
otev�eno: pond�lí - pátek 8.30 - 22.00 hodin 
 sobota 8.30 - 12.00 hodin, ned�le zav�eno
* neku�ácké prost�edí 
* pravidelné degustace vín 
* možnost � remních a soukromých akcí 
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VRAKOVIŠT� - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍL�

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

       NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence 
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální 

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

AKCE!AKCE!
Vchodové dve�e
Vchodové dve�e

od 6600 K�
od 6600 K�

 Prodáváme okna z n�meckých pro� l�: ALUPLAST,GEALAN,VEKA          ZÁRUKA 5 LET !!!

25 000 
výtisk�

Vinotéka
Jarmila Jirásková

Tyršova ul. �p. 65, Náchod

Otev�eno:
pond�lí - pátek  9 - 12 hodin – 13 - 18 hodin,
sobota  9 - 12 hodin

Masarykovo nám�stí 19, Náchod

Český den proti rakovině
5. Květinový den 11. 5. 2011

 Cht�li bychom informovat ve�ejnost, že i v letošním roce se uskute�ní jako sou�ást mezi-
národní kampan� proti rakovin�, za zlepšení lé�by a výzkumu nádorových onemocn�ní ve 
st�edu dne 11. kv�tna sbírka Kv�tinový den s ozna�ením �eský den proti rakovin� 2011. 
Akce je zam��ena na výchovu ke zdravému zp�sobu života v rodin� a na prevenci p�ed 
rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových onemocn�ních. Hlavním tématem sbír-
ky a leták� budou tentokrát možnosti aktivní prevence rakoviny pod hesly Každý svého zdraví 
str�jcem. Pomoz sám sob� p�edcházet rakovin� aktivním využitím preventivních program� 
a zdravým životním stylem.
 Obracíme se tedy na všechny ob�any s prosbou, aby ve st�edu 11. kv�tna podpo�ili letošní Kv�-
tinový den. Prost�edky, které p�inese, mohou pomoci komukoli z vás nebo vašich nejbližších. Mož-
ná, že se díky této akci i zamyslíte, zda byste pro své zdraví nem�li také n�co ud�lat. Pokud tomu 
tak bude, splní letošní Kv�tinový den sv�j nejd�ležit�jší cíl jako symbol zdraví a nad�je.
 Liga proti rakovin� Náchod, obecn� prosp�šná spole�nost, založená v roce 1993, sídlí v 1. pat�e bu-
dovy staré radnice na Masarykov� nám�stí �. 1, návšt�vním dnem je st�eda od 9 do 13 hodin. Dále je 
možno využít telefonického spojení 491 405 266 nebo mailu.                         Liga proti rakovin� Náchod
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WIFI

JARNÍ VLNA SLEV
NA CELÝ SORTIMENT

JARNÍ ÚKLID SKLADU
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

Prodejna 
stroj� a ná�adí
B�loveská 168, 

Náchod

Velký výb�r

 zahradní techniky

a ná�adí

za
nejnižší 

ceny

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz
MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD



 

Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice...................................................................3 350 000,- Kč
Větší rodinný dům Velké Poříčí...............................................................................................2 099 000,-Kč
Byt 2+1 v OV se společnou zahradou Nové Město n/M – Krčín................................................670 000,- Kč
Zrekonstruovaný cihlový byt 2+kk (48 m2) v osobním vlastnictví Hronov...................................740 000,-Kč
Rodinný domek Vižňov u Meziměstí.........................................................................................960 000,- Kč

Rodinná vila se zimní zahradou Náchod - Babí
 Vila  s bazénem se nachází v atraktivním, klidném 
prostředí ulice Na Drážkách, stranou od dopravního ruchu 
a negat. vlivu města po úplné a nadstandardtní rekostruk-
ci. Dům může být využíván jako dvougenerační s disp: 
2+1 a 4kk se zimní zahradou s velmi dobře vybaveným 
fitnes. Dvě samostatné garáže a zpevněná parkovací 
plocha pro další 2 auta (vrata s el. posuvem na dálku). 
Kanalizace,vodovod,el. 220/380V,plyn.Výměra celkem 
1694 m2.                                          Cena : 3 790 000,- Kč

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

N�kte�í v tom jedou nedobrovoln�
 Uvádí se, že v �R ro�n� zem�e 
na následky kou�ení okolo 22 tisíc lidí. 
To je jako by denn� jelo na smrt p�e-
pln�ným autobusem 60 lidí. V�tšina 
z nich si tuto cestu zvolila sama dobro-
voln�. T�i tisíce pasažér� pomyslného 
autobusu smrti však tvo�í nedobrovol-
ní pasažé�i, pasivní ku�áci.
 Pasivní kou�ení v zásad� zp�sobu-
je stejné nemoci jako kou�ení aktivní, 
i když v menší mí�e. Je zde však výjimka 
a tou jsou cévy. K poškození cév úpln� 
sta�í zakou�ená restaurace. Po hodin� 
v ní lze nejenom nam��it vyšší oxidu 
uhelnatého ve výdechu, ale prokazatel-
né jsou i zm�ny na výstelce tepen a další 
vlivy. To je práv� to, co zp�sobuje infark-
ty. U lidí, jejichž kou�í nebo kte�í musí 
v zakou�eném prost�edí, je riziko tém�� 

dvakrát vyšší než u lidí, kte�í nejsou ciga-
retovému kou�i vystaveni. Pasivní kou�e-
ní také zvyšuje riziko mozkové mrtvice, r 
plic, r nosních dutin, vznik nebo zhoršení 
astmatu. Pasivní kou�ení je nebezpe�né 
zejména pro d�ti. Je prokázáno, že u vy-
stavených pasivnímu kou�ení dochází 
�ast�ji k infekci dýchacích cest a zán�-
t�m st�edního ucha.
 Pár hodin strávených v zakou�eném 
prost�edí ješt� neznamená, že se druhý 
den probudíte s rakovinou plic. I krát-
kodobé pasivní však sta�í vyvolat nep�í-
jemné podrážd�ní o�i, hlavy, kašel a po-
drážd�ný krk nebo dokonce nevolnost 
a závra� (více na http://www.ulekare.cz/
clanek/bolesti-hlavy-1126bolest).
  Jen p�lhodinový pobyt v zakou�eném 
prost�edí sta�í k tomu, aby se snížila do-
dávka kyslíku pro srdce. Zvlášt� nebez-
pe�ný je cigaretový dým pro astmatiky.
 Nekou�íte? Tak si hlídejte prost�edí, 
ve kterém se vyskytujete. Nechcete mít 
p�ece stejné zdravotní problémy jako 
ku�áci. Kou�íte? Pak bu�te ohledupln�j-
ší k neku�ák�m 
a nenu�te je vde-
chovat škodlivý 
kou�.

 Na pozemku mezi silnicí na Vysokov a železnicí pod Homol-
kou kolem roku 1872 p�vodn� b�loveský cihlá� Antonín Falta z�í-
dil jednoduchou cihelnu p�edevším pro pot�eby stavby pivovaru. 
Cihly z místního ložiska hlíny ale nebyly tak kvalitní. Stávající 
prot�jší d�m je starý asi 120 let a tenkrát sloužil jako ubytovna 
zam�stnanc� cihelny. Dle údaj� z razítka a doporu�ení zde byla 
v provozu od roku 1893 již První Náchodská kruhová cihelna, kde 
na její stavb� pracoval Karel Krej�ík jako mistr. Na p�elomu století 
jmenovaný provoz koupil. Pak zde pracovalo podle zakázek 15 až 
26 d�lník�. Po jeho smrti vedla cihelnu vdova Františka spole�n� 
se syny Josefem a Rudolfem. Provoz byl ukon�en asi v roce 1939 
z d�vodu vy�erpání zásob hlíny v okolí cihelny. Po znárodn�ní zís-
kal provoz n.p. Rubena a pozemek po zbourání stavby používal 
jako sklady olej� a dalších materiál�. Dnes v t�chto místech je pro-
dejna stavebnin.
 Podstatn� menší cihelny pracovaly nap�íklad v Dolní Radecho-
vé. Karel Sko�epa, jinak majitel b�loveské pily, zde vyráb�l v kopci 
sm�rem ke Kramoln� pálené cihly. Ty byly vlivem materiálu i ne-
správnému vypalování tvrdé a k�ivé. Po II. sv�tové válce byla ci-
helna i komín zbourány. Podobná cihelna pana Celby byla na Kra-
moln�. Potkal ji stejný osud.

 Asi nejstarším výrobcem tehdejší novinky - st�ešní lepenky byl 
od roku 1895 Jind�ich Emmer. Po roce 1900 získal koncesi na tuto 
výrobu také Václav Chmela� v Náchod�. Jeho další podnikání do-
sud nebylo zjišt�no. V adresá�i z první republiky je uvedena dále 
Náchodská lepenkárna sp. s r.o. T�sn� vpravo za Rybárnou pod že-
lezni�ní tratí, v místech mimo m�stskou zástavbu, vyrostla malá 
výrobna térové krycí lepenky a dehtových výrobk�. To už byla fir-
ma Jind�ich Emmer & synové. Vlastním pokládáním lepenky se 
pak zabývalo n�kolik pokrýva�� a téra��. Mimo to majitel zavedl 
v �eské Skalici výrobu pr�hledného papíru, tzv. celofánu. Továrna 
byla vybavena moderními stroji, pomocnými provozy a vlastní tis-
kárnou, takže nebyla závislá na jiných závodech. Po smrti zaklada-
tele v roce 1939 vedli nadále ob� firmy synové Zden�k a Ing. Vác-
lav Emmer. Po znárodn�ní byla výroba lepenky v Náchod� zrušena 
a objekt pozd�ji zbourán.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další
 poznatky, doklady a fotografie o uvád�ných objektech

 k zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na adresu
 samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (39)
NÁCHODSKÉ CIHELNY

�   Krej�íkova cihelna pod Homolkou

�   Emmerova výrobna térových lepenek

VZPOMÍNKA
Dne 5. 5. 2011 uplynulo již p�t let,

 kdy nás navždy opustil
 pan Josef Št�rba z Nového M�sta nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpome	te s námi.

