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TOTÁLNÍ KRACH CEN
  VÝPRODEJ AŽ 60%

 �ISTÍME SKLADY
HV�ZDNÝ VÝPRODEJ 

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).

Vinotéka
Jarmila Jirásková

Tyršova ul. �p. 65, Náchod Otev�eno: pond�lí - pátek  9 - 12 hodin – 13 - 18 hodin, sobota  9 - 12 hodin

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 Masarykovo nám�stí 19, Náchod

P�ejeme v novém roce hodn� p�íjemných chvil 
nad dobrou kávou a sklenkou dobrého vína.

25 000 
výtisk�

www.e-nachodsko.cz                portál  náchodského regionu www.e-nachodsko.cz                

Vámi vybraný spot�ebi� Vám rádi p�edvedeme

Nabídka televizor� zahrnuje všechny moderní modely

DESET DOBRÝCH D�VOD� 
PRO DOBRÝ NÁKUP

D�vod první: MÍSTO. Prodejnu ELMAX v Novém M�st� nad Metují najdete v sousedství hypermarket� 
Albert a Penny. Pohodln� tady zaparkujete – a to pro za�átek dobrého nákupu není ur�it� málo. Každé 
místo má svoji minulost, s ELMAXem však i novou budoucnost. P�ije�te si nás vyzkoušet! 

D�vod druhý: POHODLÍ. Nákup v ELMAXu m�žete realizovat prost�ednictvím elektronického ob-
chodu z pohodlí domácího k�esla. Po nákupu na internetu vás však ne�eká nutnost vyhlížení listonošky 
s dobírkou. Zboží si m�žete odebrat p�ímo v novom�stské prodejn�, jen musíte ozna�it tuto prodejnu jako 
výdejní místo. Bud�e v pohod�!

D�vod t�etí: NA ZKOUŠKU. Uvažujete nap�íklad o nákupu automatického vysava�e? Potom zkuste 
ELMAX a p�j�te si dom� tento výrobek prestižní zna�ky iRobot jen na zkoušku. A potom se rozhodn�te.

D�vod �tvrtý: SNÍŽENÁ DA�. Pokud si u spole�nosti ELMAX zakoupíte vestavné spot�ebi�e, bude vám 
jejich montáž provedena se sníženou sazbou DPH. Ušet�íte.

D�vod pátý: HÝ�KANÝ TV DIVÁK. V pestré nabídce ELMAXu najdete všechny moderní typy tele-
vizor�: od plazmy, p�es LCD až k 3D. Navíc zde u televizor� zna�ky LG funguje vychytaný servis, který 
znamená nejen opravu vašeho televizoru u vás doma, ale i poskytnutí náhradního TV, pokud vaše kouzelná 
bedýnka nejde hned opravit. Užívejte si televize. 

D�vod šestý: VLASTNÍ SERVIS. Moderní domácí spot�ebi�e jsou složitými p�ístroji. Spole�nost EL-
MAX za n� p�ebírá odpov�dnost po celou dobu jejich životnosti a  proto má k dispozici vlastní servis. 
Záru�ní i pozáru�ní. Kde koupíte, tam vám zajistí opravu. 

D�vod sedmý: KVALITA A VÝB	R. Chcete zjistit, co by mohla um�t vaše pra�ka, jak vypadá moderní 
vestavný spot�ebi� 21. století?  Ptejte  se a  vybírejte to, co práv� vy pot�ebujete. 

D�vod osmý: INTERNET Z KAMENE. Elmax vhodn� kombinuje výhody klasického kamenného ob-
chodu s tím stále více populárním internetovým. Výrazn� se tím snižují i komplikace p�i záru�ním a pozá-
ru�ním servisu. Bu�te chyt�í!

D�vod devátý: BEZPECNÁ DOMÁCNOST. Všechny produkty nabízené spole�ností Elmax jsou vyro-
beny podle nejp�ísn�jších limit� bezpe�nosti – a navíc jsou ohleduplné i v��i sob� navzájem. Zkamará�te 
vaši pe�ící troubu s vaší induk�ní deskou a vestavnou chladni�kou.

D�vod desátý… za�ne mít váhu, až se o všem sami p�esv�d�íte. T�šíme se na Vaši návšt�vu. Tu skute�nou, 
i tu virtuální.

ELMAX STORE a.s., Nové M�sto nad Metují (u prodejny Albert), www.elmax.cz, 
www.elmaxshop.cz, tel. 493 034 105, 602 794 575, e-mail: novemesto@elmax.cz, 

prodejní doba: po-pá: 9-17 hod., so 9-12 hod.

 D�vodem pro nákup je zám�r n�co koupit. S tím není žádný problém, protože nabídka je skute�n� ši-
roká. Problém nastává p�i orientaci v této nabídce a hledání d�vod�, pro� navštívit práv� toho �i onoho 
obchodníka. Ale, co když je t�ch dobrých d�vod� hned deset? Spole�ným jmenovatelem všech odpov�dí je 
ELMAX – sí� prodejen s elektrospot�ebi�i. Jedna z posledních byla otev�ena i v Novém M�st� nad Metu-
jí. Najdete zde bílou techniku, vestavné spot�ebi�e, televizory, audio-video techniku, vysava�e atd.. Pro�  
na nákup do ELMAXu?   

INTERNET Z KAMENEINTERNET Z KAMENE



Znáte exotické ovoce?
 I v roce 2011 se op�t scházíme s našimi v�rnými �tená�i na stránkách ECHA a bude-
me se po celý rok snažit je zaujmout zajímavostmi z lákavého a pestrého sv�ta gastrono-
mie. A za�neme hned zdrav� - exotickým ovocem. V�tšina našinc� donedávna z exotic-
kého ovoce znala jen banány, pomeran�e, mandarinky a kiwi. Další ovocné pochoutky 
z dalekého jihu naší zem�koule z�staly pro �echy dlouho utajeny. Až po pádu železné 
opony se na pultech za�aly objevovat nám d�íve neznámé, exotické plodiny. Zkuste je 
a uvidíte, zda-li je ob�as nevym�níte za naše klasická jablka �i hrušky. Jako první se 
podíváme na velké „mí�e“ v sí�ce - pomelo. Tento plod dor�stá váhy až 5 kg, ale u nás 
koupíte v�tšinou kilová pomela. Dužinu má bled� žlutou, oranžovou až �ervenou. Je 
k�ížencem grepu a citrus� a má p�vod v Izraeli. Obsahuje hlavn� vitamin C a železo, 
je i vydatným zdrojem draslíku. Konzumuje se syrové, bez slupky, m�žete jej p�idat 
do ovocných salát� i do marmelád. Ze zdravotního hlediska je vhodné p�edevším k boji 
proti vysokému cholesterolu a srde�ním nemocem. Má jen velmi málo kalorií. Nejlepší 
je kupovat pomelo balené do celofánu a sí�ky, protože jinak rychle vysychá. Tamarind 
- toto ovoce bývá ozna�ováno jako kyselé �i indické datle. Plod má tvar široké velké fa-
zole výrazn� hn�dé barvy. Pod slupkou jsou ukryta tmavá, velmi tvrdá semena v hn�dé 
dužin�. Ta má p�íjemnou chu� p�ipomínající sm�s povidel, datlí a sušených t�ešní. Kon-
zumuje se �erstvá, va�ená, sušená, zava�ená �i jako povidla. Používá se také k p�íprav� 
osv�žujících nápoj�. Jedná se o velmi ú�inné p�írodní projímadlo, pomáhá trávení, má 
antiseptický ú�inek a vysoký obsah vitaminu C. Plod sta�í pouze zbavit slupky, tužších 
vláken a semen. Karambola má š�avnatou, lehce nakyslou dužinu s v�ní jasmínu, je 
osv�žující a dob�e zahání žíze�. Má hodn� vitaminu C, železa, fosforu a vápníku. Po-
užívá se celá v�etn� zrní�ek. Hodí se k p�íprav� salát� a jako dekorace zmrzlinových 
pohár�. V pokojové teplot� dozrává b�hem 2 až 3 dn�.
Další spoustu exotického ovoce najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

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 

Talíř plný chutí
a vůní

    TICHÁ VZPOMÍNKA
 

Dne 1.1.2011 uplynul jeden smutný rok 
od chvíle, kdy nás opustila naše drahá 

manželka, maminka, babi�ka,
paní Helena Barešová.

Kdo jste ji znali, vzpome�te s námi.

V�dci a léka�i upozor�ují, že ú�inky kávy se u každého z nás projevují zcela individu-
áln�. P�i posuzování prosp�šnosti by m�lo být zohledn�no více d�ležitých faktor�, jako 
nap�íklad zdravotní stav, množství vypité kávy za den, �i z jakého druhu kávy se nápoj 
p�ipravuje.

Káva m�že obsahovat až 70 % antioxidant� p�ijímaných v potrav�, a tím chrání kar-
diovaskulární systém. Odborníci se shodli, že za p�im��ené pití kávy lze ozna�it denní 
konzumaci �ty� až šesti šálk�, což by m�lo odpovídat asi 300 miligram�m kofeinu. Ze-
lená kávová zrna obsahují vodu, tuk, sacharidy, bílkoviny, vlákninu a mnohé další látky, 
p�i�emž n�které z nich se b�hem zpracování kávy (zejména pražením) m�ní a vznikají 
z nich látky nové.

Vliv kávy na organizmus
Vliv kávy na lidský organismus je již po dlouhou dobu p�edm�tem nejr�zn�jších od-

borných studií a ú�inky tohoto výjime�ného nápoje zkoumají týmy odborník� na celém 
sv�t�. Je dokázáno, že v zelených zrnech je více než 200 ješt� neidenti	 kovaných látek, 
které mají pravd�podobn� na organismus pozitivní vliv.

Trávení
Káva prý pomáhá p�i trávení. Kofein povzbuzuje produkci žalude�ních š�áv a žlu�i. 

Pozor si však musí dát lidé trpící žalude�ními v�edy, v�edy dvanácterníku a jinými nemo-
cemi trávicího ústrojí. V tomto p�ípad� je lepší se káv� rad�ji vyhnout.

Kávou proti rakovin�
D�íve se �asto tvrdilo, že káva obsahuje rakovinotvorné látky. Tato tvrzení však nebyla 

moderními výzkumy potvrzena. Dokonce bylo zjišt�no, že káva m�že mít v p�ípad� rako-
vinového onemocn�ní ochranný ú�inek.

Krevní tlak
N�které studie ukazují, že pití kávy z�ejm� nemá vliv na dlouhodobý vzestup krevního 

tlaku. Tlak se prý m�že p�echodn� zvýšit, než se vytvo�í tolerance na kofein, poté zase 
klesne na normál. Toto se však týká pouze lidí, kte�í netrpí poruchou kardiovaskulárního 
systému. Lidé s vysokým krevním tlakem by kávu pít ale nem�li.                                 

