENÍ-(K DISPOZICI 
VIDEOPROJEKCE)

SVATBY, ŠKOLNÍ SRAZY, 
OSLAVY,

SMUTEČNÍ HOSTINY
Rádi Vám vyjdeme vstříc

www.elkohotel.cz
Tel: 608 824 331

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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Jsme i na FACEBOOKU !

www.squash-centrum.unas.czANI V ÚNORU
NEMYSLETE NA NUDU

tel.: 602 886 577

SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD

USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ
 Hned se začátkem nového ka-
lendářního roku se 20 našich 
dětí zúčastnilo lyžařského kurzu 
Usměvavé lyžování . Byl to týden-
ní kurz pořádaný paní Mgr.  Evou 
Víchovou v  Olešnici v  Orlických 
horách. Děti se učily základům 
lyžování pod vedením několika 
zkušených instruktorů. Organi-
zace kurzu byla výborná, usmě-
vavé a  trpělivé instruktory si děti 
velmi rychle oblíbily. Během pěti 
dnů se děti ve skupinách zábavnou 
formou učily základům lyžování. 
Po prvním testovacím setkání byly 
rozděleny do  skupin podle svých 
dovedností. Již od  druhého dne 
se ti nejzkušenější lyžaři proháně-
li na  velké sjezdovce. Bylo radostí 
pozorovat malé lyžaře, jak se den 
ode dne ve  svých lyžařských do-
vednostech zlepšují, zvládají jízdu 

na  lyžích i z velké sjezdovky. Celý 
týden je povzbuzoval velký ply-
šový maskot dráček Soptík. Kaž-
dý den děti svačily a pily teplý čaj 
ve  vyhřívaném skibaru. Poslední 
den se konal opravdický lyžařský 
závod. Všichni lyžaři získali slad-
ké medaile, diplomy a  hodnotící 
list svých nově získaných doved-
ností. Velké poděkování patří or-
ganizátorům projektu Usměva-
vého lyžování a  všem příjemným 
a  obětavým instruktorům, jejichž 
práce zejména s nejmenšími 3 – 4 
letými začínajícími lyžaři je velice 
náročná. Celá tato akce se setkala 
s  velkým ohlasem u  dětí i  rodičů 
a v příštím školním roce si ji rádi 
zopakujeme. Všechny fotografi e 
jsou k nahlédnutí na našich webo-
vých stránkách.

Děti a zaměstnanci MŠ Hronov

„NEŽ SE STANU ŠKOLÁKEM“
 Děti z MŠ Běloves a Babí navští-
vily 1. třídu ZŠ v Bělovsi, aby si „na-
nečisto“ vyzkoušely, co je čeká při 
zápisu do prvních tříd. Paní učitel-
ka Mgr. Ťokanová si společně s prv-
ňáčky pro předškoláky připravila 
řadu zábavných úkolů, nechybělo 

ani počítání a  poznávání písmen. 
Současně nám prvňáčci předvedli, 
co všechno se již ve  škole naučili. 
Děkujeme paní učitelce i panu ředi-
teli za vstřícnost a ochotnou spolu-
práci. 

Učitelky MŠ Běloves a Babí

Kraj na veletrhu
 Ani v  letošním roce nechyběla 
na  veletrhu cestovního ruchu Ho-
liday World v  Praze expozice Krá-
lovéhradeckého kraje. V  krásném 
prostředí veletržního paláce v  Ho-
lešovicích se představily domácí 

i zahraniční vystavovatelé - regiony, 
cestovní kanceláře, instituce apod. 
Přírodní a  kulturní krásy Králové-
hradeckého kraje se v  tomto baby-
lónském turistickém mísení jazyků, 
národů a barev  určitě neztratily...

Investice pro
broumovskou
 „zušku“
 Základní umělecká škola 
v  Broumově neustále zlepšu-
je svoje vybavení. V  tomto roce 
by například škola měla získat 
nové nástroje a  další vybave-
ní za  200  000 korun. Zajímavá 
je spolupráce „zušky“ s  věznicí 
v  Odolově, kde v  dílnách probí-
há repasování starých hudebních 
nástrojů. Škole například  vězni 
věnovali 6 kusů houslí v  celkové 
hodnotě 27  000 korun. V  plánu 
mají i  zhotovení melodického 
bicího nástroje Marimba (hudeb-
ní nástroj  až pro 4 hráče velmi 
rozšířený v  některých mexických 
provinciích – pozn. red)

Výstava
bude
 Již deset let se já, David Trout-
nar, dobrovolně starám o  lázně 
Běloves v  Náchodě, Jiráskův sta-
tek a běloveskou kyselku Idu. Ka-
ždý den chodím uklízet nově vy-
budovaný prameník, udržuji celý 
lázeňský park a  všechny budovy, 
které jsou mimo provoz od  roku 
1996.
 Tímto bych Vás rád pozval 
na  mnou připravovanou výstavu 
o lázních Běloves. Termím a mís-
to výstavy ještě včas upřesním.

Týden otevřených dveří 

v 1.třídách ZŠ TGM

 V  týdnu od  28.-31.1.2013 proběhl 
v 1. třídách na ZŠ TGM „Týden otevře-
ných dveří“.
 V tomto posledním lednovém týdnu 
nás každý den navštívily děti z náchod-
ských mateřských škol, převážně před-
školáčci.
 Naši prvňáčci jim předvedli,co se již 
za pět měsíců ve škole naučili. Skládání 
slov z písmen, čtení a psaní slov, porov-
návání čísel, sčítání, odčítání. K  tomu 
jsme si společně zazpívali hezkou pís-
ničku a na závěr si předškoláčci za po-
moci prvňáčků vyrobili dáreček.

 Celý týden se nám velice vydařil.                
Třídy 1.A,1.B ZŠ TGM.
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