Manželka a d�ti s rodinami

¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

Pro�ist�te si t�lo a zhubn�te!
 Na ja�e se probouzí nejen p�íroda, ale také lidský organismus. Obnovují se životní funkce 
a zrychluje se metabolismus, což vytvá�í ideální podmínky pro hubnutí. Na ja�e je pro 
naše t�lo nejd�ležit�jší vitamin C, který posiluje imunitní systém a p�ispívá k rychlejšímu 
spalování tuk�.
 Vhodnými pro jarní odleh�ení organismu jsou potraviny s vyšším obsahem vlákniny, 
nenasycených mastných kyselin a kvalitních rostlinných bílkovin. P�evahu na jídelní�-
ku by m�ly mít lehké a nízkotu�né pokrmy jako ku�ecí maso, ryby, lušt�niny a zelenina. 
Pravidelný pitný režim podpo�te bylinnými �aji. Nevhodná jsou naopak hutná a t�žko stra-
vitelná jídla.
 Pokud chcete vykro�it do nejhez�ího období roku jako nový �lov�k, nastartujte se jarní 
o�istou t�la a zbavte se všech škodlivin, které jste za zimu nasbírali. Chcete se cítit lépe, 
zbavit se letitých zdravotních potíží, chcete i lépe vypadat? K tomu vám nejlépe dopom�že 
totální zm�na stravovacích návyk�, zdravý jídelní�ek, dostatek pohybu, um�ní relaxovat, 
zákaz cigaret a alkoholu. Pokud by to pro vás byla p�ece jen p�íliš velká zm�na, projd�te 
alespo	 o�istnou kúrou, díky které získáte novou energii.
 Jak taková týdenní odleh�ovací kúra vypadá? Velmi p�íjemn�. První den jezte pou-
ze saláty ze syrové zeleniny, a to v p�ti dávkách v libovolném množství. Druhý den je 
na programu ovoce, op�t v p�ti dávkách. Volte hlavn� mén� sladké ovoce, vynechte hroz-
nové víno nebo banán, vhodný je naopak nap�íklad ananas, meloun, mango. Po t�chto dvou 
dnech za�neme do jídelní�ku pomalu za�azovat další potraviny - brambory, celozrnné pe�i-
vo, t�stoviny nebo rýži, t�etí den v kombinaci se zeleninou a �tvrtý den v kombinaci s ovo-
cem. Pátý a šestý den p�idáme nízkotu�né jogurty a sýr. Sedmý den si m�žeme pochutnat 
i na dušeném ku�ecím mase nebo ryb�. Nezapomínejte na dostatek tekutin v podob� vody, 
�erstvých džus�, zeleninové š�ávy nebo slabých bylinkových �aj�. Vhod-
né je za�ít v sobotu, abyste první dva nejnáro�n�jší dny byli v pohod� 
a mohli p�ípadn� i odpo�ívat.
 Na webu ECHA v sekci Partne�i vám p�edstavíme alternativy našeho 
známého hlávkového salátu, které vám pomohou p�i vytvá�ení zname-
nitých salát�, zeleninových p�íloh i obložených mís. Jsou výborné 
z výživového hlediska, nebo� jsou dietní a zárove	 velmi chutné.

Text p�ipravily Bc. Michaela Rézová a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o., 

www.hshronov.cz

Provádíme kvalitní 
malířské a natěračské 
práce bytů, domků, 

kanceláří, škol, velkých 
objektů, fasád, oken.

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

e-mail: martin420@seznam.cz     
Tel.: 732 873 039

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

100 LET CHOVATELSKÉHO SPOLKU V NÁCHODĚ
 V chovatelském areálu U Cihelny ve Starém Městě koná se

 ve dnech 7. - 8. května okresní výstava drobného zvířectva. 
Diváci shlédnou výstavní expozici králíků - je spojena s okresní chovatelskou 

soutěží o putovní pohár - dále holubů, drůbeže, exotického ptactva,
 morčat a ostatních drobných hlodavců.

 Významnou součástí výstavy bude
v neděli 8. 5. přehlídka společenských a služebních plemen psů

„Náchodské psí korzo“
spojená s ukázkou výcviku služebních psů  a psího parkuru - agility.

 O diváky bude všestranně postaráno, na výstavě si budou moci zakoupit chovná zvířata, 
kuřata, květiny a sadbu, zúčastnit se výstavní tomboly, děti se mohou projet na koni,..

Přijďte posoudit práci náchodských chovatelů a svou přítomností podpořit
jejich činnost v jubilejním roce 100. výročí založení jejich spolku.

Pavel Schneider, předseda ZO ČSCH Náchod

LEPENKÁRNA

Rybářské závody
Kde? „Starý bagr“

 ve Velkém Poříčí

Kdy? Sobota 21. Května

Začátek?
 Prezence od 6.30 do 7.30 hod.

Startovné? 200,-Kč

O co závodíme?
 O velmi zajímavé ceny…

Něco  na zub?
Občerstvení zajištěno

Bližší informace a závazné přihlášky?

 Honza Prouza,
e-mail: honza.prouza@seznam.cz,
 www.honzaprouza.freepage.cz,

tel. 602 145 922, 491 482 408

�aj�. Vhodhodod-
v pohodd� �� 

šeho oooo
me-e---
oorné ééé

vá
o., 

TICHÁ VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na 

paní Hanu Balcarovou z Borové, 
dlouholetou �lenku tamního zastupitelstva

 a zam�stnankyni spole�nosti Náchodský mlýn a.s. 
7. kv�tna 2011 uplynou 2 roky od jejího úmrtí.

Kdo v srdcích žije - neumírá.



nejlevn�jší �eské kuchyn�, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot�ebi�e - kompletní sortiment do byt� a kancelá�í 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
D�M NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
D�M NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
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Realitní Kancelá� REKA - Helena Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, nám�stí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185 901 .

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

Náchod – v�tší byt 2+kk v OV, 50,4 m2 v p�ízemí cihl. domu, plast. okna .................................... 489.000,-K�
Kramolna – �adový RD, 7 místností, 2 garáž, po úpravách, poz. 293 m2 ................................... 2.350.000,-K�
Hronov – velký byt 1+1 v OV, 52 m2 v cihlovém dom�, topení AKU ........................................... 676.000,-K�
Náchod Plhov – duž. 1+3, 77 m2 v 2NP, balkon, standardní ........................................................ 1.056.000,-K�
Náchod Branka – �adový RD ve výborném stavu, garáž, poz. 429 m2 ...................................... 2.685.000,-K�
Náchod – starší vilka, byt 2+1 a 2+kk, garáž, poz. 1 356 m2, ÚT plyn+pevná ........................... 1.894.000,-K�
Náchod – mírn� svažit. poz. 1474 m2, náletový les v p�kné p�írode, sít� ..........................................74.000,-K�
�eská Skalice – p�kná, opl. zahrada 1248 m2, 2 chatky, vl. studna, elektr .................................... 675.000,-K�
Chvalkovice – v�tší RD, 1+5, stodola, poz. 1058 m2, topení kombin., jen za ............................... 997.000,-K�
He�mánkovice – v�tší RD, 5 místností, p�da, soc. záz., topení lokál ............................................ 695.000,-K�
Vysoká Srbská – zem�del. stavení, kolna, stodola. zd�ný chlév, poz. 5,6 ha ............................. 1.498.000,-K�
Náchod centrum – �adový d�m po rek., 12 místností, sít�, ÚT dálkové .................................... 5.260.000,-K�
Malé Svato	ovice – p�kná vila s 3+1 a 3+kk, poz. 1852 m2, garáž, super ................................. 2.526.000,-K�
Náchod B�loves – v�tší byt v OV 1+2, 61 m2, 7. patro, výtah, ÚT dálk ........................................ 944.000,-K�
�ervený Kostelec – p�kný 1+2 v OV, 54 m2, 4. patro, výtah,  plast. okna .................................... 892.000,-K�
Broumov – velký, druž. byt 1+3, 78 m2 v 2. No s výtahem, zateplený .......................................... 774.000,-K�
Náchod – byt 1+1 v OV, 37 m2, zd�ný, 4. NP s výtahem, ÚT dálkové .......................................... 666.000,-K�
Náchod – v�tší byt v OV, 1+1, 49 m2 v 2. NP cihl. domu, topení plyn ........................................... 553.000,-K�
Náchod Plhov – pronájem obchodu 50m2, sít� ve�., topení el..................................................... 6.000,-K�/m�s
Ba�etín – starší roubenka s poz. 2518m2, voda ve�., jímka, topení lokál ........................................ 865.000,-K�
Viž	ov – RD-statek, 1+5, koupelna, WC, sklep, p�da. ÚT pevná, poz. 16 486 m2 ....................... 945.000,-K�
�.Kostelec Horní – starší RD, p�da k vest., sklep, nová st�echa, poz. 2 173m2......................... 1.650.000,-K�
�.Kostelec Horní – stav. poz. k výst. RD  759 m2, sít� v dosahu, super místo .............................. 480.000,-K�

Mýty o ...

 Jíst p�íborem se lidstvo u�ilo po mnohá staletí. V raném st�edov�ku stála uprost�ed stolu mísa, ze které si kaž-
dý bral rukou. Používání p�íboru je dnes pro nás zcela p�irozené. Jeho p�ítomnost si leckdy ani neuv�domujeme. 
Tyto zdánliv� nicotné kousky nádobí nás provází od první kaši�ky po celý život.

Lži�ka jako první jídelní nástroj
 Podle všech dostupných pramen� byla prvním jídelním nástrojem lži�ka. Ješt� ve 14. století se považovala 
za raritu. Na rozdíl od vidli�ky a nože se lži�ka používala už ve starov�ku. Tehdy se vyráb�la p�evážn� ze d�eva, 
ale p�íslušníci bohatších  rod�  si nechávali  zhotovit  lžíce nap�íklad ze st�íbra. Všichni tento nástroj drželi p�ti 
prsty. Do t�í uchopili st�enku až lidé v 17. století.

Historie používání nože
 N�ž se p�i stolování za�al používat jako druhý v po�adí, ale spolu s vidli�kou se dostal na jídelní st�l mnohem 
pozd�ji. Nožem se p�i st�edov�kých hostinách krájel chléb a maso. N�ž, který ležel na stole, byl k dispozici 
pro více host�. N�kte�í si nosili sv�j vlastní. Když byl n�ž umašt�ný, m�l se ot�ít nejlépe tak, že se zakrojil 
do bochníku. Dokud nebyly ješt� známy vidli�ky, mohla se sousta chleba nebo masa napichovat na n�ž, namá�et 
do omá�ky a vkládat do úst. Jídelní n�ž se zakulacenou špi�kou se stal b�žným až od 18. století.

Zneuznaná vidli�ka
 Vidli�ka byla dlouho odstrkovaná a zneuznávaná jako �ábl�v nástroj. Její používání se v 11. století považova-
lo za tém�� kací�ský �in. Vidli�ka se vyvinula z rožn�, postupn� dostala místo jednoho bodce dv� špi�ky, pozd�ji 
t�i a �ty�i. Špan�lský král Karel V. (1500-1558) m�l 47 královských korun a jen 6 vidli�ek. V �echách se jedlo 
zlatými vidli�kami zdobenými tyrkysem již v roce 1543 na zámku ve Vlašimi.
Základní p�íbor se postupn� rozší�il o další p�ídavná ná�iní, jako jsou r�zn� tvarované nože a vidli�ky na rybí po-
krmy, speciální nože s pilkou na ost�í, moka lži�ky, koktejlové lži�ky, salátové p�íbory, speciální lžíce na špagety, 
vidli�ky na fondue, ale t�eba i klešti�ky na cukr. Odborníci uvád�jí až 200 nejr�zn�jších druh� jídelního ná�iní.