Gabriela Dimterová 3.H, Mgr. Vlasta Drobná
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplcenm.cz

Mýty o ...
„Je káva opravdu škodlivá?“

symbolizuje zhasnutí váno�ního stromku. 
Takto o	 ciáln� tuto tradici naplnili 9. led-
na v Dobrušce. Tento slavnostní akt záro-
ve� doplnili o vyhodnocení prob�hnuvší 
T�íkrálové sbírky. Za vším pak hledejte 
tamní farní charitu �i dobrušskou organi-
zaci Junáka.                                           (r)

KONEC VÁNOC

 První lednový víkend se neznámí pachate-
lé op�t vloupali do bývalých láze�ských bu-
dov v Náchod� - B�lovsi, vytrhali zde kabely 
elektrického vedení a založili ohe� v p�ízemí 
a prvním pat�e. Prosíme ob�any, aby zavolali 
m�stskou �i státní polici, pokud se domníva-
jí, že do areálu op�t pronikly nekalé živly.   
      D�kuji. David Troutnar, správce lázní

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

Česká společnost EURONA s.r.o.
výrobce bytové chemie a kosmetiky v Hronově

hledá pracovníka na pozici:

Nákupčí specialista – zahraniční obchod
obchodní myšlení a jednání v komunikaci
angličtina na komunikativní úrovni - podmínkou
zkušenosti z obchodu a marketingu
PC znalosti – Windows, Word, Excel, Outlook
časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení
ukončené SŠ vzdělání
řidičské oprávnění skupiny B

zázemí úspěšné, stabilní a rostoucí společnosti
možnost profesního růstu
mzdu odpovídající pozici a výkonům
motivační ohodnocení

Životopisy zasílejte na danes.marinica@eurona.cz
Více informací o naší společnosti najdete na

www.euronabycerny.com

Požadavky:

Nabízíme:

Kontaktujte nás na telefonním čísle
491 477 361 pan Daneš Marinica Trable s prstýnky

 Hasi� jsou poslední dobou až p�í-
liš �asto zváni k sundávání prstýn-
k�.
Nej�ast�ji hasi�i volají léka�i, kte�í 
marn� zápasí s prstýnky, které brání 
prokrvení prstu, nap�íklad když prst 
ote�e p�i úrazu. To však nejsou jedi-
né p�ípady, kdy prstýnek za�íná vy-
tvá�et zdravotní komplikace. Mnozí 
z t�ch, kte�í prstýnek z prstu b�žn� 
nesundávají, po letech kdy jim prst 
„ztloustne“, za�ínají poci�ovat pro-
blém s prokrvování prstu. To m�že 
být zna�n� bolestivé a v d�sledku 
by to mohlo vést i k trvalému po-
škození prstu. V t�chto p�ípadech 
však již v�tšinou žádné zaru�ené 
rady nepomáhají, ale p�esto je dobré 
vyzkoušet všechny od t�ch nejjed-
nodušších. Nejprve je možné prst 
jen d�kladn� promastit olejem nebo 
namazat mýdlem. Další pokusem by 
mohlo být podchlazení prstu stude-
nou vodou nebo ledem. Pokud tyto 
pokusy selžou je možné ješt� natek-
lá prst stáhnutí t�sným omotáním 
nap�íklad dentální nití nebo smrš-
�ovací fólií. Poté však již amatérské 
pokusy kon�í. Pokud prokrvení brá-

ní zlaté prstýnky nebo prstýnky z ji-
ného m�kkého kovu, není složité je 
p�e�íznout. S tím si poradí kdejaký 
šikovný kutil nebo zkušený zlatník. 
Horší to však je s moderními prs-
týnky z chirurgické oceli, které jsou 
velmi tvrdé. Tam již nezbývá nic 
jiného než pracné a zdlouhavé p�e-
pilování. To však již není pokus pro 
kutily, v tomto p�ípad� rad�ji vy-
hledejte léka�e, 
který rozhodne 
jak dál postu-
povat, p�ípadn� 
povolá hasi�e.

Dne 21.12.2010 oslavil  své 105. narozeniny nejstarší �len SDH B�loves,  pan Karel Kašpárek. Celý sbor 
dobrovolných hasi�� p�eje panu Kašpárkovi pevné zdraví a spokojenost do dalších let. 
Na fotogra� i Mgr. Aleny �tvrte�kové jsou gratulanti s oslavencem uprost�ed(zleva): �lenové SDH B�loves - 
Leoš Flek, starostka sboru Šárka Cimbálníková, Karel Kašpárek (oslavenec), Petr Hejzlar a Ji�í Polák.



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:
Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (27)

T E P L Á R N A
 V roce 1908 RTZ zamýšlely postavit naproti závodu vpra-
vo od Plhovské ulice elektrickou centrálu pro moderní pohon 
stroj�. Tu patrn� dokon�ily v roce 1910. Do teplárny byla vy-
budována vle�ka kon�ící až u tkalcovny. Sloužila pro dopravu 
materiálu, zboží i uhlí. P�vodn� elektrocentrála vyráb�la proud 
pro výrobní budovy a sou�asn� zajiš�ovala i dodávku technolo-
gické páry. Postupn� za�ala zásobovat centrálním teplem i lo-
kality m�sta. Koncem 50. let se stala teplárna jedním z provoz� 
Elektráren Po�í�í n.p. se sídlem v Trutnov�.
 Srdcem dnešní teplárny je granula�ní uhelný parní kotel          
o výkonu 75 tun páry/hod., vyrobený v roce 1969 v závod� na 
výrobu kotl� ZSMK Tlma�e na Slovensku, uvedený do pro-
vozu v roce 1970. V témže roce byla instalována rovn�ž nová 
odb�rov� protitlaková turbina o výkonu 12 MWel, vyrobená 
v První brn�nské strojírn�. V teplárn� je rovn�ž instalována 
kondenza�ní nízkotlaká turbina o výkonu 5 MWel, vyrobená 
v �KD Praha v roce 1949. Ta slouží k optimalizaci kombinova-
né výroby elekt�iny a tepla.
 Jako uhelné palivo je spalováno nízkosirnaté hn�dé uhlí ze 
Severo�eských uhelných dol� lomu Bílina. Další dva výtopen-
ské kotle, každý o výkonu 25 tun páry/hod. spalují zemní plyn, 
respektiv� lehký topný olej. Jako havarijní rezerva slouží další 

t�i výtopenské 
kotle na zem-
ní plyn a lehký 
topný olej, kaž-
dý       o výko-
nu 16 tun páry/
hod. P�vodn� 
používaný mazut 
nespl�oval eko-
logické podmín-
ky pro �istotu 
ovzduší. Spaliny 
z uhelného kotle 

jsou odvád�ny p�es vysoce ú�inný tkaninový 	 ltr a zachycený 
popílek je hydraulicky dopravován potrubím kolem koupališt� 
na úložišt� mezi zámkem a Dolní Radechovou. Dále slouží jako 

stavební materiál 
p�i budování pro-
tipovod�ového 
prvku. Pro roz-
ptýlení zplodin 
slouží nejstarší 
102m vysoký 
komín z roku 
1947. Jeden z 
p�vodních ko-
mín� kotelny 
byl v roce 1969 
zbourán. V roce 1985 byl pro výtopenské kotle postaven další 
komín o výšce 60m. Kone�n� nejmenší 30m kovový komín pro 
havarijní kotle byl postaven v roce 1976. K teplárn� pat�í i roz-
mrazovací tunel na uhlí vedle vle�ky.
 K chlazení kondensa�ní turbíny slouží chladící v�ž. Voda pro 
tuto v�ž a další pot�eby teplárny je odebírána v B�lovsi z �eky 
Metuje nad jezem a dopravována samospádným potrubím do 
Náchoda. Pro p�ípad snížení hladiny je pod jezem instalováno 
náhradní p�e�erpávací za�ízení. Teplo je nyní rozvád�no paro-
vodem o celkové délce 25 km a 4 km horkovodního potrubí. 
Jsou zásobovány p�edevším továrny, nemocnice a 5.000 do-
mácností. Teplárna nyní dodává do distribu�ní sít� ro�n� cca 
49.000 MWh elekt�iny a do lokality Náchod cca 430.000 GJ 
tepla. Dlouhá léta byla teplárna pod správou �EZ. Od roku 
2003 byla zakoupena 	 rmou Harpen �R s.r.o. a ta byla pod 
stejným majitelem z N�mecka od roku 2008 p�ejmenována na 
KA Contracting �R s.r.o., provoz Teplárna Náchod. Vlivem 
racionaliza�ního a transforma�ního procesu došlo i k postup-
nému snižování po�tu pracovník�. Zatím co v roce 1990 se na 
provozu podílelo 150 osob, tak v sou�asné dob� je to již pouze 
62 pracovník�.

 P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké dal-
ší poznatky, doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech k 
zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na adresu samek.beloves@
seznam.cz nebo do redakce ECHA.

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

 Kdo by se domníval, že �eši v integrující se Evrop� ztrácejí smysl pro humor, m�l by se ve 
správný �as nacházet na K�inickém sídlišti v Broumov�. Práv� zde se nedávno objevily letáky, 
které informovaly, že v dob� od 17.30 do 22.10 hod. te�e v potrubí pouze užitková voda, která 
zp�sobuje pálení žáhy a kone�níku. Poplašnou akci neznámého vtipálka ukon�ilo až rázné 
dementi spole�nosti VAK Broumov. Voda pro sídlišt� je vždy kvalitní, žádná užitková voda se 
do vodovodního systému nedostává.                                                                                       (r)

K�INICKÝ VTIPÁLEK

 Ve dnech 09.12. - 12.12. 2009 prob�hla na zámku pana Josefa Barton� - Dobenína v Novém 
M�st� nad Metují výstava Vánoce s kv�tinou tentokrát na téma „Ladovy Vánoce“. Výstavu 
po�ádala St�ední škola a Základní škola, Nové M�sto nad Metují spole�n� s ob�anským sdru-
žením Madlena.
 Osmnáctý ro�ník výstavy prob�hl ve stylu bílých Vánoc. Žáci všech našich u�ebních obor� 
vyzdobili zámek bílými a st�íbrnými ru�n� zhotovenými papírovými ozdobami. P�ekrásné 
jakoby zasn�žené girlandy odd�lovaly jednotlivé místnosti, váno�ní strome�ky již tradi�n� 
zdobily chodby a další prostory. Za povšimnutí stála výstava nápaditých betlém�, umíst�ná     
v bývalé ob�adní síni, kterými se prezentovaly jednotlivé úseky školy.
 Ke krásné váno�ní atmosfé�e p�isp�li svým p�veckým vystoupením žáci Základní um�lec-
ké školy B. Smetany v Novém M�st� nad Metují a další skv�lé sbory z okolních mate�ských   
a základních škol. Návšt�vníci se mohli zaposlouchat do známých lidových koled a pobavit 
se nad vtipn� sehranými scénkami žák�.
 B�hem celé výstavy bylo zajišt�no bohaté ob�erstvení, o které se postarali žáci z obor� 
kucha�ských a cukrá�ských prací. K Ladovým obrázk�m zasn�žených vísek bezpochyby pat�í 
i tradi�ní zabíja�ka, proto jsme letos p�išli s nápadem otev�ít stánek s nabídkou uzená�ských 
výrobk�. Na odbyt šly jitrnice, tla�enka, škvarky, sádlo, kroupy od p�elou�ského �ezníka Vác-
lava S�ry a dalších dodavatel�.
 Zám�rem letošního ro�níku bylo propojení všech našich u�ebních obor� v jeden celek. 
Záme�níci, aranžé�i, cukrá�i, pe�ovatelky, kucha�i i praktická škola, provoz domácnosti                  
a žáci základní školy speciální sestavili p�i tvorb� jednotlivých expozic spole�né týmy ve 
snaze p�edvést své dovednosti a schopnosti. Velké pod�kování pat�í všem, kte�í se na váno�ní 
výstav� podíleli.                                                                             Ing. Ullwerová Yvona