I dnes se ješt� jí rukama
 V dnešní dob� stále existují kultury, kde se jí pouze �i p�evážn� rukama (nap�. v Africe, Turecku nebo v Indii), 
a to i na ve�e�ích v honosném stylu. I hodování rukama však musí vypadat elegantn� a vyžaduje dobré zp�soby 
získané kvalitním vzd�láváním. Ani v Evrop� se nep�estalo rukama jíst, i když množství jídel, která je p�ípustné 
takto konzumovat, se zna�n� snížilo. V první �ad� je to krájený chleba �i drobné pe�ivo, které se na další menší 

kousky nekrájí, ale trhá. Rukama se jí také ch�est. Pak krabi, humr, plátky 
sýra, drobné pe�ínky jako nap�íklad k�epelka a žabí stehýnka. U takových jí-
del by m�li hostitelé nachystat misku s vodou a s citrónovou š�ávou na umytí 
prst�. Rukama se jí také i u nás dob�e známý sendvi�. A to i v p�ípad�, že si 
jej objednáte v restauraci a p�inesou vám k n�mu p�íbor.

Mgr. So	a Šr�tková, Mgr. Vlasta Drobná, 
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, 

www.souteplicenm.cz

P�íbory

NEJEN KLEMPÍ�SKÉ A MECHANICKÉ
OPRAVY OSOBNÍCH

 A DODÁVKOVÝCH VOZIDEL
 - antikorozní ochrany podvozk�
 - opravy moto nádrží, cínování

 - renovace autoveterán�
email: autodilnasevcik@seznam.cz

www.autodilnasevcik.cz

723 588 725                                 
776 227 724

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ

CENTRUM
KAREL ŠOLC-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

tel.: 775 261 853, 776 687 510

AKCE
 BOILIES 3 kg OLIHEŇ - 

stará cena - 468 Kč
nynÍ cena - 418 Kč

GOLFKY AFARS bavlna - 690 Kč

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

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

� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Pozvánka
na turistickou akci
Městys Velké Poříčí spolu s SDH pořádá

 v neděli 8. května
 již 7. ročník turistického pochodu

a jízdy na kole  POŘÍČSKÉ TOULKY.

Pro milovníky přírody a pohybu
jsou připraveny trasy

 pro pěší – 7, 17, 22 a 27 km
 a pro cyklisty – 24, 31, 48, 53 a 62 km.

 Letos nás toulky zavedou na Náchodsko, 
Českoskalicko a Novoměstsko. Mapka s tra-
sami je přístupná na internetových stránkách

 www.velkeporici.cz.

Start je průběžný od 8.00 do 10.00 hodin
od hasičské zbrojnice ve Velkém Poříčí

 (vedle náměstí). V cíli na témže místě Vás 
čeká pamětní list a občerstvení v režii

 dobrovolných hasičů. Startovné 30,- Kč.

 Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Kojenecký a dětský textil
Nové Město nad Metují

přijme

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
Požadujeme: spolehlivost, příjemné vystupování, SŠ s 

maturitou, praxe v obchodním jednání, ŘP skup.B

Strukturovaný životopis zasílejte:
info@autexmode.cz

Salon U Bílé Vrány
Nové Město n. M., 491 472 267

Zveme Vás na společenskou akci
Den pro ženy

20. května 2011 v Dobrušce
Společenské centrum Kino 70

módní přehlídky, kadeřnice, manikérka, 
vizážistka, módní návrhářka, fi tness



* Prodáme zajímavý rodinný d�m se zahradou 
ve Vestci u �eské Skalice, cena 1 495 000,- K�. 
TEL.:777 602 884
* Prodáme poloroubenou chalupu ve Ž�árkách. Tel. 
603 523 269
* Prodám pozemek v Náchod�, Brožíkova ul., mírn� 
svažitý, vhodný pro stavbu RD, 700 m2. Cena dohodou. 
TEL.:604 478 012
* Prodám ve Velkých Petrovicích RD 4+kk, �áste�n� 
podsklepený, na udržovaném oploceném pozemku o 
vým��e 1200 m2 je zd�ná kolna, d�m je ihned volný k 
bydlení. Tel. 608 245 634
* Prodám podsklepený d�m v �eské �ermné (malá 
zem�d�l. usedlost), 1 bytová jednotka, možnost p�dní 
vestavby. S velkou stodolou, chlévem a vlastní studnou. 
Pozemk cca 1000 m2. Vhodný k bydlení p�íp. rekreaci. 
Cena 1.100.000 K�. Tel. 777 130 410
* Prodám RD v Náchod�. Tel. 602 115 654, RK nevolat!

* Pronajmu RD 2- genera�ní domek, v Náchod�, 
p�kné místo, solidní rodin�, dlouhodob� (vhodné pro 2 
rodiny - sta�í + mladí), tel. 607 501 842
* Prodám, nebo pronajmu garáž v �eské Skalici ul. 
Zelená, nedaleko od p�ehrady Rozkoš. Vhodná i jako 
sklad a nebo zázemí pro rybá�e. Plocha 21m2, možný 
p�íjezd nákladního automobilu. 721435426
* Pronajmu 3/4 domu na hlavní p�ší zon� Kame-
nici v Náchod� - obchod, nebytové prostory, sklad. 
TEL.:776 842 975
* Prodám d�m ve Zdo	ov�, 4+1, letní místnost, garáž, 
zahrada s potokem. V dom� z�stane v�tšina vybavení 
v�.kuch. linky se spot�ebi�i. Pro více info si pište na 
zdenek.rk@seznam.cz
* Prodám chatu v Náchod�, dobrý tech. stav, p�íjemné 
prost�edí, výborná dostupnost, 540tis. K�. Tel. 608 141 035

* Prodám pozemek 514 m2 v obci Horní Adršpach, 
slunný, 2 km od vstupu do skal. Na pozemku stojí 
rekrea�ní chatka o vel.16 m2, el., en. a voda k dis-
pozici, cena 350.000,-K�. TEL.:776 730 253 RK 
NEVOLAT

* Prodám stavební pozemek v obci Sendraž, 5 km 
od Nového M�sta n.M., o velikosti 1193 m2 za cenu 
300,-K�/m2. El.en. a voda na pozemku. Jde o klidné, 
slunné místo s výhledem do kraje. TEL.:777 29 24 25 
RK NEVOLAT

* Prodám rodinný d�m na Kramoln�. Volný k na-
st�hování. Cena dohodou.TEL.: 603 229 415

* Prodám pozemek v Klenech-45, jsou to 2 stavební 
parcely, sp�chá! Cena: 600.000,- a dáme ješt� slevu. 
Mob.739 429 817
* Prodám velký dvougenera�ní rodinný d�m v Polici 
nad Metují. Nový kotel na biomasu, nová okna, st�echa 
atd. Cena: 1.990.000,- Nutno vid�t. RK nevolat!! Foto na 
http://fsara25.rajce.idnes.cz/nastenka/ Tel: 731 458 720

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.do zelen� 
poblíž centra, + WC,v nov� zrek. dom� v NA. Nutno 
vid�t. Náj.1.500,-K�+el.+vody+ topení+kauce., tel. 
608 903 070.

* Pronajmu obchodní prostory 120 m2 v centru 
Náchoda v OD Zefyr. TEL.:602 462 397

* PRONAJMU MALOU KANCELÁ
 V NÁCHOD
 
NA P
ŠÍ ZON
 - 2.500K�/M
S. INFO NA 777 302 483
* Pronajmu nebytové prostory v �eské Skalici na ná-
m�stí. Tel. 777 130 410
* Pronajmemem nebytové prostory v dom� �p. 
1742, Palachova ul., Náchod (bývalé PVT) v p�ízemí 
i pat�e, p�ízemí vhodné pro kade�nictví, masáže apod. 
Tel. 777 130 410.
* Pronajmu dlouhodob� nebytové prostory 70 m2 
(dispozice 3+1) v centru Nového M�sta n.Met., (mani-
kúra, pedikúra, masáže nebo kancelá�e apod.). Cena k 
jednání. Volné ihned. Tel. 604 602 208
* Dlouhodob� pronajmu prostory vhodné jako menší 
provozovna, obchod, sklady �i jako kancelá�e, 100 m2, 
garáž na osobní auto. Blízko centra Náchoda, v ulici 
Žižkova (naproti O� Policie �R). Voda, el., WC. Cena 
4500,-K�. Tel. 603 853 090
* Pronajmu dílnu garáž 2 stání, další prostory, WC. U 
Nového M�sta n.Met. Tel. 602 13 42 13

* Koupím zachovalé lešenové trubky 2,4,6m, na stavbu 
stavebního výtahu. Po�et nerozhoduje. Tel. 774 345 355
* Koupím staré náramkové a kapesní hodinky. 
TEL.: 776 139 418
* LEICA koupím, jiné staré fotoaparáty, objektivy 
CARL ZEISS JENA. P�íslušenství. TEL.:604 72 36 77
* Koupím starší d�tské šlapací autí�ko.
TEL.:603 173 075
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SM
R aj., hra�ky na bowden, autodráhy, 
vlá�ky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodi-
ny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, 
knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené p�ed-
m�ty. Tel. 608 811 683

* Provedu odhad vašich poštovních známek a 
pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji též bankovky 
a vyznamenání. Tel. 602 735 593

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, sklo, por-
celán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou poz�sta-
lost. Peníze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Pronajmeme v �erveném Kostelci nadstandard-
ní mezonetový byt 3+1 v cihlovém dom� o rozloze 
cca 100 m2. Byt je po celkové rekonstrukci a �áste�n� 
vybaven nábytkem. Nájemné m�si�ní 6000,- K�+ener-
gie + vratná kauce splatná p�ed nast�hováním. Byt je 
situován na výjezdu sm�r Náchod v dosahu zastávek 
dopravy v obou sm�rech. Nast�hování možné po doho-
d� obratem. Kontakt: 608113888
* Prodám byt 2+1 v Novém M�st� nad Metují. Byt 
je po rekonstrukci. Rok stará rohová kuchyn s nerez. 
spot�ebi�i, nová koupelna. Cena: 1 099 000 K�. Tel. 
775 110 927
* Pronajmu družst. byt 3+1 v Náchod� Na Brance. 
Požaduji kauci. TEL.:732 472 257
* Prodám p�kný byt 2+1, 51 m2 v OV v Novém 
M�st� n.Met., byt po rekonstrukci (zd�né jádro, 
plastová okna, vlastní balkon, sklep, satelitní roz-
vod a rozvod internetu). Objekt je zateplen, nové 
stoupa�ky. Klidná �ást m�sta s blízkou dostupností 
služeb. Sou�asné náklady 3000,- K� (nájem, plyn a 
elekt�ina). Tel. 604 602 208. P�I RYCHLÉM JED-
NÁNÍ VÝRAZNÁ SLEVA. RK NEVOLAT
* Prodám byt 3+1 v OV - s balkonem, 6. poschodí, 
panelový d�m, Náchod - St. M�sto. Cena 1 050 000,-
K�. Tel. 774 678 899

* Hledáme do pronájmu velký 3+1 nebo 4+1 
nebo �D nebo RD. Tel.: 774 726 200

* Prodáme byt 3+1 v OV na Brance v Náchod�, 85 
m2, plast. okna, rustikal. kuchy	 + spot�., bar. pult, el. 
krb, nadstandardní úpravy. Cena 1 350 000,-K�. Tel. 
603 762 835, vesa@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v Novém M�st� n.M. lok.Luštinec. 
TEL.:777 231 918 RK NEVOLAT
* Pronajmu byt 1+1 ve Starém M�st� v Náchod�. Ná-
jem 7500,-K� (v�etn� energií). M�sí�ní nájem p�edem. 
Tel. 722 144 309
* Prodám druž. byt, 1+1, v Novém M�st� n.M., nová 
plast. okna, nové stoupa�ky, RK nevolat!, tel. 608 949 968
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, po revitalizaci, os.vl., 
cena 899tis. 774061131
* Pronájem 1+1 v Jarom��i, lokalita pod nám�stím, 
sou�ástí je zahrádka �i parkování p�ed domem pod 
uzav�ením, kolárna a sklep. Dispozice: nová kuchy	, 
jídel. soustava a plovoucí podlaha - vše nové! Volné od 
�ervna, možné i d�ív. Tel:604 631 632
* Podnajmu družstevní byt 4+1 s garáží v Novém 
M�st� nad Metují. Byt nezrekonstruován. Cena doho-
dou. TEL.:776 715 214
* Prodám byt 4+1 i jako 3+1 (56 m2) v OV v Náchod�, 
ul.Pražská (dál od hl.silnice, sm�r k nemocnici) po estetic-
kých úpravách, p�v.jádro, plast.okna, zateplen, centrum 
5 min.ch�ze. Cena 890 tis.K�. TEL.:776 637 636 RK 
NEVOLAT!
* Pronajmu dlouhodob� garáž na Komenského ul. v 
Náchod�. Tel. 608 318 566
* Prodám byt 3+1 (74m2) v OV, p�ízemí, Malecí, 
Nové M�sto nad Metují, 1 360 000,-K�. Tlf. 606 803 
180, RK nevolat.
* Prodám družst.byt 1+1 v Novém M�st� nad Me-
tují - Nad Stadionem - nová okna, zateplen, 3.patro. 
Cena 710.000,-K�. Možná dohoda. RK NEVOLAT! 
TEL.:+420 739 430 246
* PRODÁM BYT 1+1 V NÁCHOD
, OV, 40m2 V�ET-
N
 VYBAVENÍ- zateplený, nová okna, žaluzie, plovoucí 
podlahy. V cen� kuch. linka, el. spot�ebi�e a úložné pro-
story. Balkón, komora a sklepní kóje. Byt je v p�kném 
stavu. Cena DOHODOU. RK nevolat. 773 227 012
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod�, v�etn� za�í-
zení. Cena dohodou. Tel. 606 625 907
* Prodám družst.byt 3+1 (72 m2) Náchod. 
TEL.:777 126 584
* Prodám DB na Brance 40m2, p�evod do OV v r.2013, 
byt je v p�ízemí, nová plastová okna, možnost kabelové 
televize a internetu, k bytu pat�í sklep, parkování p�ed 
domem, autobus. zastávka poblíž domu. 776730849, 
777062340
* Prodám DB 1+kk v centru Náchoda. Zateplený, plast. 
okna po rekonstrukci. Ihned volný. Tel.604 576 080
* Pronajmu byt 2+1 velký v Hronov�. Tel. 736 537 033
* PRONAJMU dlouhodob� v Novém M�st� n/M 
byt 1+kk 30m2. D�m je v klidné �ásti m�sta, zateplen, 
plastová okna, výtah, možnost p�ipojení k internetu, 
digitální p�íjem TV. Volný ihned. Nájemné 3600,-K� 
+ 1000,- záloha na teplo a vodu. Kauce 15000,- K�. 
Tel. 608 323 373

*Prodám p�knou chatu v obci Zábrodí u rybníka 
Špinka, chata je �áste�n� vybavená, krb, terasa, vlastní 
studna, pozemek 200m2 venkovní krb, ideální možnost 
rekreace, koupání, v okolí cyklotrasy, bezvadný stav, 
dv� podlaží. TEL.: 776 730 849
* Prodáme garáž (23 m2) v centru n.M�sta n/Met.(u 
Komer�ní banky) .Cena: 155.000,-K�,tel. 602 204 002.
* Hledáme ke koupi zahradu i s chatou na polosamo-
t�, dostupnost vody,vzrostlé stromy v okolí Náchoda. 
Tel.: 773 559 014
* Prodáme zahradu (388 m2) v Náchod� „Na Kašpa-
ráku“ vhodná k výstavb� rekr.objektu,s p�ípojkou elek-
tro a ve�.vodovodu.Cena: 65.000,-K�,tel. 602 204 002.
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé Po�í�í - 6573 
m2- louka - možnost stavby zahradního domku. P�kné 
prost�edí. cena 120,- K�/m2 (dohoda možná) RK nevo-
lat! TEL.: 606951546
* Hledáme chalupu ,d�m �i usedlost, od 400-800tis. 
i na rekonstrukci, pozemek od 1000m2,�idší zástavba, 
p�kný výhled, okr. NA.Tel.: 608 883 012
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. D�m má 
2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena 2.050.000K� 
Tel.: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Hledáme rodinný d�m mezi NA a TU (okolí 15km 
od Slatina n.Ú.), 1,5mil.. Tel.:721 146 244
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici-Zájezd. Jedná se o 
cihlový RD který byl vystaven v roce 1991 - 1993. RD je 
celý podsklepený s garáží pro 3 auta. Cena: 1.500.000K�,- 
Tel: 732 799 528, e- mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, který se nachází v 
blízkosti plusu a centra m�sta Hronov. Jeden byt o veli-
kost 2+1 druhý byt o velikosti 2+1, zbylé dva byty jsou 
o velikosti 2+1 a 1+KK. Cena: 1.850.000K�,- e-mail: 
z.faifr@seznam.cz Tel:732 799 528
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu v cen� do 
1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Prodám v Polici - Bukovice p�kný RD 4+1, UT na 
tuhá paliva, velká zd�ná dvougaráž, rovný udržovaný 
pozemek o celk. rozloze 1900 m2, lze odd�lit další sta-
vební parcelu. Tel. 608 245 634
* Prodám pozemek v Litobo�i - 5261 m2, u lesa, p�k-
ný výhled, slunný, vhodný ke stavb� srubu - d�evodo-
mu, el. na pozemku, voda zjišt�ná, cena 218 K�/m2. RK 
NEVOLAT. Tel. 608 169 484

* Prodám vep�ové p�lky, menší 55,-K�/kg, v�tší 50,-
K�/kg + droby zdarma, krmeni bez sm�si. TEL.:607 
950 500, 773 914 858
* Prodám sazenice stromk�,buk,smrk ks: 5k�,- p�i 
v�tším odb�ru sleva tel.�: 732700208
* Prodám zánovní d�ev�ný žeb�ík 8 m , �erpadlo 
Piccola (P 65W, n 1400/min.), ru�ní kráje� na chleba 
IDEAL 17. Tel. 736 503 029
* Prodám manželské postele, d�ev�né, zachovalé, 
cena 2000,-K�. TEL.:605 071 009
* Prodám akcie prosperujícího ZD Naho�any a.s., 
cena dohodou. Tel. 775 958 926
* Prodám �eza�ku 152, Zetor 5211, Horal menší, vše 
funk�ní. TEL.: 602 959 862
* Prodám prase vykrmené bez sm�sí, možné i v p�l-
kách, TEL.:494 665 327, 739 028 159
* Nabízím cca 50 m3 št�rku 8-16 a 11-22 z ukon�ené 
stavby za polovinu ceny. Cena 1t/300,- K�. Min. odb�r 
4 t. Jednorázov� dovezu 4-10 t. 1 m3=cca 1,7t. P�epra-
va se platí zvláš� podle množství a po�tu ujetých km. 
Tel: 774 740 614
* Prodám kolébkovou cirkulárku, motor 4,1 kon�, 
cena 7900,-K�. TEL.:608 66 77 30
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové a st�eš-
ní, 100x200 cm, 100x250 cm,tl 8 cm 275 K�/m2,tl 10 
cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, p�í�ky, strop, st�e-
chu, 90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám kontejnerované t�je min.50cm/40 K�/ks, 
prostoko�enné r�že 35K�/ks. www.ruzejitka.ic.cz,-
tel.603 758 362, Naho�any
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - travní 
substrát, ideální k obnov� a zakládání nových trávník�, 
do skleník� a výsadb�. Cena 470,- K�/1 m3. Min. odb�r 
2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962

* Daruji k rozebrání cihlovou k�lnu, za zbourá-
ní p�idám o�išt�né cihly. Rtyn� v Podkrkonoší, 
tel.739 663 098

* Plechové montované garáže, dovoz celá �R. Tel: 
608 369 340
* Pro kroužek historického šermu (larpu), hledáme 
kožené opasky a kusy silných k�ží z ko	ských postro-
j�, sedel, provázky apod., i malé kousky. Parta kluk� 14 
- 18 rok� zabývající se šermem a vyrábí obleky z k�ží a 
koženou zbroj pro své historické bitvy. Dále �utoru na 
vodu, nejlépe v k�ži. Prosíme o dar, nebo prodej. D�ku-
jeme. Tel. 777 200 452
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malování dom-
ku �i bytu, provádím jednorázový úklid, mytí oken nebo 
pravidelný úklid domácnosti, za�ídím nákupy, také pohlí-
dám d�ti, zdravotní pr�kaz mám, zkušenosti a doporu�ení 
také, volejte 737 564 496, cena dohodou
* Odvoz stavební suti, p�istavení kontejneru, možnost 
naložení a složení hydraulickou rukou. TEL.:606 213 229
* Studenti Jiráskova gymnázia nabízejí dou�ování ang-
li�tiny pro žáky 1. a 2. stupn� ZŠ. První hodina zdarma, dále 
cena dohodou. 721 026 443; english-for-you@seznam.cz
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, 
na vršku a bokách s ornou p�dou. TEL.:739 814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpadu, v�t-
ví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 777 222 232
* Finan�ní nezávislost - www.pracezdomu.biz

* Hledám d�chodce na ob�asnou výpomoc s údržbou 
zahradního areálu. tel. 603 704 430

* Prodám karavan bez TP na zahradu, teplá, studená 
voda, plyn. Cena dohodou. Náchod. TEL.:603 90 88 21
* Prodám SAAB sedan 9-5 2.3T, 136 kW, p�evodov-
ka AT, r.v. 11/2000, LPG do 2020, TK do 5/2013. Cena 
126.000 K�. Tel. 603 157 506
* Koupím starou motorku pa�ez, Jawa. TEL.:776 139 418
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 1000, Š 
100, Š 110R, nap�.sv�tla, nárazníky, díly motoru, ple-
chové díly - podlahy, blatníky, �ela, dve�e, kapoty a jiné. 
TEL.:777 590 755
* Prodám FORD K, r.v. 2002, najeto poctivých 60.0000 
km, 4x airbag, okna v el., central, servo, tmav�modrá 
barva, CD p�ehráva�, výborný stav, Al kola, nová STK a 
emise. Cena 54.000 K�. Tel. 777 104 584 