VÁNOCE S KV�TINOUVÁNOCE S KV�TINOU

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

 T�etí adventní ned�li se novom�stskou sokolovnou rozezn�ly tóny chrámových i sv�tských 
skladeb v podání smíšeného p�veckého sboru Kácov a Novom�stského orchestru pod vede-
ním sbormistra a dirigenta pana Jaroslava Rybá�ka.
 V první polovin� koncertu zavedl p�vecký sbor Kácov poslucha�e svými skladbami do r�z-
ných zemí a p�iblížil jim rozli�nost skladeb, vznikajících k poct� zrození Spasitele, které jsme 
si p�ipomn�li práv� na Št�drý ve�er. Velmi zajímavé bylo uvedení Africké mše skladatele 
Normana Luboffa situované do horké Afriky prozá�ené sluncem s doprovodem bubn�, které 
jsou pro tento kontinent tak typické. Osobité provedení skladeb jist� umocnilo v poslucha�ích 
zimní p�edváno�ní náladu, kterou si odnesli i do svých domov�.
 Po p�estávce se rozezn�ly sálem hudební díla v podání Novom�stského orchestru, které 
zavedly poslucha�e do sv�ta 	 lmových a muzikálových melodií. Záv�r slavnostního koncertu 
pat�il skladb� F. Mendelssohna Slyšte jásot and�lský ve spole�ném provedení obou t�les.
Odm�nou všem ú�inkujícím byl dlouhotrvající potlesk vyprodaného sálu sokolovny.
Nezbývá než pop�át zp�vák�m, muzikant�m i sbormistrovi a dirigentovi panu Jaroslavu Ry-
bá�kovi, aby se stejnou srde�ností a osobitostí p�edávali radost ze zp�vu i hudby na koncer-
tech i v novém roce 2011.                                                          Jana Vitverová, �lenka sboru

Tradi�ní váno�ní koncert

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 a 602/286 568 .

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

Náchod – v�tší byt v OV,1+1, 49 m2 v 2.NP cihl.domu, topení plyn ......................... 625.000,-K�
�eské Mezi�í�í – novostavba RD s 4+kk, zast.pl.120 m2 s poz.900 m2 ................. 2.390.000,-K�
Špindler�v Mlýn – p�íjemný penzion ve výborném stavu s poz.1600 m2 ........... 19.200.000,-K�
Vysokov – p�kný stav.poz. 1 149 m2, plyn, ve�.vodaa el. na hranici poz ................... 475.000,-K�
Horní Radechová - v�tší podnikatl.objekt 22 kancelá�í, poz.1 773 m2 .................. 1.080.000,-K�
Náchod Plhov – pronájem obchodu 70m2 /Ve�erka/, sít� ve�.,topení el ...............10.000,-K�/m�s
Ba�etín – starší roubenka s poz. 2518m2, voda ve�.,jímka, topení lokál .................... 865.000,-K�
Rtyn� v Pod. – RD 1+2, 2 sklepy, vl.studna + ve�., 2 stodoly,poz.9 797 m2 .......... 1.486.000,-K�
Náchod – p�kný byt 3+1 v OV, 70 m2, zd�né jádro,plast.okna,výtah ..................... 1.086.000,-K�
Lipí u Náchoda – RD 1+3 s garáží, sklep,p�da, sít� ve�.,ÚT pevná, poz.360m2 ... 1.195.000,-K�
�eské Mezi�í�í – novostavba RD, 1+5, 2x koupena a WC, poz.885 m2 ................ 2.580.000,-K�
Viž	ov – RD-statek,1+5,koupelna,WC,sklep,p�da.ÚT pevná,poz.16 486 m2 ........... 985.000,-K�
�.Kostelec Horní – starší RD, p�da k vest.,sklep, nová st�echa, poz.2 173m2 ...... 1.650.000,-K�
Olešnice v Orl.Horách – p�kný PENZION,12 pokoj�,restaurace, sít�,soc,záz ..... 2.410.000,-K�
�.Kostelec Horní – stav.poz. k výst.RD  759 m2, sít� v dosahu,super místo ............ 480.000,-K�
Bezd�kov n.Met. – p�kný, rovin.poz.779 m2, opl s chatkou, ve�.voda, p�íjezd ........ 260.000,-K�
Náchod Beloves –  dr.byt 1+1, 41 m2 ve 2.NP s výtahem, p�kné místo .................... 764.000,-K�
Náchod – dr.byt 1+1v 6 NP s výtahem, 44,4m2, balkon, upravený ............................ 560.000,-K� 
Velký D�eví� – v�tší objekt –restaurace, v pat�e sál, sklep,p�da, sít�, 675 m2 .......... 985.000,-K�

Senior klub N á c h o d
„HARMONIE 2“

L E D E N   2 0 1 1
 Svaz d�chodc� v Náchod� nabízí všem 
senior�m programové �tvrtky v klubovn� 
Harmonie 2, Rybá�ská 1819, kde se sejdeme 
v lednu 2011 p�i následujících programech:
 * 20. 1. ve 14 hod. „Putování po Brodway 
s Vladimírem Hronem za krásnými muziká-
ly“ záznam promítne p. Josef Zav�el
 * 27. 1. od 14.hod. Maroko, 1.�ást: „Z 
Casablancy do Erg Chebbi“, snímky z cesty 
doplní vypráv�ním p. Zden�k Nývlt
 P�ij
te mezi nás všichni, kdo máte zá-
jem o naše programy, nebo� jsou i pro ne-
�leny Svazu d�chodc�. Na vaše návšt�vy 
se t�ší �lenové výboru MO SD v Náchod�

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

Uklidíme 
a odvezeme 

sníh...

TEL.: 602 145 222

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

 - 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!

�� Starší pohled na teplárnu

�� Starší provozní �ást
         - bourání P�ádnické ulice



Privátní stomatologická ordinace
MUDr. Jan Šnajdr

www.mudrjansnajdr.czwww.mudrjansnajdr.cz
stále p�ijímáme nové pacienty

ordinace se specializuje i na: 
� implantologii
� ošet�ení laserem 
� ošet�ení ko�enových kanálk� � celokeramické korunky

  Kontakt: Náchodská 548, 549 312 Velké Po�í�í (Hronov) - tel.: 777 90 50 47

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

773 061 131, 777 061 131, 491 417 180

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

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p.       830.000,-K�
- byt 3+1 v OV v Náchod� (67m2), u centra, plastová okna, lodžie     1,049.000,-K� 
- dr.byt 1+1 v Náchod� (37m2) zd�né, plast. okna, velká lodžie, sklep  595.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Náchod� (40m2) plastová okna, nový výtah, lodžie          550.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (73m2) ul.Borská, nové jádro, kuchy�,lodžie  1,095.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (70m2) nové jádro, pl.okna, zatepleno, lodžie   950.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� Karl�v kopec(79m2),zd�ný,lodžie,plast.okna1,249.000,-K�
- dr.byt 3+1 Nové M�sto n.M. (60m2),balkon,plast.okna,po rekonstr.  1,295.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec (65m2), Koubovka, zd�ný, balkon          920.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1(568m2), po �ást. rekonstrukci   1,790.000,-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     1,300.000,-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    1,490.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Horní Rybníky, 600m2, krásné klidné místo          1,350.000,-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      990,-K�/m2

- st. pozemky v �erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra         270,-K�/m2 
- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá�, plot       345.000,-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�

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
Milan Antoš

Výroba kuchyní, bytového a kancelářského nábytku

 přeje všem svým zákazníkům a obchodním partnerům 
                           hodně osobních a firemních úspěchů 

v novém roce 2011 a těší se na spolupráci

 Milan Antoš, Nová 1865, 547 01 Náchod, 
 tel. 491 420 365, 606 539 864

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

Odstraňování rampouchů 
a sněhu ze střech

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

U NÁS ROZTÁLY CENY!U NÁS ROZTÁLY CENY!

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

Restaurace 
U Medvěda Stárkov 

Vás zve na hasičský ples
22.1.od 20hod. 

K poslechu i tanci hraje 
skupina MINIMAX

Vstupné 50,-Kč.
Srdečně Vás zveme

Hledáme spolehlivého 

DISTRIBUTORA 
500 ks novin ECHO 
v oblasti sídliště 

Branka.

Info na tel. 602 103 775
 nebo e-mail: 

echo@novinyecho.cz

Restaurace Pod Montací 
v Náchodě Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
út. stř. čt.

18., 19. a 20.1.2011
Hudba k tanci a poslechu

ve středu 19.1. od 18.00 hodin
hrají Lenka a Jan Staňkovi

Tel.:491 426 425



KOMPLETNÍ ODDLUŽENÍ
Přerůstají Vám Vaše dluhy přes

hlavu, hrozí vymáhací společnosti,
soudy či exekutor? Můžeme a chceme 

Vám pomoci! Nepotřebujete
ručitele ani potvrzení o příjmech. 
Volejte: 607 752 017

Uklidové práce
fi rma Kovalský

                                                čištění oken, koberců,                                             
                                           autočalounění

telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

Povánoční úklidy

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál                        

(sáčky, fi ltry, kobosan)
- výkup a prodej

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)

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.
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EJVYŠŠÍ CENY

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

Koupím vzduchovku, 
přilbu,bodák 

a věci z obou válek.
TEL.:606 270 421

HEZKEJ PES
Střihová úprava, 

kosmetika a péče 
pro čtyřnohé kamarády

HEZKÝHO PSA najdete 
na Plhově, v Náchodě
ul.Kostelecká 1828 - suterén domu
(žlutý věžák směr Dolní Radechová)

po-čt 10.00 - 18.00 hod.
pá 10.00 - 15.00 hod. - popř.dohodou

Kristina Meierová
tel.: 739 13 41 41

Info:739 596 803

Jazyková škola hledá 
schopné tlumo�níky 

na externí 
spolupráci.

NÁHRADNÍ VOZIDLO ZDARMA
pro poškozené p�i pojistné události

Zap�j�ení vozu fyzickým i právnickým osobám.
Servis, lakovna, pneuservis, autoskla, 

p�íprava na STK.