Půjčka pro každého- tel. 736619428
Zprostředkovatel pracuje pouze pro

jednoho věřitele

* Sympatická žena 68/172 hledá seznámení s p�íjemným 
mužem. Nast�hování vítáno. Brzské setkání. ZN.:E13/1
* Zem�d�lec 54/180, neku�ák by se rád seznámil s 
up�ímnou a hodnou ženou. Tel. 774 989 078

* Pronajmu byt 2+1 v Hronov�. Tel. 608 11 00 41, 
776 869 908
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Náchod� B�lovsi s vý-
hledem na les a �eku. Cena 630 t.K�. Tel.:602 575 252
* Sháníme byt 3+1 min 70m2 nevadí družst. vl., ale s 
p�evodem do os. vl, hotovost. Tel.: 608 667 734
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov�. Tel. 608 373 056
* Pronajmu 1+1 v NA centrum. Levn�. TEL.:737 411 933
* Pronajmu byt po rekosntrukci, za�ízený, 50 m2 
v centru Náchoda, 4000,-K�/m�s. + služby, kauce. 
TEL.:603 585 112
* Prodám byt v Náchod� 2+1 cihla, plocha 63 m2. 
Byt po rekonstrukci (koupelna, WC, kuchy	, plastová 
okna) p�vodn� 3+1, nyní 2+1 (obývací pokoj 28 m2). 
Cena 1.300 000,-K�. TEL.:775 240 453
* Prodám byt 2+kk 50 m2 v Hronov�, v OV, zd�ná 
dvoupatrový d�m, cena 680.000 K�. Tel. 603 275 874
* 1+1 Náchod Plhov, OV, panel, dlouhodob� pro-
najmu n. prodám. P�kné místo. bp.nsk@seznam.cz, 
tel.: 604 488 145.
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko nám�stí v Jaro-
m��i o podlahové ploše 44,4m2 v dom� �.p. 382 v 
ulici Na Vrších. Cena: 730000K�. Tel: 732 799 528, 
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarom��e. Jedná se o menší byt 
o vým��e 16m2 v centru m�sta Jarom��e vedle gymná-
zia a sportovního areálu s vlastní koupelnou, plynovým 
topením a s vlastním oplocenýn pozemkem. Cena: 
299000K�. Tel: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 (3kk 76m2) v dom� se samostat-
ným vchodem, v centru Náchoda 5 min. ch�ze do ná-
m�stí. Jen slušným lidem. Vratná kauce 15tis. Dohoda.
Tel.777 796 996
* Pronajmu byt 1+1 33m2 v N. M�st� n. Met. - Malecí.
Nov�jší výstvaba Nad Stadionem. Byt po kompletní 
rekonstrukci, nová kuch. linka v�. spot�ebi��,zd�né 
jádro se sprch. koutem, nová dlažba, obklady, plovoucí 
podlaha, plast. okna, venkovní žaluzie, komora. D�m 
kompletn� zateplen JZ orientace. Kauce 10 000,- TEL.: 
774 216 172
* Prodám byt 1+1, Broumov-Oliv�tín, 28,56 m2, velký 
balkon. Cena 350.000,-. Tel.603967109. Volné od 7/2011.
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se zahra-
dou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, zateplení, 
kuchy	, koup.,d�ev. oblož.dve�e. Náj. 5.500K�+vo-
da+el.+plyn+kauce, tel.608 903 070
* Pronajmu zateplený byt 1+kk v Novém M�st� 
n.M., plast. okna, internet + satelit. Kauce. Nájem 
3500,-K� + energie. TEL.:777 103 897
* Pronajmu dlouhod. nebo prodám DB 1+1, 45m2, 
2.NP v NA sídl.u nem., kr.výhl. na Bražec, balk., zd�né 
jádro, nová plast.okna, zateplení. Náj.3.000K�+inka-
so2.749+el.+kauce,tel.608 903 070
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Náchod� 
poblíž centra, po nákladné rekonstrukci. Vratná kauce 
25 000,-K�. Jen pro solidní zájemce. Luxusní byt pro 
náro�né Volné ihned. Tel.602 790 044
* Pronajmu dlouhodob� hezký podkrovní byt 4+1,110 
m2, v1.NP rodinného domu se zahradou v Náchod�-Braž-
ci. Nájem 5500 K�+uhlí+el.+kauce, tel.608 903 070
* Pronajmu (i dlouhodob�) byt 3+1 s balkonem, Náchod 
Branka, �áste�n� za�ízený, nájemné 8.000 K� v�. inkasa, 
vratná kauce 16.000 K�. Volný ihned. tel: 739 275 119.
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+k.k v os.vlast.v Ná-
chod�, 46 m2, v 1 NP, v nov� zrek.dom� poblíž centra. 
Nájemné + energie 6.000,-K�+ kauce, tel.: 608903070
* PRONAJMU sv�tlý byt 2+1 v Náchod� na atraktiv-
ním míst�, poblíž centra. Byt je po rekonstrukci: nová 
plastová okna, nová koupelna a WC, nová kuchy	ská 
linka atd. Velká kuchy	 s jídelnou+2 velké pokoje. 
P�da, sklep, kabel.TV, internet a telefon. Parkování u 
domu. Volný od 1.5.2011 Požadujeme kauci 25000,-. 
Tel: 602 790 044.
* Prodáme byt 4+1 v OV s balkonem, plastová 
okna v Novém M�st� n/M., cena 1 495 000,- K�. 
TEL.:777 602 884
* Pronajmeme podkrovní byt v centru Náchoda - p�ší 
zóna - Strnadova ulice, 2.patro. Z�ásti za�ízený (ledni-
ce, pra�ka, postele..). 55 m2, 2 místnosti (30 m2,12 m2) 
kuchy	ka, sociální za�ízení. Nájem 4.700,- K� m�sí�n� 
+ energie podle skute�né spot�eby. Možno také využít 
jako kancelá�. Telefon v pracovní dny od 7-15,30 hod 
777 737 122, nebo e-mail: info@arca-trade.cz
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONOV
, P�ÍZE-
MÍ, 200M OD NÁM
STÍ, PO CELKOVÉ REKON-
STRUKCI. VOLNÝ IHNED, NÁJEMNÉ 5.000K� + 
ZÁLOHY, INFO 777 302 483
* Pronajmu dlouhodob� zd�ný družst.byt 3+1 ve 
Velkém Po�í�í za školou. Slunný, velká lodžie, plast.
okna. TEL.:602 447 627
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 775 777 073
* PRONAJMU BYT 2+KK V NÁCHOD
 NA KA-
MENICI, 2.PATRO VOLNÝ IHNED, NÁJEMNÉ 
4.500K� + ZÁLOHY, INFO 777 302 483
* Prodám byt v OV - Stárkov nám�stí, 87 m2, odhad 
360 000-K�, p�i rychlém jednání podstatná sleva, re-
konstrukce nutná. Tel. 737 96 72 79
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. Tel: 
774 777 073
* Prodám družstevní panelový byt 2+1 v Náchod� 
(Mlýnská ul.100, 3 patro, výtah), 46m2 +balkon +sklep. 
Zatepleno, nová okna, nové stoupa�ky, nová st�echa, 
nový výtah. Va�ení plyn. Jádro p�vodní. Cena 850tis. 
Tel: 775 336 953 (RK nevolat)
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kostelci a 
okolí. Tel:774 777 072
* Prodám DB byt v �eské Skalici blízko centra, v 
klidné �ásti m�sta, 2+1, 65 m2, Cena 1 050 000,-K�. 
Tel. 737 356 334
* Pronajmeme garsonieru 1+kk v Náchod� na sídl. u 
nemocnice. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám p�kný byt 3+1 v Náchod�. TEL.:776 114 975
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� a 2+1 ve Studnicích. 
Povinná kauce. Trvalý pobyt. TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu dlouhodob� v�tší garzonku v Náchod�, 
nájem 2.500 K� + inkaso. Kauce 10.000K�. Jen sluš-
ným a váženým zájemc�m!!!. Tel. 739 216 531
* Pronajmu byt po rekonstrukci v centru Náchoda, 
1+1 cca 65 m2, nájem 4500,-K� + služby, kauce 12 tis.
K�. Volný od 1.6.. TEL.: 604 774 115
* Prodáme byt 2+1 v Náchod�, cihla, centrum, 
tel. 777 81 80 53
* Prodám byt 3+1 v OV, v centru �. Kostelce u PEN-
NY, po celkové rekonstrukci. Cena K� 1 590 000,- 
tel.: 774219551 nebo 737608373

BYTY

R�ZNÉ

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

AUTO - MOTO

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Zavedená jazyková škola
 hledá lektory jazyků
 info: 739 596 803

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Teplice n/Met.-Pěkný,větší RD-2 byty s balkony po 90 m2-možnost ubytování,klid.lokalita,garáž,dílny,sklepy,zděná kolna ........ 2.900.000,-Kč
N.Město n/M.-Zděný byt 1+1 (42 m2) v OV,poblíž centra,1.patro,po celk.rekonstr.-plast.okna,nová koupelna,rozvody,podlahy.....745.000,-Kč
N.Město n/M.-Krčín-Zděný byt 3+kk (64 m2) s balkonem a se zděnou kolnou (garáž),klidná lokalita,možnost užívání zahrady ...950.000,-Kč 
Č.Kostelec-Pozemky k výstavbě RD v lukrativní části města,poblíž centra, ale klidná část,vypracována studie zástavby ................. 1.000,-Kč/m2

V.Třebešov u Č.Skalice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.pl.550 m2),obyt.budova 3+1,stodoly,stáje,poz.4100 m2 (i více)  .................. 2,9 mil.Kč
Náchod-centrum-Komerč.objekt o zast.pl. 620 m2 (garážové haly,býv.kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2 ............... dohodou
Borová u Náchoda-Rekreační,dřevěná chata s krbem a šesti lůžky,v klidné,slunné části (u lesa),poz. 897 m2 ...............400.000,-Kč k jednání!
Slavoňov u N.Města n/M.-Větší,hospodář.dům (5+1) s vel.stodolou-komer.využití,poz.1.500 m2-možnost dokoupení ...... 1,09 mil.k jednání!
N.Město n/M-Kompl. zařízený byt (i se spotřebiči) 3+1 (72 m2) s balkonem,v centru města, 2NP,volný ihned ..........1.490.000,-Kč K jednání! 
N.Město n/M.-Krčín-Velké,zděné byty k část.rekonstr.,v OV,v 2 NP,3+1 (96 m2)...............790.000,-Kč! a 2+kk (68 m2). ............490.000,-Kč!
N.Město n/M.-Krčín-Větší dům (zast.pl.330 m2),s 2 prodejnami (220 m2) a 3 byty (2+kk-68 m2,3+1-80 m2,3+1-96 m2) ....... 2.560.000,-Kč
Jaroměř,N.Město n/M.,Slavoňov,Jestřebí,Kramolna,H.Radechová-atrakt.pozemky pro výst.RD,některé včetně sítí ....... od 300,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Nebankovní p�j�ky
- pro zam�stnance, d�chodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma)

VÝKUP BYTŮ a POZEMKŮ
Pomoc při zadlužení

- hrozba exekuce nemovitosti.