Více informací na telefonních �íslech:
H&P  AUTOSERVIS 

777 810 626
AUTOP�J�OVNA

 734 585 72828
Každý zákazník autop�j�ovny 

od nás obdrží malou pozornost.
www.car-spin.cz

Zavedená jazyková škola 
přijme lektory jazyků 

na plný či částečný úvazek.

Info:739 596 803

SALON SLUNÍÈKO 
v Náchodì

Podrobnosti na tel.: 776 690 872

pøíjme šikovnou 
nehtaøku na ŽL.

Prodej stavebních pozemků 
v obci Zábrodí 

část obce Horní Rybníky
2 zasíťované pozemkové parcely v kú. 
Horní Rybníky o rozměrech cca 1500m2.

Pozemek bude prodám nejvyšší nabídce 
(obálková metoda). 

Minimální cena za 1m2 je 280,-Kč.

Datum uzavření podání nabídky 
je 31.ledna 2011 

na Obecní úřad Zábrodí,
Horní Rybníky 35, 549 46 

Horní Radechová

Bližší informace na www.zabrodi.info 

ZÁVODY
SP�EŽENÍ

V Janovi�kách u Broumova se v termínu 
od 22. do 23. ledna uskute�ní závody psích 
sp�ežení. Akci pod patronátem hejtmana 
Královéhradeckého kraje Lubomíra Fran-
ce po�ádá Musher Club Metuje �ervený 
Kostelec.                                                          (r)

AFRICKÉ 
PUTOVÁNÍ

po Botswan�, Jihoafrické republice a Na-
mibii je tématem cestopisné p�ednášky 
Davida Švejnohy. Navštívit ji m�žete 
ve �tvrtek 20.ledna od 19 hodin v Broumo-
v�. Místem konání je Výstavní sí� klášterní 
zahrady.                                                       (r)

ZNAKY Z ODPADU
Agentura Dobrý den z Pelh�imova a spole�nost EKO - KOM jsou organizátory zajímavého 
projektu jehož smyslem je vytvo�ení co nejv�tšího po�tu znak� �eských m�st a obcí z odpa-
dových materiál�. Do projektu se zapojila �ada škol v rámci celé �eské republiky (v našem 
regionu se jedná nap�íklad o Hronov �i Úpici). V sou�asnosti je vytvo�eno tém�� 900 znak�. 
Prohlédnout si je m�žete na webu projektu na adrese www.znakymestaobci.cz

atraktivní místo 
v centru Náchoda, 

d�m je 
v perfektním stavu, 

tel: 
736 481 756 

Nabízíme prostory 35 m2

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání

Stavební a zednické práce

mobil: 776 209 233
e-mail: petradik@centrum.cz

� dlažby � zámkové dlažby
� fasády 

� veškeré stavební práce
Petr Adámek
Olešnice 101

Červený Kostelec

� veš
P
Ole

Če

 Náchod – Okresní soud v Náchod� ve �tvrtek 6.1.2011 odmí-
tl projednat obžalobu podanou na ex-starostu Náchoda Old�icha 
�tvrte�ku. Podle ní bývalý nejvyšší p�edstavitel m�sta p�ipravil 
m�sto o 35 milión� korun, když podepsal nevýhodnou smlouvu 
o prodeji m�stského pivovaru. 
Soud rozhodnutí zd�vodnil tím, že obžaloba nem�la všechny ná-
ležitosti k projednání soudem. Dal však jasn� najevo, že prodej 
pivovaru nepovažuje za standardní. Navíc v pr�b�hu jednání zve-
�ejnil informace, které posilují obavu n�kdejší politické opozice 
i neúsp�šného zájemce o koupi pivovaru - Holby a.s.: Tedy, že 
prodej výrobce piva Primátor mohl být zmanipulován, a to tak, 
aby ho získal dop�edu vybraný zájemce. Tím je již známá a.s. LIF, 
které byl nakonec ve výb�rovém �ízení prodán, a to o 35 milión� 
levn�ji, než za n�j nabízela konkuren�ní Holba a.s.

 „Z p�edloženého spisu je patrné, že první zjišt�ný kontakt 
ohledn� zájmu nabídky „prodeje nebo koup�“ akcií Pivovaru Ná-
chod a.s., se datuje již z listopadu 2007. Již tehdy m�la probíhat 
elektronická i osobní komunikace mezi p�edstaviteli pivovaru 
a zástupci spole�nosti LIF a.s., kte�í minimáln� od února 2008 
do konce kv�tna 2008 dostávali informace o hospoda�ení spole�-
nosti Pivovar Náchod a.s.,“ �ekl soudce Pavel Ruml.

LIF a.s. m�la p�ednost

 „Obsahem vyšet�ovacího spisu je zaznamenáno i to, že již 
v kv�tnu 2008 u�inila LIF a.s., M�stu Náchod nabídku na odkou-
pení pivovaru, a to za kupní cenu ve výši 135 milión� korun,“ 
pokra�oval soudce. „Ovšem s tím, že M�stu Náchod by byl odpro-
dán zp�t hotel Beránek, a to za cenu 46 milión�. V p�ibližn� stejné 
dob� p�itom a.s. Holba po zjišt�ní, že je uvažováno o prodeji ná-
chodského pivovaru, nabízela kupní cenu cca 160 milión�. S tímto 
subjektem však žádná konkrétn�jší jednání nebyla vedena a nem�-
lo dojít k p�edávání ekonomických informací srovnatelných s úda-
ji p�edávanými spole�nosti LIF,“ citoval poznatky policie Ruml.

 Podle soudce je tedy z�ejmé, že m�sto Náchod a vedení pivova-
ru dávalo p�ednost LIF a.s., a to p�esto, že za pivovar nabízela vý-
razn� nižší cenu. „Dle p�edložených údaj� nem�la být vedena ani 
jiná v�cná obchodní jednání s jinými subjekty, které byly ochotny 
za pivovar nabízet vyšší cenu,“ dodal soudce.

M�sto nedbalo ani na varování ÚHOS

 Soudce upozornil i na to, jak se m�sto zachovalo, když bylo nu-
ceno vyhlásit výb�rové �ízení. „Poté co tehdejší opozice prosadila 
vypsání ve�ejné obchodní sout�že na prodej pivovaru, stanovili 
p�edstavitelé m�sta jen krátkou lh�tu pro podání nabídky, což bylo 
v ostrém rozporu s doporu�ením Ú�adu na ochranu hospodá�ské 
sout�že (ÚHOS),“ citoval dále ze záv�r� vyšet�ování soudce. 
„Lh�ta byla stanovena v trvání toliko 30 dn�. Navíc p�ipadajících 
na období váno�ních svátk�, p�i�emž v dob� po�átku b�hu této 
lh�ty dokonce nebyly ješt� ani stanoveny podmínky prodeje a ty 
byly dopracovávány až poté, kdy o n� požádala Holba a.s.,“ uvedl 
soudce.

 Navíc upozorn�ní ze strany ÚHOS, že M�sto Náchod nesmí 
prodat Pivovar Náchod za cenu menší než obvyklou �i tržní po-
cházelo již ze 7. �íjna 2008. V n�m ÚHOS varoval m�sto, že 
v opa�ném p�ípad� by takové jednání znamenalo minimáln� ne-
dovolenou ve�ejnou podporu. „Jedním ze zp�sob� zjišt�ní tržní 
ceny, bylo dle doporu�ení ú�adu vedle znaleckého posudku k tržní 
hodnot� pivovaru i vypsání ve�ejné sout�že s minimáln� 60-ti den-
ní lh�tou k podání nabídek,“ dodal soudce.

Jak prob�hlo výb�rové �ízení?

 „M�stem Náchod stanovená velmi krátká lh�ta k podání nabí-
dek vyvolává podez�ení, že takto byla stanovena zám�rn� s cílem 
up�ednostnit p�edem vyhlédnutého zájemce, který v té dob� m�l 
již �adu uskute�n�ných jednání. A to nejmén� p�l roku dop�edu 
do nejmenších podrobností p�ipravenou koupi pivovaru. A které-
mu byly zp�ístup�ované tak�ka veškeré ekonomické informace až 
po jména všech zam�stnanc�,“ zd�raz�uje soudce. „Za zmi�ova-
ných okolností lze st�ží, dle p�esv�d�ení okresního soudu, jednání 
p�edstavitel� M�sta Náchod, a to v�etn� obžalovaného Old�icha 
�tvrte�ky, pokládat za poctivou snahu prodat m�stem vlastn�nou 
� rmu za minimáln� obvyklou tržní cenu. Šlo spíše o projev snahy 
p�evést Pivovar Náchod na p�edem vyhlédnutého nového vlast-
níka. A to za zákulisn� sjednanou kupní cenu v�etn� sou�asného 
odrazení �i vylou�ení všech ostatních p�ípadných zájemc� o koupi 
pivovaru,“ míní soudce.

M�že jít o podvod velkého rozsahu

 Soudce Pavel Ruml je názoru, že okolnostmi prodeje pivovaru 
by se m�l ve své komplexní podob� zabývat soud vyšší instance, 
než je ten náchodský. „Mám za to, že tato v�c m�že mít charakter 
mnohem rozsáhlejší trestné �innosti, než je možný podíl obžalo-
vaného Old�icha �tvrte�ky. Mám za to, že v daném p�ípad� jsou 
zjišt�na podez�ení ze kterých m�že vyplývat, že netransparentní 
�ízení p�i prodeji náchodského pivovaru bylo vedeno zám�rn�, 
a to s cílem poškodit m�sto Náchod a umožnit tak prosp�ch jiné 
osob�. M�že se tak jednat o podvod velkého rozsahu, což by m�l 
�ešit ne okresní, ale krajský soud,“ dodal

„Bylo to �isté,“ tvrdí LIF

 �istotu a transparentnost prodeje pivovaru hájí p�edseda p�ed-
stavenstva LIF, a.s. Miroslav Ku�era. „Prodej pivovaru prob�hl 
transparentn� a v po�ádku. Nemáme obavy ani ze žaloby, kterou 
na neplatnost smlouvy o prodeji pivovaru podala ke Krajskému 
soudu v Hradci Králové konkuren�ní Holba,“ �ekl Deníku Miro-
slav Ku�era.

 Soudního jednání se jako divák ú�astnil i �editel Pivovaru Ná-
chod Josef Hlavatý. Ten byl dokonce obhájcem obžalovaného ex-
starosty �tvrte�ky ozna�en jako n�kdo, kdo mohl být na prodeji 
pivovaru do vlastnictví LIF a.s. � nan�n� zainteresován. A to tím, 
že získal milióny korun. „Elektronická data zajišt�ná z osobních 
po�íta�� užívaných managementem LIF a.s. sv�d�í o tom, že již 
od poloviny roku 2008 byla p�ipravována op�ní smlouva. Podle 
ní m�l tehdejší generální �editel (byl jím Josef Hlavatý, který je 
�editelem stále), získat po p�evodu akcií pivovaru na spole�nost 
LIF, akcie pivovaru v hodnot� desítek milión� korun. N�kolik 
týdn� po p�evodu akcií byla pak této osob�, jako �editeli nepro-
sperujícího pivovaru, vyplacena z rozhodnutí nového akcioná�e – 
mzdová prémie p�esahující jeden milion korun,“ prohlásil obháj-
ce. A nep�ímo tak nazna�il, že se mohlo jednat o „úplatek“, za to, 
že spole�nosti LIF a.s. dopomohl k získání pivovaru. „Je pravda, 
že jsem � nan�ní odm�nu dostal. Rozhodn� však odmítám, že by 
šlo o úplatek. Peníze mi byly vyplaceny na základ� mé manažer-
ské smlouvy, kterou mám uzav�enu se zam�stnavatelem. Op�ní 
smlouva na akcie existuje, ale dosud jsem žádné nezískal,“ odmítl 
podez�ení z korupce �editel pivovaru Josef Hlavatý. 
Autor: Ji�í Máslo, p�evzato z internetového vydání náchodského 

deníku http://nachodsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/soud-otevrel-
trinactou-komnatu-prodeje20110107.html

SOUD OTEV�EL T�INÁCTOU KOMNATU 
PRODEJE PIVOVARU
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* Vym�ním garsoniéru v Novém M�st� nad 
Metují za garsoniéru nebo 1+1 v Náchod�. Tel. 
721 562 267
* Pronajmu 1+1 s balkonem v NA - centrum. 
TEL.:737 411 933
* Pronajmu byt 1+1 Náchod-Plhov, samostatný 
sklep, kuchy� bez spot�ebi��, balkon v pat�e, ná-
jem v�. inkasa 5500 K�, kauce 10 000 K�, volné 
ihned, tel.608 404 319
* Prodej prostorného zd�ného bytu 2+1 v OV, 
66 m2, 2 balk, 1 lodžie v centru m�sta Náchoda. 
Ulice Dvo�ákova.Cena k jednání. Výhodná na-
bídka. 725 64 64 13
* Pronajmu nadstandardní byt 2+1 v �eské 
Skalici od 1.1.2011, povinná kauce. 
Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném dom� Studnice 
u Náchoda. K nast�hování ihned. Povinná kau-
ce. Tel. 608 86 98 85
* Prodám byt 2+kk v centru Náchoda, 48 m2. 
TEL.:606 949 222
* Koupíme byt 3+1 v Náchod�. RK NEVO-
LAT. TEL.:608 280 188
* Koupím byt 2+1(3+1) v Náchod� nebo v oko-
lí, platba v hotovosti. Tel. 739 486 403
* Prodám byt 1+kk Duhová ul.266/13 v Ná-
chod�. Cena dohodou. TEL.: 721 093 000
* Pronajmu byt v Hronov� 50m2, nov� zrekon-
struovaný v p�ízemí s terasou - nájem v�.inkasa 
6.600,-K�, tel 608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod� na Pražské, 
volný od 1.2.2011, nájemné v�.záloh na energie 6 
tis.K�, vratná kauce 12 tis.K�. TEL.:604 437 128
* Pronajmu garsonku v B�lovsi, pln� za�ízená, 
rohová vana, kuch.kinka, sedací souprava, st�-
na. Cena 6 tis.K� v�. inkasa. Kauce domluvou. 
TEL.:602 48 11 71
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v Novém 
M�st� n/Met. na Malecí, volný od února 2011. 
Tel. 776 686 691.
* Dlouhodob� pronajmu vybavený byt s 
balkónem v Náchod� na Karlov� kopci. Nov� 
opravený balkón, plastová okna, nová plo-
voucí podlaha v celém byt�, internet. Celý 
objekt je letos nov� zateplený. Velmi p�kné 
a klidné bydlení. Nájem 3500 + energie a in-
ternet. Tel: 604 188 559
* Prodám byt 2+1 v Mezim�stí. Byt je v bytov-
ce. Tel.�.606 549 438
* Prodám DB 1+1 po celkové rekonstrukci, v 
Novém M�st� nad Metují, v nov� zrekonstruo-
vaném panelovém dom�. Cena 770.000K�. Pro 
více informací volejte 724946460.
* Pronajmeme byt 1+kk Náchod, sídl. u ne-
mocnice. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 vel. 65m2 s 
verandou, v Hronov� - blízko nám�stí, 3200,-
K� + inkaso + vratná kauce, volný. Správné 
tel. �íslo: 604 963 822
* Pronajmu byt 3+1 ve 2.poschodí domu 
v centru Náchoda za cenu 8.000,- K�/m�s. 
Tel.�. 606 951 546.
* Pronajmu byt 3+1 v �.Kostelci na Koubovce. 
Dlouhodob�. Kauce nutná. Tel. 605 591 513
* Prodej bytu v OV 2+1 v Polici nad Metují. 
Cena dohodou. Možnost pronájmu do doby pro-
deje. RK NEVOLAT. TEL.:606 951 546
* Prodám DB 3+1 (81m2), �ervený Kostelec, 
Koubovka, slunný, zd�ný d�m, velký balkon, 
plastová okna. Cena 1200000K�. Tel.604 821 625
* Pronajmu byt 2+1 na Plhov�: panelový d�m, 
2.patro, 45 m2, plastová okna, zateplení, satelit. 
Nájem 2.500,- + energie a služby. Vratná kauce 
9.000,-. Volný od února 2011. Tel. 775 195 187
* Prodám Dr. byt 3+1 v centru �.Kostelce, p�í-
zemí, po celkové rekonstrukci, cena dohodou. 
r.k. nevolat tel.774 876 396
* Pronajmu byt 3+1 v klidné �ásti blízko cen-
tra Náchoda- Vestav�né sk�ín�, sporák, kuchy�, 
nájem v�. služeb 8800,-K�, Možnost dohody. 
Kauce. Tel. 775 064 084
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 na Plhov� v 
Náchod�. �áste�n� za�ízený. Nájemné 6000,-K� 
v�. inkasa. Vratná kauce 12000,-K�. Volný od 
ledna 2011. Volat prosím po 15 hod. 
Tel. 731 533 280
* Pronajmu byt 3+1 - na okraji Náchoda, rod. 
dvojdomek, nájem + inkaso 8500,-K�, 
tel. 774 407 168
* Pronajmu vybavený byt v cihlovém dom�, 
1+1, 42 m2 v Náchod� - Starém M�st�. Nájem 
6500,-K� + 10 000,-K� kauce. Tel. 602 675 422
* PRONAJMU byt 2+1 ve VELKÉM PO�Í�Í. 
Kuchy�ská linka sou�ástí. Nájem 6.500,-- K� v�et-
n� služeb. Kauce 6.500,-- K�. Tel.: 604 351 255
* Pronajmu p�ízemní byt 2 + kk (cca 45m2) 
v Hronov�, 200m od nám�stí, po celkové re-
konstrukci. K dispozici od 1.3.2010, nájemné 
5.000K� + zálohy, kauce 15.000K�. Info na 
tel.777302483
* Pronajmu (dle dohody možný i prodej) byt 
2+1 B�loveská ul. Náchod. Tel. 737 42 68 68
* PRODÁM DB 3+1 77m2 na PLHOV	. 
P�ed�laný - plast. okna, zd�né jádro, šatna, 
podlahy atd. Za�ízený - spot�ebi�e, kuchy�, 
nábytek na míru atd. Volný. Veškeré info. na 
tel.602 239 356. Cena dohodou.
* Pronajmu garzonku v Hronov�. 
Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru Ná-
choda, nájem + inkaso 6.500 K�. Vratná kauce 
20.000 K�. Tel. 723 51 88 56
* Pronajmu krásný byt v zatepleném rod. 
dom� v �eské Skalici 120m2 u centra. Terasa 
60m2. Cena 6000,- + inkaso. TEL.:608 888 141
* Dlouhodob� pronajmu byt 1+kk 30m2 v 
klidné �ásti Nového M�sta n/M. D�m je zatep-
len, plastová okna, ko�árkárna, kolárna, inter-

net. Nájemné 4600,-K� v�etn� záloh na energie 
+ elekt�ina. Kauce 15000,-K�. Tel.608 323 373
* Pronajmu DB 3+1 v Náchod�, Bílkova uli-
ce; d�m zateplen, nová okna a výtah, zd�né 
jádro; nájem 5000,- K� + energie; kauce nut-
ná; tel. 737813409
* Prodám slunný byt 3+1 v OV, v Novém 
M�st� n.Met. Po kompletní rekonstrukci. Byt 
volný nejdéle na konci r.2011. Cena - 1. 690 
000,-. Tel. 725 154 004
* Prodám slunný byt 1+1 p�ed�laný na 2+kk 36 
m2, 4. patro, B�loveská ul., Náchod. Nová plast. 
okna, rekonstrukce koupelny, p�evod do OV 
04/2011. K dispozici sklep, prádelna, sušárna, bal-
kon v meziposchodí. RK nevolat. Tel. 777 06 66 93

* Pronajmu zahradní domek v B�lovsi, vhod-
ný k celoro�nímu bydlení, (2 místnosti, kuchy�, 
koupelna - celkem 45 m2). Plyn. úst�ední topení, 
nov� zrekonstruován. Nájem 4800,- K� záloha na 
energie 2000,- K� m�sí�n�. Telefon 777 737 127
* Prodám �adový RD v �eské Skalici, vý-
borný stav, plyn, dvougaráž, sklep, 2xWC, 
koupelna - vana+sprch. kout, plov. podlahy, 
krb, velká nová terasa, zahrada oplocena živ. 
plotem. Cena: 2400000, rychlé jednání sle-
va. V cen� kuch. linka, zahr. nábytek, bazén. 
Tel.775936934
* Prodáme velmi p�knou stavební parcelu 
pro stavbu RD, v Novém M�st� n. Metují, Na 
Františku. Cca 1.000 m2, kompletn� napojena 
na sít�, p�ipravena k výstavb�. Tel. 773 585 555. 
RK nevolat
* Koupíme rod. d�m i k dokon�ení Náchod, 
N.M�sto n./M., Hronov, �eská Skalice, �ervený 
Kostelec. Hotovost do 2,5mil. Tel.: 721 146 244
* Prodáme nadstandardní rodinný d�m 
se dv�ma pln� odd�lenými bytovými jednot-
kami (5+1 a 3+1) a pozemkem 1250 m2, na 
nám�stí ve Velkém Po�í�í. D�m je po kom-
pletní rekonstrukci v r.2007. Cena 3,75 mil.
K�. Foto na http://velkeporici.rajce.idnes.cz/ 
Tel. 605 252 635. RK nevolat
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Hledáme rodinný d�m 3(4)+1 v Broumov� a 
blízkém okolí do 1,5mil.. Tel.: 608 883 012
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Ná-
choda v cen� do 1,5 mil.K�. Menší opravy neva-
dí. TEL.:608 245 634
* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 3+kk, 
lze rozší�it o d�tský pokoj, UT na plyn, na po-
zemku je zd�ná dvougaráž a dílna. Volné k na-
st�hování. SLEVA. Tel. 608 245 634
* Prodám RD v Hronov� - na P�í�nici, klidné 
místo, velká zahrada, tel. 777 23 21 22
* Prodám RD v Náchod�, zahrada 1140m2, 
cena 1,7mil.K�, tel. 607 705 707
* Hledám menší d�m, horší stav nevadí, NA - oko-
lí 10 km, sm�r HK, Nové M�sto. Tel: 737 532 231
* Prodám stavební pozemek ve Velké Jesenici 
1.219 m2 v�etn� inženýrských sítí, cena 498.000 
K�. RK Nevolat. Tel. 737 935 230