Více na 776 637 636
www.eureality.cz

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky

* nerezové zábradlí * branky *
* pojezdové brány * ploty *

* schody* konstrukce schodišť *
TEL.: 777 590 755

Celoroční prodej medu 

z vlastní produkce

Eva Zelená, Přibyslav

Tel.: 607 866 654

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

PRÁCE – HENYŠ
TEL.: 776 327 208

Prodám 15 kusů

 á 100,-Kč/ ks.
Náchod.

TEL.:
602 145 222

 

Veškeré zahradnické práce
některé zednické práce.
Za rozumné ceny.
TEL.:737 564 496 

Hledáte práci?
Volejte 607 752 017

Přijmeme spolehlivé pracovníky
do kanceláře pro vyřizování

objednávek klientů.
Příjem 25.000 Kč.      Tel.: 724 392 249

Půjčky pro lidi v registrech.
Tel. 607 752 017

Pronajmu byt 1+1, 60 m2 v OV
v 	erveném Kostelci

TEL.: 731 533 700

Zavedená jazyková škola
shání učitele(ku) italštiny 
na tři hodiny týdně.
Info: 739 541 451

Firma Dendroid, s.r.o.
NABÍZÍ PRÁCI V RAKOUSKU

pro zedníky a zedníky - obklada�e

m�sí�ní �istý plat: 24 000,-K�
ubytování a doprava zdarma

Kontakt na tel.: +420 721 360 380
 



Neuvěřitelné ceny – jako na internetu

Široký sortiment pneumatik a disků 
- skladem bez čekání

Uskladnění pneumatik či kompletních kol 
za 1,- Kč (při nákupu 4 ks pneumatik)

Slevy na servisní služby při nákupu pneumatik 
a pro stálé zákazníky

Profesionální přístup - odborné a rychlé služby

Poradíme Vám s volbou té správné pneumatiky 
pro Váš vůz, jízdní styl i peněženku

AUTOSERVIS  NÁCHOD 
– opravíme každé auto !
• kompletní autodiagnostika BOSCH
• nejmodernější 3D kontrola 
 geometrie náprav a její seřízení 
• výměny a opravy autoskel
• servis klimatizací
• kontrola a servis brzdových systémů
• kontrola a servis tlumičů
• kontrola a seřízení světlometů
• výměny olejů, filtrů a provozních 
 kapalin a další

Autoservis/Pneuservis Náchod
Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797
Mob.: 603 712 516
Po-Pá 7:00 – 17:30
So 8:00 – 12:00

Pneuservis Broumov
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po-Pá 7:00 – 17:00
So 8:00 – 12:00

Přijeďte k nám pro nejlepší kvalitu za skvělou cenu!

Vítejte v lázních v Kudowě Zdroji - zastavení první
 Jen pár kilometrů od  česko-polské hranice se nacházejí lázně s  tradicí dlouhou dvě stole-
tí. Najdete je v Kudowě Zdroji a nyní jsou součástí společnosti Zespól Uzdrowisk Klodzkich 
S.A., která disponuje lázeňskými zařízeními též v nedalekých sídlech Polanica Zdrój a Duszniki 
Zdrój. Lázně v  Kudowě Zdroji se zaměřují na  ambulantní i  pobytové procedury pro terapii 
problémů pohybového ústrojí, kardiologických, gastrologických  i endokrinologických dysfunkcí. 
Specialitou  zdejších lázní je i léčba obezity a ozdravné programy pro děti od 6 do 18 let věku. 
 

LÉČBA I DIAGNOSTIKA  
 „V historickém kontextu vznikaly lázně většinou tam, kde se kombinovalo příznivé pro-
středí mikroklimatu s vývěrem pramenů léčivých vod. A právě takové prostředí v Kudowě 
máme“, říká pan  Jerzy Szymanczyk, předseda představenstva akciové společnosti Zespól 
Uzdrowisk Klodzkich S.A.: „Máme zde dva prameny kvalitních léčivých vod Sniadecki 
a Marchlewski, které se uplatňují v pitném léčebném režimu i v dalších procedurách, jako 
jsou minerální koupele, hydromasáže, perličkové koupele a další.“ V oddělení přírodní tera-
pie kudowských lázní mohou klienti využívat celkem 60 unikátních léčebných procedur, při 
kterých najde uplatnění například i rašelina. Zároveň jsou zde k dispozici špičkově vybavená 
diagnostická pracoviště zaměřená na poruchy krevního oběhu či obezitu.      

TĚŠÍME SE NA ČESKÉ KLIENTY
 Lázně v Kudowě Zdroji se nacházejí v těsném sousedství státní hranice a například z Ná-
choda dojedete rychleji do  Kudowy než do  blízké České Skalice. Navíc, v  současnosti de 
facto žádné hranice neexistují, takže se Kudowa Zdrój stává zajímavým cílem i pro českou 
lázeňskou klientelu. Převažující část klientely společnosti Zespól Uzdrowisk Klodzkich S.A. 
tvoří v současnosti tzv. samoplátci, tedy osoby, kterým na jejich lázeňský pobyt a absolvování 
léčivých procedur nepřispívá jejich zdravotní pojišťovna. Tento trend je ostatně celoevropský 
a souvisí se zvýšenou péčí o vlastní zdraví. Pokud se  český občan rozhodne využít služeb pol-
ských lázní, je tak ve stejné pozici jako polský samoplátce. „Zaznamenáváme stále větší zájem 
Čechů o Kudowu a myslím, že v našich lázních máme možnost českým klientům z příhraničí 
nabídnout špičkové služby, za kterými by jinak museli cestovat hodně daleko, a k nám to 
mají jen pár kilometrů“, říká předseda představenstva akciové společnosti Zespól Uzdrowisk 
Klodzkich S.A. pan Jerzy Szymanczyk. Jak má český klient postupovat, pokud se rozhodne 
využít služeb lázní v Kudowě Zdroji? Je to velmi jednoduché. Vybrat si přitom může mezi 

vstoupíte, skoro byste čekali, že se z křesla ozve některý ze slavných Churchillových bonmotů 
stoupajících ve spirálách doutníkového kouře. Tak třeba tenhle „skoro lázeňský citát“, který 
je siru Churchillovi připisován: Jedno jablko každý den zahání lékaře… Souhlasíte s ním?  
Proč ne… To by to ale nebyl prostořeký legendární politik, aby k tomu prý nedodal: Hlavně, 
když se dobře míří!

PRO ZDRAVÍ I POHODU
 Lázně jsou vždy místem, kde ruku v ruce s ozdravou těla jde i relaxace ducha. Nejinak je 
tomu v  Kudowě Zdroji, která leží v  industrializací minimálně dotčeném prostředí. Zdejší 
krajinou vede řada zajímavých turistických tras, ve městě samotném se koná množství kul-
turních akcí. Všechna sanatoria Zespolu Uzdrowisk Klodzkich S.A. i pavilony s procedurami 
se nacházejí v lázeňském parku obnoveném do původní podoby z počátku 19. století. Pokud 
se rozhodnete nejen pro ambulantní procedury, ale zvolíte v Kudowě i ubytování, můžete 
spojit lázeňské procedury s aktivní relaxací. Dopoledne si dopřejete koupel z mořských řas 
a rašelinové obklady, odpoledne můžete zažít terénní terapii s holemi Nordic Walking. Každý 
den v Kudowě může být takový, jaký ho budete chtít mít.                                         (echo – pi)

ambulantní péčí a  klasickým lázeňským 
pobytem s ubytováním. V závislosti na cha-
rakteru zdravotních potíží a vlastním zájmu 
využít konkrétních léčebných procedur může 
absolvovat vstupní vyšetření lékařem. „Ně-
které léčebné procedury může samozřejmě 
předepsat jen lékař. Pokud se ovšem rozhod-
nete pro běžné procedury, například stylu 
wellness, nemusíte našeho lékaře  kontakto-
vat. Jsou-li vaše potíže medicínsky indikova-
né a dlouhodobé, dostanete od našeho lékaře 
i  odbornou zprávu“, zdůrazňuje pan Jerzy 
Szymanczyk a dodává, že na další české kli-
enty lázeňských zařízení Polonia, Zameczek 
a Zacisze se v Kudowě velmi těší.

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
 Rozsah lázeňských procedur, které v  Ku-
dowě Zdroji nevyžadují lékařský předpis, je 
opravdu široký. Patří mezi ně klasická ma-
sáž, automatická hydromasáž, solné inhala-
ce, ozařování lampami solux nebo bioptron, 
koupel z mořských řas atd. Počet dnů čerpání 
lázeňských procedur je jen na vašem zvážení. 
Všechny procedury provádějí kvalifi kovaní 
lázeňští fyzioterapeuti. 

JABLKO ZAHÁNÍ LÉKAŘE
 Zajímá vás, s jakou slavnou osobností jsou 
lázně v Kudowě Zdroji spojovány? Potom si 
vybavte britského džentlmena, břitkého glo-
sátora, milovníka politiky, doutníků a dobré 
whiskey. Uhodli jste? Ano, byl to sir Winston 
Spencer Leonard Churchill. Ve zdejším sana-
toriu Polonia je mu věnován  krásný salónek 
zařízený v  historickém slohu. Když do  něj 

Součástí lázeňských procedur je samozřejmě i aktivní pohyb. Pohled na centrální část lázeňského areálu

Lázeňské procedury řídí školení fyzioterapeuti.

KUPON - S NOVINAMI ECHO O 10 % LEVNĚJI

10%
Bližší informace o nabídce lázní v Kudowě Zdroji najdete

i v příštích novinách ECHO. 
Podívejte se i na webovou prezentaci na adrese: www.zuk-sa.pl

S nabídkou lázeňských  služeb v Kudowě Zdroji se 
setkáte v  novinách ECHO i v  příštích pěti vydá-
ních. U každého materiálu (včetně dnešního před-
stavení společnosti Zespól Uzdrowisk Klodzkich 
S.A.) najdete kupon. Po jeho předložení můžete 
v  Kudowě Zdroji čerpat slevu 10  % na všechny 
procedury, na všechny služby ambulantní i poby-
tové lázeňské péče. S kuponem můžete se slevou ochutnat i oba zdejší 
lázeňské prameny Marchlewski a Sniadecki. Je to skoro veřejné tajem-
ství, že český švihák lázeňský míří do Polska!

Více na www.levnehypo.cz nebo tel.: 733 774 788 

Pro naše klienty  zajišťujeme tyto služby:

Máte zájem o nejvhodnější hypotéku a vyřízení její administrativy?
Máte překlenovací úvěry ze stavebního spoření a chcete ušetřit na splátkách?
Blíží se termín, kdy Vám končí fi xace již uzavřené hypotéky a nechcete platit více?
Potřebujete zkonzultovat výhodnost vašich smluv o stavebním spoření?
Chcete zkontrolovat výhodnost Vašich pojistných smluv k bydlení?