* Prodej RD v bloku 1+5 v zapo�até rekon-
strukci v Náchod� v Sokolské ulici. Nová st�e-
cha, solární panely, kond. kotel, nové odpady, 
nová elektroinstalace, nová d�ev. okna a vcho-
dové dve�e a další. V cen� je již hotové 2 NP 
v�etn� zateplení . 2.350.000 K�, 725 64 64 13
* Koupím RD nebo chalupu na Náchodsku 
nebo Broumovsku do 1 mil. TEL.: 605 212 203 
* Prodám stavební pozemek v �. Kostel-
ci - Bohdašín�, rozl.550 m2, veškeré sít� na 
hranici pozemku, vl.studna,nov� oplocen. 
TEL.:602 440 676, pavel.fofr@seznam.cz
* Prodám RD 2 byt.jednotky v Novém M�st� 
n.M. vhodné i k podnikání v�etn� 800 m2 po-
zemku. TEL.:777 55 10 21
* Koupím pole Nové M�sto a okolí. 
TEL.:777 55 10 21
* Prodám pozemek v Náchod� - 3700 m2 za 
120,- K�/m2. Zn. možnost výstavby zahradního 
domku. Tel. 606 951 546
* Pronajmu garáž - ul. Holubova v Náchod�, 
500,-K�/m�sí�n�.Tel. 774 407 168

* Prodám domek na Kramoln� k nast�hová-
ní. Cena 2600000 K�. TEL.: 603 229 415

* Koupím garáž v Náchod� u pivovaru nebo u 
�eky. TEL.:603 360 592
* Prodám RD 3+1 v Mezim�stí, klidné místo, 
zahrádka, garáž, topení na tuhá paliva. Cena 
1,65 mil.K�. TEL.:723 726 575
* PRONAJMU rodinný domek po �áste�né 
adaptaci- 50 m2 v Hronov�. Nájem 3 500,-K� + 
energie + kauce. Tel.777 240 118
* Prodám v�tší RD na klidném slunném míst� v 
centru Hronova. Tel. 777 23 21 22

* Pronajmu malou prodejnu - 30 m2, na p�ší 
zón� v Náchod� (Strnadova ul). Nájem 8.000,- 
K� m�sí�n�. Kontakt 777 737 127

SEZNÁMENÍ

* Sympat. vdovu hl. technik SŠ 67/170 všestr. 
zájm� - divadlo, um�ní, cestování. Zn. Radost 
TEL.:776 244 720
* 64 letá bezd�tná vdova, mladšího vzhledu, by 
ráda poznala muže p�im��eného v�ku, neku�áka 
a domácího kutila z okolí Náchoda, k ob�asným 
sch�zkám za kulturou a p�írodou. Samota je zlá. 
Tel. 721 947 038
* 54/174 štíhlá neku�. hledá p�ítele neku�áka, 
vysokého nad 180 cm. Více napoví telefon. Ne 
SMS! TEL.:774 329 994
* Ahoj, jsem 59letá, rozvedená, 164 cm, pl-
noštíhlá z Náchoda. Ráda se seznámím s mužem 
od 58 do 63 let pro vážný vztah ve dvou. Mám 
ráda p�írodu, jízdu na kole i spole�nost - tane�ní. 
UŽ NECHCI BÝT SAMA. Pouze z Náchoda. 
TEL.:604 575 203
* Hodnou, milou, up�ímnou, citlivou ženu - 
dívku mezi 24-30 lety na trvalý hezký vztah s 
vy�ešenou minulostí, bezd�tnou - teprve toužící 
po rodin�. Jen vážn�. Já, sport.postavy 29/178/84 
pouze z Náchoda. SMS, MMS - tel.725 769 792
* Jsem 41/168 svob., v��ící, se zájmem o hud-
bu, cestování, p�írodu. Hledám v��ícího muže. 
e-mail: mck.svoboda@seznam.cz
* Štíhlý 49/180 všestranných zájm� hledá k váž-
nému seznámení štíhlou ženu 44-48 let, Náchod. 
Houba�ení, turistika, pes. TEL.: 608 182 137

* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v Ná-
chod� na dobrém míst�. Velká kuchy� s jídel-
nou, + 2 velké pokoje + p�edsí� + komora + 
zasklená lodžie + WC + koupelna nová plasto-
vá okna, lino, kuch. linka, sporák atd. p�da + 
sklep + kabel. TV + internet + telefon. Kauce. 
Volný ihned. Tel 602 790 044
* Pronajmeme byty v Náchod�-p�kný 3+1 
po rekonstr. u nemocnice (se službami 9.500,-
K�), 1+kk v�etn� vybavení v ul. Pražská (se 
službami 6.000,-K�). Kauce nutná, volné 
ihned, tel. 602 204 002
* Pronajmu DB 2+1 v Novém M�st� n. Met. 
Volné ihned. Tel. 737 971 044
* Sháním ke koupi byt 1+1,2+1 v Náchod�, 
hotovost Tel.: 608 667 734
* Pronajmu dlouhodob� hezký byt 3+1, cca 
100m2, v nov� zrekonstruovaném RD se zahra-
dou ve Vysoké Srbské. Nájem 5.500 K� + vodné 
+ kauce 20.000,-K�, tel. 608 90 30 70
* Dlouhodob� pronajmeme velký byt I. kate-
gorie 4+1, �istá obývací plocha 82 m2 + p�ísluš., 
s úst�edním topením na uhlí a akumula�kami, v 
p�ízemí bývalé usedlosti v Naho�anech 23. Mož-
nost vlastní vody. Volný od 2/2011. 
Tel. 723 268 938, 490 503 865
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1, 74 m2 ve 4.NP 
v Náchod� sídl.Branka. Nájemné 5.000,-K� + in-
kaso 1.653,-K� + kauce, tel. 608 90 30 70.
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONOV�, 
P�ÍZEMÍ, 200M OD NÁM	STÍ, PO CEL-
KOVÉ REKONSTRUKCI. K DISPOZICI OD 
1.3.2011, NÁJEMNÉ 5.000K� + ZÁLOHY, 
KAUCE 15.000K�. 777 302 483
* Pronajmu dlouhodob� družst.byt 1+1 
s balk. v Náchod�, sídl.u nem., ul.Modrá, 2.NP. 
Náj.5.750,- K� v�. inkasa +kauce 17.000,- K�.
Tel.:608 90 30 70.
* Pronajmu byt 1+1 38m2 v Hronov�, velmi 
dobrý stav, Cena 4000,-K� + inkaso. Kauce 
12000,-K�. TEL.:608 948 908
* Pronajmu blízko centra NA byt 1 + kk - s 
balkonem. Tel. 491 473 957, 721 986 186
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� v centru. 
TEL.:777 690 390
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Tel: 775 777 073
* Pronajmu DB 3+1 v �eské Skalici. Nájem 
4900,-,+inkaso, vratná kauce.Volný ihned, dlou-
hodob�.Tel.606 507 380
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a oko-
lí. Tel: 774 777 073
* Prodám v Náchod� p�kný byt 1+1 ve zd�-
ném dom� nedaleko centra, OV, plovoucí pod-
lahy, plastová okna, nová koupelna a kuchy�ská 
linka. Tel. 608 245 634
* Pronajmu nebo prodám byt 3+1 v Náchod�. 
Volný ihned. Tel. 776 265 824
* Pronajmu druž. byt 3+1 - za�ízený, v �. Ska-
lici, cena dohodou, tel. 775 908 501
* Pronajmu byt obrovský 2+1 v Hronov�. 
Tel. 736 537 033
* Prodám byt 3+1 v OV po rekonstrukci v Ná-
chod� na sídl.SUN. TEL.:739 400 015
* Pronajmu DB 1+1 v Náchod� u nem., balkon, 
satelit, internet. Volný ihned, nájem 3500,-+ 
služby + vratná kauce 3000,- na vyú�tování slu-
žeb. TEL.:775 160 767
* Hledám byt 3+1 v Náchod�, ne p�ízemí, stavem k 
nast�hování, menší úpravy nevadí. Tel: 737 532 231
* Prodám DB 2+1 v Náchod� na Plhov�, zatep-
lený, plast. okna. Tel. 777 121 717
* Prodám byt 4+1 v OV ul. B�loveská Náchod. 
Koupím byt 2+1 (3+1 do 60 m2) s balkonem v 
Náchod� nejlépe B�loveská ul. nebo Plhov. 
Tel. 604 725 351
* Prodám byt OV 3+1 ve 2.NP - 72 m2 po 
kompletní rekonstrukci v roce 2008 s lodžií ve 
zd�ném zatepleném dom� v Náchod�. Parkování 
je možné ve dvo�e. P�íjemná a klidná lokalita. 
Ihned k nast�hování. RK nevolat. Volejte 737 
935 230, 777 347 117

BYTY

NEMOVITOSTI

* Pronajmeme kancelá�e v centru N.M�sta 
n/M., cena dohodou, tel.602 204 002
* Pronájem kancelá�ských prostor o vým��e 
92 m �tv. možnost odkoupení kancel. nábytku 
za symbolickou cenu. Nájemné �iní cca 10 000 
v�etn� energií, kancelá�e se nacházejí v p�ízemí 
v budov� ve Wolkerov� ulici v Náchod�. Bližší 
info na tel 774 933 905. Možnost prohlídky po-
pá od 8-16 hod.
* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, poblíž 
centra, v nov� zrekonstruovaném dom�. V�etn� 
kuch. koutu a WC. Nájemné 1.500,-K� + inkaso 
+ kauce., tel. 608 90 30 70.
* Dlouhodob� pronajmu nebytové prostory v 
Hronov�, vhodné na prodejnu apod., blízko ná-
m�stí. Info na telefonu 608 948 908
* Pronájem ob�erstvení na Kamenici v Ná-
chod�. TEL.:773 290 307
* Pronajmu v Hronov� menší prostory k pod-
nikání pedikúra - kade�nictví atd. nájemné v� 
inkasa 2.500,- tel:608 66 77 30
* Pronájem nebytových prostor na Kamenici v 
Náchod� (sklad/krám). TEL.:773 290 307

* Prodám pšenici cca 30 q 400,-K�/1q. 
TEL.:777 644 837
* Prodám vybavení z obchodu-PRODEJNÍ 
PULT do L: v.100cm, d.96 cm, š.50 cm a d.151 
cm, š.55 cm. LEDNICE: š.60 cm, v.200 cm. Cena 
dohodou. Mobil: 604 385 566
* Prodám JÍDELNÍ ST�L hn�dý 130x80x76 
cm, lze prodloužit cca o 40 cm, + 4 polstr. židle, 
p�kné. Vše za 1000 K�. Tel. 608 358 566
* Prodám palivové d�evo suché štípané, balené 
v pytlích. TEL.: 604 84 41 42
* Prodám vep�ové p�lky, menší 55,-K�/kg, 
v�tší 50,-K�/kg + droby zdarma. Krmeno beze 
sm�si. TEL.:607 950 500
* Prodám stavební mícha�ku, vrátek s ploši-
nou a stav.trámky 10x10. Cena dohodou. 
TEL.:777 55 10 21
* Prodám selskou jizbu - sk�í�, st�l, 3 židle, 2 
lavice, police. Masiv, mod�ín. Celk.cena 10 tis.
K�, možno i jednotliv�. TEL.: 605 100 441
* Prodám doma vykrmené prase, možné i v 
p�lkách. TEL.:494 665 327, 739 028 159
* Prodám �ty�i plech. disky 15 palc� na Ga-
laxy, Sharan 112x5, ET 55. Cena: 2000 K�. 
�ty�i plech. disky 15 palc� na O. Movano, R. 
Master apod. Cena: 2500 K�. �ty�i plech. dis-
ky 14 palc� - 4x100 5,5JJ, ET 45 + zimní pneu 
185/65-14 na suzuki liana, baleno atd. Cena: 
4000 K�. Tel. 608 380 686
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé, složení panelu plech minerál. vata a plech, 
100x200 cm, TL 6 cm 250 K�/m2, TL 8 cm 275 
K�/m2, TL 10 cm 300 K�/m2, použití na stavbu 
montované garáže, dílny, chatky, st�n, opláš-
t�ní, stropního podhledu, p�í�ky, mám 140 ks. 
Tel. 728 527 366
* Prodám nové plastové vchodové dve�e 
98x198 cm,1/4 okno koso�tverec, bílé, hladké, 
hliník. práh, výpl� 2 cm izol. polystyren, cena 
4500 K�. Tel. 728 527 366

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

* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, a 
jiné. Dále jakékoli náramkové a kapesní hodin-
ky, nap�.PRIM aj. a knihy od J.Verna. Platba v 
hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Kou-
pím také stereokotou�ky, meoskopy a jiné foto-
p�íslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti. 
Tel. 777 559 451
* Z poz�stalosti po vojácích, letcích, partyzá-
nech, �etnících apod. koupím medaile, odzna-
ky, pr�kazy, dekrety, písemnosti, foto, výstroj 
apod. TEL.:608 420 808
* Koupím svá�e�ku Triodym. Tel. 773 207 158
* Koupím starý nábytek, hudební nástroje, sta-
ré hra�ky,loutky a betlém. Tel. 776 139 418
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30

KOUPÍM

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, 602 575 252
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Kramolna u Náchoda-Stavební pozemek (1407 m2),poblíž centra obce,kanalizace,voda i el.přípojka u poz ............... 750,-Kč/m2 K JEDNÁNÍ!
N.Město n/M.-Dvougener. RD v atraktivní lokalitě „Na Františku“,po rekonstr.koupelen a kuchyní,slunný pozemek 733 m2...........2,95 mil.Kč!
N.Město n/M.-Kompletně zařízený byt (včetně spotřebičů) 3+1 (72 m2) s balkonem,v centru města, 2NP,volný ihned ............... 1.690.000,-Kč
N.Město n/M-Krčín-Zděná garsoniera (33 m2),v přízemí,klidná část,nízké náklady na provoz,zahrada.......... 490.000,-Kč-možnost splátek
N.Město n/M-Krčín-Pěkná zahrada (503 m2) k výstavbě RD,slunné místo-svažitá k jihu,u hl. komunikace,sítě u pozemku ...........345.000,-Kč!
Broumov-Dvougenerační vila z r.1930, s koupelnou po rekonstr.,z části podsklepená,dvě garáže,pěkný pozemek 1090 m2 ......... 2.650.000,-Kč
Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2) v 1 NP,poblíž centra...1.190.000,-Kč,druž.byt 3+1(77 m2) po rekonstr.-nová koupelna ............930.000,-Kč
N.Město n/M.-Řadový,zateplený,dvoupodlažní RD(5+1),s garáží,v klidnější části města,s pěknou zahradou .......................1,99 mil.Kč SLEVA!
N.Město n/M.-Velký,udržovaný,řadový RD „Na Františku“-pěkná a klidná lokalita,vstup z kuchyně a suterénu na zahradu .................. dohodou
Slavoňov u N.Města n/M-Větší dům (5+1) po část.rekonstr.,s dílnami a zahradou k výstavbě nového RD,poz.2.426 m2 ...............1,29 mil.Kč!
Č.Skalice-Řadový dům (5+1) v klidné části města,5 min.od náměstí,s garáží,sklepem,saunou,zahrada,cena v četně vybavení.......1.950.000,-Kč
Vršovka u N.Města n/M.-Chalupa s pěknou,větší stodolou a poz. pro výstavbu RD (1.125 m2),studna ..................640.000,-Kč K JEDNÁNÍ!

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

* Nabízím ven�ení ps� - délka vycházky a 
cena dohodou. Pouze Náchod. Solidní jednání. 
Tel. 728 40 95 39
* Nabízím zázemí muži, který má zájem o ro-
dinný vztah. V�k nerozhoduje. Jsem z Náchoda. 
Tel. 773 039 014

* Chcete zlepšit své zdraví, dosáhnout op-
timální váhy, dát svému t�lu stravu, kterou 
opravdu pot�ebuje? 732 403 659
www.snidejzdrave.cz/stay
 t

* Na Silvestra na trase Ž�ár n. Met. a Ostaš 
jsem ztratila fotoaparát zn. Olympus na kino-

 lm. Nálezce prosím o kontakt na tel. 777 121 717
* HUBNEME PO VÁNOCÍCH. Zdrav�, bez 
JO JO efektu! Spolehlivé. dalvit@centrum.cz, 
tel. 724 145 515
* Nabízím dou�ování n�meckého jazyka pro 
jednotlivce, malé skupiny, maturanty, za�áte�-
níky i pokro�ilé. Vzd�lání, praxi i zkušenosti 
mám. Tel. 606 861 628
* Hledám u�itele pro p�ípravu dcery na p�i-
jímací zkoušky víceletého gymnázia. (Hronov, 
Náchod) Tel. 608 163 824,E-mail: adaada1@
seznam.cz

* Pohlídám vaše dít�. Zkušenosti mám, spoleh-
livost.Tel. 774 253 315
* P�ivýd�lek pro ob�any se ZPS, OZZ, �ID, 
PID, možno i osoby se sluchovou vadou. Prá-
ce je administrativní, vše zcela zdarma. Kon-
takt praceozp@seznam.cz
* Dobrý p�ivýd�lek. Volejte po 17.hodin� 
tel.773 291 815
* Nabízím opravy a úpravy od�v�, šití zá-
clon a dekora�ního textilu, vým�na zipu, 
zkrácení kalhot, halenek, bund atd. LEVN	. 
Náchod. Tel. 604 349 703
* 60 letá d�chodkyn� hledá p�ivýd�lek k d�-
chodu - úklid, roznos tiskovin apod. nejlépe v 
Náchod�. TEL.:723 579 763
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze i na 
H�. Výd�lek až 17.000 K�/m�s. Tel. 603 731 609

* Zdarma odvoz autovrak� a nepot�ebných 
vozidel. TEL.:605 75 78 87
* Koupím moped Jawa. Tel. 773 207 158

* Daruji nalezené 5m�sí�ní št�n�. Je to hodná 
a p�ítulná fenka vesnického o�íška. TEL.: 776 
303 658
* 	ivava - nabízím krásná št�
átka - na mazlí-
ka. Dlouhosrstá i krátkosrstá, o�kovaná a od�er-
vená. Tel. 603 206 743, 491 426 680 

PRODEJ

DOMÁCÍ MAZLÍ	CI

AUTO - MOTO

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

NEBYTOVÉ PROSTORY

R�ZNÉ

Darují štěňata 
německého  Křepeláka 

lovecký pes vhodný k dětem
stáří 2 měsíce ihned k odběru

telefon  732755436



STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K�. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské.
ROZVOZ ZDARMA

Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s p�evodem SAT/analog 

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

sjednané
pro�  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, 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 - �t  9-13,30 h

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

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

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

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/m2 

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%

Novinka! 
- prodej a montáž

 Základní kurzy dle �SN 050705: 
  ZK311, 111, 131, 135 a 141
  Státní zkoušky dle EN 287-1 a ISO 9606 
  + veškeré p�ezkoušení

NOVÁ SVÁ�ECÍ ŠKOLA – �ervený Kostelec 

 Provádíme i nedestruktivní zkoušení svar� 
  stupe� 2 - VT2 a PT2 
  !!! VŠE ZA VELMI NÍZKÉ CENY !!!
  Tel. 777 169 140, svarskola@okstavebni.cz
  www.okstavebni.cz

níní s svar� 

staavveebebbebe nini.c.c.ccczzzzzz

n

st

* u vás ukážeme 
* poradíme 
* spočítáme  

* počítačové návrhy 
* návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná 

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

www.renovnabytek.cz
tel.: 491 487 409, 

mob.: 776 74 20 74

- vestavěné skříně

- vestavěné skříně

- kuchyně na míru

- kuchyně na míru

- renovace kuchyní

- renovace kuchyní

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

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 
602 103 775 ����

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

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
� možnost kvalifikace - ZK p�i SOU Služeb Praha

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD�LÁVÁNÍ
v�. materiálu v daných oborech

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

Rozši�te Vaše vzd�lání a služby
pro Vaše zákazníky

Nabízíme nové kurzy
- masérské

- masérské techniky
  * reflexní masáže * lymfatické masáže

  * lávové kameny, ba�kové techniky a další
- kosmetika

- p�ístrojové techniky
     

tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M�sto n.Metují 

           

SEVA Controls s.r.o.
spole�nost podnikající 11 let v oblasti BOZP a PO

hledá
v rámci svého rozší�ení ve Východních �echách 

spolupracovníky t�chto odborností:

➢  odborn� zp�sobilá osoba v BOZP
➢  odborn� zp�sobilá osoba v PO

➢  revizní technik el. za�ízení a hromosvod�
➢  revizní technik plynových za�ízení
➢  revizní technik zdvihacích za�ízení
➢  revizní technik tlakových nádob

 Kontakt: email: info@sevacontrols.cz
  mobil: 604 236 309

Máte dít� v 5. �i 9. t�íd�?
Už te� m�žete významn� ovlivnit jeho budoucnost !!

zve žáky pátých a devátých ro�ník� základních škol 
a jejich rodi�e na

Jiráskovo gymnázium 
v Náchod�

DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í 
   PROGRAM

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou p�ipraveny interaktivní akce, divadelní a hudební 
vystoupení, výstavy a prezentace a možná p�ijde i kouzelník... 

16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. t�íd ZŠ a jejich rodi	i. Informace 
o 	ty�letém gymnáziu.