Zavolejte nám na naši infolinku: 731 170 025
a naši odborníci Vám ušetří výdaje za Vaše bydlení 

Jsme největší nezávislý konzultant v oblasti hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spo-
ření ve východních Čechách. Za rok 2010 jsme pomohli s přípravou hypoték a úvěrů ze 
stavebního spoření za více než 6 mld. Kč. Naši specialisté jsou Vám schopni ušetřit nejen 
čas, ale až několik tisíc korun měsíčně. Všechny naše služby jsou zdarma. 

CENTRUM FINANCÍ PRO VAŠE BYDLENÍ

Požadujeme:
• aktivní prodej sortimentu zboží 
• slušné a p�íjemné vystupování

• znalost práce na PC (uživatelská) 
• trestní bezúhonnost

P�ijmeme
prodava�ku

Tel. 777 606 802



dala zem�pisné zajímavosti.

• Aktivitu „Slavní chemici“ p�ipravila 
Ing. Jana Kubínová, vyu�ující chemie, 
a seznámila studenty s tak slavnými 
jmény jako M. Sklodowská, I. Curie, 
L. Pasteur, A. Fleming, O. Wichterle 
a A. Holý.

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Otev�eno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

mobil 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Z naší plošiny se podíváte 
i do komína

PROJEKTOVÁ VÝUKA NA NÁCHODSKÉ ACADEMIA MERCURII PROJEKTOVÁ VÝUKA NA NÁCHODSKÉ ACADEMIA MERCURII 
SE ZAM��ENÍM NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU SE ZAM��ENÍM NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU 

• Ekopolis je nová desková hra, kterou 
vydalo Scio a naší škole se ji poda�ilo 
získat. Studenti staví ekologické m�s-
to,ale musí umis�ovat i stavby, které 
nejsou p�íliš ekologické, ale velice po-
t�ebné pro zam�stnání obyvatel a pro-
voz m�sta. Poradci i hodnotiteli byli 
studenti �tvrtého ro�níku z p�edm�tu 
Seminá� ekologie.

• Igelitart p�edstavuje jednu z aktivit 
doporu�ovanou organizací Fehr Trade. 
Ano, pracuje se opravdu s igelitem a stu-
denti se jej snaží výtvarn� zrecyklovat.

 Tato aktivita pod vedením Mgr. V�ry Pellyové se velice líbila, nebo� studenti 
mohli kreativn� tvo�it a vyjad�ovat jednoduchými symboly sv�j vztah k ekologii.

• Homo chemicus vycházel
z internetové výstavy organizace D�ti Zem�. Studenti m�li za úkol odpovídat 
na kvíz „Jak nám chemie m�že škodit“. A práv� internet jim mnohdy usnadnil 
správné ur�ení otázek kvízu.

• Hádanky z p�írody a chemie: Studenti �ešili n�které náro�né hádanky pomo-
cí po�íta��. Složité vzorce zneužívaných drog, obrázky p�írodnin v latinském, 
anglickém  �i n�meckém jazyce, fotografie záhadných p�írodních úkaz� ? vše se 
student�m pod vedením p. u�itele P. Svaton� poda�ilo vy�ešit.

P�ipravit aktivity k tématice chemie a ekologie nebylo v�bec snadné. Byly vyu-
žity dostupné materiály ekologických organizací, po�íta�ové techniky i nám�ty 
našich u�itel�. V��íme, že aktuální témata byla p�iblížena student�m zajímavými 
metodami.

Kolektiv pedagog�, www.academiamercurii.cz
� Ur�ování rostlin a p�eklady názv� z latiny do angli�tiny a n�m�iny

�  Dr. Marková p�ednáší o zatm�ní Slunce.

� Sídlo Academia Mercurii v Náchod�

 I v letošním roce prob�hl na ACADEMIA MERCURII v druhém dubnovém 
týdnu projektový Den Zem� plný aktivit se zam��ením na environmentální téma-
ta. Studenti se zapojili do �ady skupinových prací, sout�ží s interaktivními prvky 
a her vytvo�ených netradi�ní formou.

 Témata jednotlivých skupin týkající se vztahu životního prost�edí, chemie, 
otázek odpov�dného využívání p�írodních zdroj� navázala na tradici školy, za-
bývající se nejen výukou angli�tiny, n�m�iny, špan�lštiny, ruštiny a francouz-
štiny, ale i komplexní podporou ekologických projekt� v Náchodském regionu. 
ACADEMIA MERCURII je dlouhodobým �lenem Klubu ekologické výchovy 
�R a pod titulem „ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ“ se podílí na �ad� 
projekt� St�ediska ekologické výchovy a etiky „SEVER“.

 Jsme p�idruženou školou UNESCO a letošní rok je v�nován chemii, práv� 
proto byla v�tšina letošních aktivit zam��ena na tuto p�írodní v�du.

• Cestování za zatm�ními Slunce se jmenovala p�ednáška RNDr. Evy Markové, 
�editelky hv�zdárny v Úpici. Podívali jsme se na deset zatm�ní v r�zných zemích 
sv�ta nap�. Angole, Indii, Rumunsku, Argentin�, Sibi�i. Paní doktorka nám uká-
zala unikátní fotografie, vysv�tlila vše v�etn� chemického složení Slunce a p�i-



www.bazenymachov.cz

Kanaliza�ní
p�ípojky

od projektu
 k realizaci

! za p�ijatelné 
ceny !

Stavpo s. r. o.
Tel.: 736 768 620

VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128, 491 420 881

E-mail: t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

 
TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra, plastová okna, zahrada        990.000,-K�
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52 m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p.       830.000,-K� 
- byt 3+1 v OV Nové M�sto n.M. (57m2),2006 rekonstrukce, zd�né j.1,670.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (70m2) nové jádro, pl. okna, zatepleno, lodžie   949.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný, plast.okna     1,120.000,- K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1, 568m2, po �ást. rekonstrukci   1,790.000,-K�
- �ad.rodinný d�m Hronov 3+1, 170m2, po rekonstrukci, u centra       1,860.000,-K�
- �ad.rodinný d�m �eská Skalice 4+1,191m2, po �ást. rekonstrukci   2,015.000,-K�
- vila „záme�ek“ ve Zli�i, 4 bytové jednotky, 30 533m2, GA, park        3,600.000,-K� 
- rodinný d�m Nové M�sto n.M.,2950m2, ke kompl.rekonstrukci        1,320.000,- K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M.,1128m2, výborné místo          990.000,-K�
- roub.chalupa Velichovky-Hustí�äny,4+1,1390 m2,lux.styl,novostav.  4,995.000,-K� 
- rod.d�m-chalupa Slavo	ov 5+1, 2268m2, krásné místo, stodola      1,290.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola    1,399.000,- K�
- rod.d�m-chalupa Horní Rybníky, 600m2, krásné klidné místo           1,350.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Litobo�, 1402m2, 3x apartmán,  po rekonstrukci    3,120.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo, sít� na hran.    530,-K�/m2  

- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo, sít� na hran.    530,-K�/m2 
- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled     950,-K�/m2

- st. pozemky v �erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra         270,-K�/m2

- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá�, plot        280.000,K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá�, klidné krásné místo       249.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo        690.000,-K�

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

AUTOMAT AUTOMAT 
NA MLÉKONA MLÉKO

ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer     

školní jídelny
– Přístup 24 hodin denně
– Cena za 1 litr 15 Kč 

– Možnost stáčení 
do vlastních nádob



CESTOVNÍ AGENTURA
zážitky ve vašem stylu

Ceny levn�jší než na internetu

Tel.: 776 233 088, Pavlína Rasslová
E-mail: slunicko@slunickoca.cz

ZVEME VÁS DO NAŠÍ NOV� OTEV�ENÉ KANCELÁ�E,
KDE VÁM RÁDI POM�ŽEME S VÝB�REM VAŠÍ VYSN�NÉ DOVOLENÉ.

(týká se zájezd� z katalogové nabídky i last minute,
 platí pro jednu cestovní smlouvu zakoupenou do 31.5.2011)

NAVŠTIVTE NÁS VE STRNADOV� ULICI 55, NÁCHOD
 (NAPROTI DROGERII TETA, cca 10 m od nám�stí)

Pond�lí – Pátek 9:00 – 17:30
Sobota 9:00 – 11:30

A NAVÍC, DÁME VÁM 500,-K�
 NA DOVOLENOU!

AKCE! + MILÝ DÁRE�EK 

�

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ
PRÁCEPRÁCE

724 173 560724 173 560

Prodej

 Po - St�. - Pá :     15 - 18 hod
           Út  -   �t :       9 - 16 hod

                      • skalni�ek, trvalek,
• sortiment sezónních rostlin,

• konifery, listnaté d�eviny, 
• sortiment pnoucích rostlin,

traviny, r�že, t�je a d�eviny na živé ploty. 
Vzrostlé d�eviny na zakázku.

www.zahradni-rostlinky.cz

po dohod� kdykoliv

info@zahradni-rostlinky.czinfo@zahradni-rostlinky.cz
tel.: 603 704 430, 604 846 640tel.: 603 704 430, 604 846 640

Balkonovky
muškáty vzp�ímené, p�evislé, anglické, 

bakopa, malice, v�jí�ovka, atd.

Zahradní rostlinky

Náchod: František Dít�, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594
Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711 www.cyklotony.cz

AKCE: NOVÉ KOLO ZA STARÉ AKCE: NOVÉ KOLO ZA STARÉ 

ČEKAJÍ NA VÁS SUPER SLEVY!ČEKAJÍ NA VÁS SUPER SLEVY!

     hledá do svého výrobního provozu:

RGP CZ s.r.o. 
Špre
arova 1803, 547 01 Náchod              

Hostinec 
U studny ve Studnici 

po�ádá 14. - 15. kv�tna 
„K�zle�í hody“

 a jiné dobroty. 
Rezervace míst 

na tel. 739 433 396 
Vávrovi

poo�á�ádád  14. - 1
„„KK��zle�í 

 a a j jininé é dodo
ReRezezervvacace

nana t telel.. 73739 9 4
VáVávvro

Hrádouská 
va�e�ka

Sokol Nový Hrádek po�ádá 
14. kv�tna 2011 

již 29. ro�ník pochodu 
„Hrádouská va�e�ka“. 

Start je mezi 7- 9 hodinou 
u místní sokolovny 

a vybrat si m�žete z tras 
5, 8, 10, 12, 15 km. 

Startovné je 25 K� a d�ti 20 K�. 
Letošní ro�ník pochodu je sou�ástí 
ŽUPNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU.

    Výborným tipem m�že být májový výlet na romantický zámek v Ratibo�icích. 
Ve dnech 13. až 15. kv�tna v rámci akce Kv�tiny a víno zhlédnou návšt�vníci 
slavnostní kv�tinové dekorace z období 18. a 19. století a seznámí se s historií 
i kulturou podávání a konzumace vín na šlechtických dvorech. Ve vstupní hale 
bude op�t otev�ena malá zámecká kavárna, která nabídne sladké i slané zámecké 
pochoutky, doušek dobrého vína �i šálek kávy. V b�žn� nep�ístupných barokních 
zámeckých sklepích bude p�ipravena ochutnávka kvalitních vín s odborným vý-
kladem. Akci p�ipravuje správa zámku v Ratibo�icích ve spolupráci se St�ední 
školou hotelnictví a podnikání S�MSD v Hronov�.

Užijte si v Ratibo�icích 
sladký máj!

Kamenice 111, 547 01 Náchod
Tel. 491 433 266, 602 189 477, 724 123 157

e-mail: info@horizontck.cz

Dol� k mo�i? Tak dol� s cenami!
Snižujeme ceny ve všech hotelích 

a apartmánech!
Po celou sezónu – z celého katalogu!

P�íklad: hotel v Podgo�e  –  Makarská riviéra       
 (s polopenzí) 7 nocí

�erven – �ervenec,  d�íve:  8000,- K�
 nyní: 7 040,-K�

sleva platí  pro Makarskou riviéru, Istrii i Pelješac
Nejlevn�jší Chorvatsko? – naše 

stanová  základna v Podgo�e
Bližší informace osobn� v naší kancelá�i i na  

Cestovní kancelá� 
HORIZONT

www.horizontck.cz

Vedoucí výroby a kvality v plastiká�ském pr�myslu 
požadujeme:

• znalost strojírenství • technické dokumentace a znalost norem ISO, EMS 
• AJ podmínkou

 
 Se�izova� a operátor vst�ikolis� 

požadujeme: 
• technické vzd�lání

nabídky s životopisem zasílejte na email: mrstinova@rgp.cz
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  Zahradní prodej: Naho�any



AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se zá-
rubní  - dýhované
2 820,-Kč

Náchod - Parkány 466 (vedle Byt.družstva), mobil 603 345 236   www.dvere.inu.cz

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 
Pod�bradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

Výkup železa a barevných kovů
ul. 17. listopadu po, st, pá      8 - 14.30 hod.
      Červený Kostelec út, čt    8 - 16.30 hod.  

                                        so    8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

Planeta Země, o.p.s.
 vypisuje výběrové řízení na pozice:

MODERÁTOR – REPORTÉR
Požadujeme:    - VŠ, SŠ vzd�lání
  - schopnost vystupovat p�ed publikem
  - vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti
  - �idi�ský pr�kaz sk. B
  - možnost cestovat
  - schopnost rychlého úsudku a odpov�dný p�ístup

ZVUKAŘ – TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Požadujeme:   - základní znalosti výpo�etní techniky (HW a SW)
  - vysoké pracovní nasazení a ochotu u�it se novým v�cem
  - �idi�ský pr�kaz sk. B
  - možnost cestovat
  - schopnost rychlého úsudku a odpov�dný p�ístup

Nabízíme:       - atraktivní práci na nejv�tším vzd�lávacím projektu v �R 
    Planeta Zem� 3000
  - možnost procestovat celou �R
  - adekvátní � nan�ní ohodnocení dle po�tu realizovaných akcí

Zájemci, zašlete sv�j životopis a motiva�ní dopis na adresu: info@planetazeme.cz. 
Uzáv�rka dodání podklad� je 31. 5. 2011. Termín zahájení akcí: zá�í 2011. Další 

dotazy zodpovíme na telefonu 491 423 577, 776 140 040. Informace o projektu 
Planeta Zem� 3000 naleznete na adrese: www.planetazeme.cz. 

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ P�ÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny

pro�  digitální sestavy pro satelitní a DVBT
p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty,

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie,montáž, servis

 TELKABEL CR, s.r.o.    více info na tel.:
     �eských brat�í 89    491 422 999
     547 01 Náchod         777 790 675 
                                       604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
p�íjem zakázek: 

Po – 9.oo – 14 .oo hod
St – 11.oo – 16.oo hod 
�t – 9.oo – 14.oo hod 
úterý a pátek zav�eno 

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Provádíme
malí�ské a nat�ra�ské práce 

byt�, domk�, kancelá�í, škol, 
velkých objekt�, 
fasád a oken.

 

Mob. 731 458 720 
Jaroslav Foglar

Malí�ství  Nat�ra�ství

 - profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
 - profilový systém spl�uje normu 73 0540-2
 - dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem
 - kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
 - montáž, doprava a zam��ení v cen� 
   dodávky
 - zákaznický kupon slev pro další dodávky

 S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit�ní, sít�
 proti hmyzu, parapety vnit�ní i venkovní, zimní zahrady.

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

tel.: 731 409 826, 739 144 541, www.pamix.cz
e-mail: hradec@pamix.cz, nachod@pamix.cz

za starý nábytek a nepot�ebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny p�i st�hování,

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

OBEC Provodov – Šonov
oznamuje záměr pronájmu

„Obecního 
hostince“ 

v Šonově.
Termín od 1. 7. 2011

Pronájem restauračního zařízení 
pro 70 hostů a terasa pro 25 hostů 
+ 4 místnosti v I. poschodí
(možnost zřízení bytu).
Kritéria: výše nájemného (min. 
10.000,- Kč), záměr, reference.
Bližší informace na elektronické 
úřední desce OÚ
www.provodovsonov.cz 
nebo telefonním čísle 
491 474 077.

Termín podání 
nabídek:  
do 30.5.2011 
do 15.00 hodin.

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K, 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

a provádíme p�eklady 
dokument� jak s ú�edním 

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

St�echy
Zelená úsporám

Cenové kalkulace zdarma !
 pokrýva�ské
 klempí�ské
 tesa�ské
 bytová jádra

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

www.strechy
 ash.cz
mail: strechy
 ash@seznam.cz

tel.: +420 608 345 132

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

TEL.: 602 145 222

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROV�
ENÁ �ASEM“
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   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby 
a revizí rozvod� pro tato média. VY budete by-
dlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Mexická kuchyně
13. – 14. 5. 2011

Přijďte ochutnat speciality 
mexické kuchyně

Restaurace 
Arielka

 v Náchodě
(nad bowlingem)

Rezervace
604 893 615

Navštivte Restauraci Arielka v Náchodě
a zúčastněte se zajímavých přednášek

 Úterý 17. 5. v 18 hod.                 vstupné 190 korun

Víceúrovňová vnímání
Vývoj postupuje neustále vpřed a jeho vliv můžeme vnímat čím dál znatelněji.Někdy se nám může 
zdát , že je toho hodně najednou nebo, že tomu úplně nerozumíme.Když dokážeme vnímat sebe 
jako toho ,kdo vývoj vede a zároveň kdo jej přijímá,pak lépe pochopíme co se děje a jak si počínat 
největšímu prospěchu nás všech.

Přednášku povede Ing. Martin Matějka z Prahy ,kterého můžete znát jako moderátora a spoluzakla-
datele internetové televize „ Cesty k sobě“ www.cestyksobě.cz
Mnoho let se zabývá osobním rozvojem ,vědomou prací s podvědomím a nadvědomím.

 Pondělí 23. 5. v 18.hod.     vstupné 130 korun

Příčiny nemocí a jejich přirozené léčení.
Terapeut a léčitel Ing. Otakar Morávek z Centra zdraví JONA v Pardubicích je spoluautorem metod 
Computer Kinesiology a CBG CyberBodyGuard. Více jak 30 let se zabývá ověřováním efektu tradič-
ních léčebných metod a celostním pohledem na člověka. Spolupracuje s řadou odborných a zdravot-
ních zařízení. Své poznatky publikuje a prezentuje na přednáškách pro laickou i odbornou veřejnost.

Rezervace: 604 893 615

Navazují partnerství v Belgii
 V b�eznu tohoto roku se vydali zástupci St�ední školy �emeslné v Jarom��i do Bruselu, kde 
sídlí škola vzd�lávající ková�e a podková�e - Ecole Centrale Pratique de Marechalerie de l‘État. 
První kontakt s touto školou byl již navázán v roce 2004, kdy naše škola byla pozvána na oslavu 
100. výro�í založení, a tak jsme tedy nejeli do neznáma.
 Po n�kolika letech se op�t poda�ila navázat vzájemná spolupráce a my jsme se mohli seznámit 
s pr�b�hem výuky v této belgické škole, která je organizována pro lidi starší 18 let v prezen�-
ním studiu trvá 3 roky a 6 let v dálkovém studiu. Výuka je p�evážn� praktická, z teoretických 
p�edm�t� je vyu�ována hipologie. Skupinu student� tvo�ili muži i ženy všech v�kových skupin.
 Vedoucí mistr pan Olivier Toussaint nás provedl školní budovou, seznámil s postupem výuky 

a požadavky k záv�re�ným zkouškám.
 V dob� návšt�vy jsme se zú�astnili odbor-
ného seminá�e vedeného veterinárním léka-
�em panem Francois Sivinem z místní vete-
rinární kliniky, který nás podrobn� seznámil 
s postupem odstran�ní patologických nár�st� 
na kopyt� a lé�ení mykózy ko	ského kopyta 
a následn� na živém koni tyto operace provedl.
 Milé setkání bylo umocn�no setkáním 
s �eskou studentkou této bruselské podko-
vá�ské školy, která nás doprovázela po celou 
dobu návšt�vy ve škole.
 Další významnou návšt�vou pro nás byla 
� rma KERCKHAERT. Tato � rma je nej-
v�tším výrobcem podkov v celé Evrop�. 
V sou�asné dob� mimo podkov kovových 
a hliníkových vyrábí také rašple a podkováky. 
V nabídce mají veškeré ná�adí a pot�eby pro 
podková�e.
 Po p�íjezdu se nás ujal Jenst Verhelst. Nej-
prve nás seznámil s historií � rmy a poté jsme 
prošli výrobnou podkov. Podkovu vyráb�jí 
na jeden oh�ev a denní produkce � rmy je 12 
tisíc podkov p�edních, zadních, levých a pra-
vých a to r�zných velikostí.
 Na rozlou�enou nám v�noval propaga�-
ní materiály a vyslovil p�ání ú�astnit se op�t 
po n�kolika letech podková�ských dn� a na to 
jsme mu dali slib, že bude pozván. 

Mgr. Jarmila Borecká a Zden�k Vítek

CHCETE DOBŘE INVESTOVAT?
Kupte si nový byt nebo pojďte s námi do nájmu v novostavbě v Polici nad Metují.

Akce platí do 31. 5. 2011 – výrazné snížení cen bytů o 45%!
Výhody:
� využijte snížené sazby DPH
� zajistíme úvěr až na 30 let – splátka stejná jako výše
   nájmu za srovnatelný byt, výhoda, že budete bydlet ve svém
� předejděte zvýšení úrokových sazeb z hypotečních úvěrů

Nechcete koupit
 ale bydlet?

Nabízíme pronájmy
(pouze dlouhodobé)
všechny informace na
www.maratonstav.cz

 email:
 maratonstav@maratonstav.cz

tel.: +420 602 152 296 
+420 499 781 341

Petra Rozínková, Tel.: 775 416 977

Kosmetický salon
Hurdálkova 206 (naproti Kinu Vesmír, 2.p.)
Náchod
Trápí Vás jarní únava nebo přebytečné centimetry po zimě? Léto za 
dveřmi, tak se na něj přijďte nachystat. Vyzkoušejte jedinečný tělový 
zábal Universal contour wrap, při kterém detoxikujete a zeštíhlíte. Za 
pouhé 2 hodiny garance ztráty 15 cm, jinak neplatíte!