17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. t�íd ZŠ a jejich rodi	i. Informace 
o osmiletém gymnáziu.

Podrobn�jší program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši ú�ast se t�ší vedení školy i celý pedagogický sbor.

�ezní�kova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, 
e-mail: sekretariatgymnachod.cz

Karnevalové zboží
P�j�ovna a prodejna d�tských 

karnevalových kostým�
Prodej �ÍNSKÝCH LÉTAJÍCÍCH LAMPION	

PANET s.r.o., U Cihelny 634, 
547 01 Náchod, 
(výjezd na HK, „U Rybárny“), 
tel. 604 725 219  www.panetsro.cz

Pracovní doba 
PO-PÁ 6.00-14.00 hod., 
ÚT, ČT 14.00-16.00 hod.

(leden - únor)

P�j�ujeme na celý víkend
Prodej karnevalového zboží

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je p�ipravena v naší kancelá�i Rako a to denn� od 8.00 do 16.00 hod. 

nebo na tel.	.491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

�ervený Kostelec - rodinný d�m 5+kk s garáží 
a sklepem a pozemkem o vým��e 410m2 ..1,490mil.
Náchod - byt 1+1 (plocha 47,05m2) v osobním vl. 
ve zd�ném dom� nedaleko centra ............. 620tis.
Provodov – Šonov - novostavba p�ed dokon�ením 
RD s dv�ma byt. jed. (1+1, 4+kk) ........2,350mil.
Náchod – rodinný d�m k rekonstrukci s pozemkem 
526m2 na lukrativním míst� .......................... 1.680mil.
Náchod – Plhov - byt 3+1 (73,40m2) v osobním 
vlastnictví se dv�ma balkónama v 5.NP ....1.390mil.
�eská Skalice - celkov� podsklepený �adový rodin-
ný d�m 4+1 s prostornou dvougaráží ........2.390mil.
Machov - poloroubená chalupa se stodolou, zah-
radním domkem a pozemkem 327m2 ....1,590mil.
Náchod – Branka - stavební pozemek 903m2 
na lukrativním míst na stavbu RD ........850,-K�/m2

Ž�árky - pozemek 1 793m2 s rozestav�ným p�ízemním 
domem o zastav�né ploše 161m2 ......................1,350mil.
Náchod – RD 4+1 s pozemkem a garáží v B�lovsi, 
pozemek 596 m2, ihned k nast�hování....... 3,200mil.

�eská Skalice - rodinný d�m 4+kk na klidném míst� 
nedaleko centra, udírna, skleník .................. 2,199mil.
Náchod - d�m s byt. jednotkami (4+1, 3+1) nedale-
ko centra vhodný k bydlení i podnikání ... 2,680mil.
Náchod - byt 3+1 (pl. 82m2) v os. vl. v 1. NP 
ve zd�ném dom� s velkou lodžií v B�lovsi...1,390mil.
Velké Petrovice – Maršov -zd�ná chalupa po kom-
pletní rekonstrukci v krásném prost�edí ....2,190mil.
Pavlišov - RD (3+1, pl. 100m2) s možností p�dní 
vestavby po rekonstrukci se zahradou .....2,250mil.
Náchod - RD 3(4)+1 s pozemkem 187m2 na lukra-
tivním míst� v T�ešínkách pod lesem ..........1,100mil.
Náchod - pronájem prodejny s výlohami, pl. je 170m2 .
...................Nájem 40 000,-K�/m�s., služby 6 500,-K�
Náchod – pronájem novostavby RD 4+1 s prostor-
nou garáží a pozemkem, nízké náklady .. 12tis./m�s.
Náchod - rodinný d�m 3+1 s pozemkem o vým��e 
1 199m2, p�kný výhled na m�sto .................1,790mil.
Náchod – DB 3+1 po kompletní rekonstrukci, zažá-
dáno do os. vl., krásný výhled na zámek ....... 950tis.

jan.horkel@seznam.cz

 zavedené tra
 ky 

 Odkup zásob 
za nákupní cenu.

v �eské Skalici.

P�enechám
PRONÁJEM

Kontakt:
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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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V naší správ� je nyní 5827 byt� ve 272 bytových 
domech. Dob�e tak víme, že každý d�m musí být 
samostatn� hospoda�ícím subjektem, má-li mít spoko-
jené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše kom-
plexní nabídka sm��uje ke spole�enství vlastník� by-
tových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy, 
ú�etnictví, provozní �innosti, právních úkon�, tech-
nické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho 
stabilního technického a ekonomického zázemí. VY 
budete bydlet, 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

Sbírali výsledky na Vyso�in�
 Mladí hokejisté HCM Jarom�� se p�ed-
stavili na p�kném turnaji 4. t�íd v Chot�bo�i. 
Jarom��ští t�e�áci nastupovali proti starším 
a fyzicky zdatn�jším soupe��m, p�esto se-
hráli vyrovnané zápasy. Sv��enci trenéra 
Radima Syrovátka a jeho asistent� na úvod 
zm��ili síly s Kutnou Horou. Spoustu svých 
šancí ale nevyužili, soupe� skóroval z p�ís-
n� na�ízených trestných st�ílení. Jarom��áci 
pak možná i vinou poob�dového útlumu 
utrp�li vyšší porážku s Moravskou Slavií 
T�ebí�, aby si v dalším zápase zlepšili ná-
ladu výhrou nad mohutn� povzbuzovaným 
domácím týmem Chot�bo�e. Úsp�ch jim 
zajistil kvalitní, bojovný výkon všech hrá��. 
Nakonec z toho bylo páté místo, za p�edve-
dený výkon se ale tým nemusí styd�t. Da�ilo 
se hlavn� Dandovi Šedivému, Pá�ovi Der-
nerovi a dalším mladším hrá��m.

Jarom�� - Kutná Hora               0:3  (0:2)
Jarom�� - T�ebí�  2:7  (0:3)
(Šedivý 1+0, Krištof 1+0)
Jarom�� - Chot�bo�  2:1  (1:0)
(Šedivý 1+0, Krištof 1+0, Záliš 0+1)
Jarom�� - Velké Mezi�í�í  1:5  (1:3)

1. Velké Mezi�í�í   8 : 2  7
2. Kutná Hora   6 : 5  4
3. T�ebí�                  10 : 6  4

4. Chot�bo�                      9 :   9  3
5. HCM Jarom��     5 : 16  2
          HCM Jarom��

SDRUŽENÍ ZDRAVOTN� POSTIŽENÝCH 
NÁCHOD

P�edsednictvo Sdružení zdravotn� postižených Náchod 
zastupující 250-ti �lennou �lenskou základnu, p�eje:

všem našim �len�m, p�edstavitel�m a pracovník�m M�stského ú�adu v Nácho-
d�, zdravotník�m, pracovník�m v sociálních službách, tisku, policii �R, zam�st-

nanc�m m�stské knihovny a všem sympatizant�m:

Š�astný a vyda�ený rok 2011
Za sdružení p�edseda O. Frühaufová, místop�edseda M. �ihá�ek, hospodá�ka 
B. �eháková,  webmaster J. Feltl, evidence L. Vl�ková, za sluchov� postižené 

K. Sýkora a J. Vondrouš,

za civil. choroby J. Balcarová, M. Bonková, za zrakov� postižené a kulturu V. Más-
lová a O. Volhejn, za kulturu A. Balážová, za revizní komisi P. Holinský a J. Crhonková

Naše web.stránky najdete na http://szdp-nachod.cz

Sdružení zdravotn� postižených, Palachova 1303, 547 01 Náchod 
http://szdp-nachod.cz

Tabulka turnaje:

Výsledky statistiky

��������	
���
Siven 

v �ínské pe�in� 
Máte po váno�ních svátcích nacpané pupíky? 
Po všech t�ch �ízkách a salátech Vám nabízím 
recept na pe�eného sivena.
Rybky zbavíme ocasu, hlavy a ploutvi�ek, 
posypeme ko�ením na grilované ryby a chili 
ko�ením. Do peká�ku nalijeme trochu oleje 
a nakrájíme lah�dkovou cibulku. Poklademe 
siveny a zasypeme je nakrájeným �ínským 
zelím, peká� p�iklopím a dáme péct do trouby.
Po 15 minutách podlijeme trochou bílého vína 
a poklademe plátky Královské slaniny. Peká� 
necháme odklopený a rybky dope�eme.

Vhodnou p�ílohou je bramborová kaše.  
                                Tak, a	 Vám chutná... 
                                 p�eje La
ka Škodová

otevírá od února
NOVÉ KURZY

� celodenní výuka AJ, NJ, FJ, RJ, IJ, ŠJ, �J
� angli�tina pro d�ti již od 2 let
� p�íprava na maturitu z �J a AJ 
   a další jazykové zkoušky
� certifikáty po ukon�ení studia

SPL�TE SI SVÁ NOVORO�NÍ P�EDSEVZETÍ
A ZLEPŠETE SE V JAZYCÍCH

e-mail: magicenglish@magicenglish.cz
web: www.magicenglish.cz

tel. 603 508 779

Gratulace
Dne 19.1.2011 se dožívá 

naše maminka, babi�ka a prababi�ka,  
paní So�a Jeništová 

z Velkého Po�í�í 
80 let.

Up�ímn� blahop�ejeme. 
Hodn� Božího požehnání, zdraví a ješt� 

mnoho let plných klidu, lásky a pohody 
p�ejí dcera Eva a Luboš Duchá�ovi 

s rodinami

    

     Naučte se anglicky s

                    a novinami ECHO
5. díl seriálu

Travelling by plane (Cestování letadlem)Travelling by plane (Cestování letadlem)

How can I get to the airport?     Jak se dostanu na letišt�?
What time does the Prague plane take off?     V kolik hodin letí letadlo do Prahy?
Is there any intermediate landing?     Je to s mezip�istáním?
How long does the � ight take?     Jak dlouho trvá let?
What time does the plane arrive in Prague?     V kolik hodin p�ilétá letadlo do Prahy?
domestic x international     vnitrostátní x mezinárodní
destination, gate     cílová destinace, východ (brána) k letadlu
departures x arrivals     odlety x p�ílety
delayed x cancelled     zpožd�n x zrušen  
Where can I buy air-tickets?     Kde mohu koupit letenky?

I would like to book two seats on the Prague plane for Friday.                                                                                                                                          
                                             Cht�l bych si rezervovat dv� místa v letadle do Prahy na pátek.

I would like tourist class.     Cht�l bych turistickou t�ídu.
What is the allowed weight for luggage?     Jaká je povolená váha zavazadla?
What is the charge for excess weight?     Jaký je poplatek za nadváhu zavazadla?

Here are the luggage tags and your boarding card.  
                          Zde jsou cedulky na zavazadla a váš palubní lístek.

... a anglické přísloví nakonec:
He who laughs last laughs longest.              Kdo se sm�je naposledy, ten se sm�je nejlépe.

V dalším díle se m�žete t�šit na téma: Cestování autobusem                  
www.magicenglish.cz


