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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

AK�NÍ CENY MY�EK
 SPORÁK� I PRA�EK

AK�NÍ CENY 
DVBT, LCD, PLAZEM

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

nová otevírací doba: 7:00 - 17:00 hodin

ČAJOVNA A KAVÁRNA U ARIELAČAJOVNA A KAVÁRNA U ARIELA
Srde�n� Vás zveme do velmi p�íjemného neku�áckého prost�edí.

Naleznete zde klid, pohodu a relax.
V nabídce máme mnoho druh� �aje, kávu, víno a medovinu.

17.zá�í 2009 od 17.30 hodin
 VÝZNAMNÉ PRODUKTY �ÍNSKÉ MEDICÍNY

setkání s Janou Šnajdrovou

Celé zá�í je ke shlédnutí výstava energetických 
obraz� a mandal od Edity Valáškové

�ajovna a kavárna U ARIELA v Náchod�
 na Kamenici 112, od pond�lí do soboty

 od 10.00 do 21.00 (zavírací hodinu ochotn� posuneme 
dle Vašeho zájmu) a v ned�li od 14.00 do 20.00 hodin. 

Rezervace p�ijímáme na tel. 604 893 615

ČERNÝ ZÁZRAK
vám pomůže doplnit chybějící ŽELEZO

                                 Posílit imunitní systém a doplnit 
minerální látky Vám pomůže naše 
třtinová melasa s tímto složením: 
vápník, fosfor, železo, zinek, hořčík, 
draslík, kyselina listová, vitaminy 
B6, B12.

Černý zázrak seženete v lékárnách 
nebo prodejnách se zdravou výživou.

Jan Kočnar – PERFEKTRA s.r.o. - Nám. F. L. Věka 29, 518 01 Dobruška
Tel./fax +420 494 621 864, +420 724 326 226
e-mail: info@perfektra.com, www.perfektra.com

„Hola, hola, bur�ák volá... každý �tvrtek, úterý, a� nás 
b�íško nebolí.“   Jarmila JiráskováJarmila Jirásková

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,  
ODBORNÉ  I ÚŘEDNÍ  PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

JAZYKY UMÍME. JAZYKY UMÍME. 
A TAKÉ JE UMÍME UČIT.A TAKÉ JE UMÍME UČIT.

Od září nabízíme kurzy: 

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

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

 Naše kurzy jsou výjimečné mimo jiné tím, že na výuku nenajímáme 
externí lektory, ale po celou dobu existence naší školy (20 let) vyučujeme 
své studenty sami. Je tím zaručena maximální zainteresovanost na kva-
litě výuky a její kontinuita. Kromě lektorské činnosti vykonáváme od roku 
1993 praxi soudních tlumočníků a dvacet let překládáme a tlumočíme v 
nejrůznějších oborech.

Přihlásit se můžete 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) 

nebo e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  
AJ: jan.moucha@worldonline.cz).

www.doplnek.com

VYSAVA� VYSAVA� 
LISTÍLISTÍ
EINHELL
Od 16.9. 
AKCE  
za 990,-K�990,-K�



 Hv�zdy 
na talí�i

   Z postsov�tských stát� se k EU p�i�adila v roce 2004 také pobaltská Litva. V místních 
tradi�ních gastronomických postupech je možné najít severské návyky, ruské mega-
lomanství, n�meckou p�esnost a také židovskou d�slednost. St�ídáním vládc� vznikla 
b�hem staletí v pobaltské Litv� kuchyn� plná pestrých a r�znorodých pokrm�. Ned�lní 
menu v litevské domácnosti se skládá z úho�e p�ipraveného na r�zné zp�soby, husté 
smetanové polévky, housek z nekynutého t�sta, velké porce vep�ové pe�en�, k ní ješ-
t� v�tšího kopce dušené zeleniny a silného piva bavorského typu. Nejpoužívan�jšími 
tradi�ními surovinami jsou brambory, obilniny, zelí, kapusta, houby a místní ko�enová 
zelenina. Nej�ast�jším ovocem jsou jablka, hrušky a švestky. V Litv� je oblíbený tmavý 
žitný chléb nebo chléb z míchané pšeni�né a žitné mouky. Jako ko�ení se používá kopr, 
kmín, �esnek nebo bobkový list. Byla by škoda neochutnat t�eba studenou jogurtovou 
polévku z herynka, lososí steak �i �erstv� uzeného úho�e. Krom� mo�ských ryb se loví i 
sladkovodní štiky a okouni. Na tradi�ní litevské jídlo m�žete zajít do restaurace, kde ser-
vírují také speciality z jelena, divo�áka a dokonce i z bobra. Litevskou kuchyni tvo�í p�e-
devším bramborová a mou�ná jídla. Národním pokrmem jsou cepelinai - ob�í oválné šiš-
ky z bramborového t�sta pln�né masem, houbami, škvarky a cibulí. Tvarem p�ipomínají 
vzducholo� a podle ní také dostaly své jméno. Šišky se podávají, tak jako v�tšina jídel, 
p�elité kysanou smetanou a omastkem se slaninou, nebo polévané houbovou omá�kou.
A další speciality? Samoz�ejm� ne každý rád k pivu p�ikusuje uzené prase�í uši s ho�-
�icí a všichni také nejásají nad bramborákem posázeným prase�ími paznehty. Lákav�ji 
vyhlížejí klobásy pln�né bramborem, p�ípadn� vynikající studený borš� se smetanou a 
masovými tašti�kami. Dalším oblíbeným jídlem jsou kulaté bramborové knedlíky pln�-
né tvarohem, houbami �i zelím. 
Dále zmi�me pala�inky nebo bramboráky upravované na sladký i slaný zp�sob. Stejn� 
jako v Polsku i zde podávají tradi�ní bigos, jehož kolébkou je práv� Litva. Do Polska se
pravd�podobn� dostal spolu s králem Vladislavem II. Jagellonským. Litva je jednou 
z mála zemí, kde se podobn� jako u nás chodí na houby, a to dokonce ve velké mí�e. 
Koncem léta jsou houbová jídla konzumována tém�� každý den. Výborné jsou i litevské 
sladkosti, t�eba sušenky s mákem, sko�icí nebo rozinkami. Typickou litevskou sváte�ní 
sladkostí je žloutkový suchý dort, který se podává i na svatebních hostinách. Místní 
pivo je sladší a siln�jší než u nás. Litevskou specialitou jsou likéry, jejichž výb�r je tady 
opravdu velký, v�tší než v Lotyšsku a Estonsku.

Text p�ipravují žáci a pracovníci 
St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o. 

Recepty naleznete na www.novinyecho.cz v odkazu Hv�zdy na talí�i

V Litv� musíte okusit „vzducholod�“!V Litv� musíte okusit „vzducholod�“!

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

RADY DO V�TRU

   Dne 12. zá�í 2009 by se dožila 100 let 
                         paní Marie Trojovská z Náchoda.

   

Za tichou vzpomínku 
d�kují rodiny Trojovských   

   Dne 8.zá�í 2009 uplynul jeden rok, kdy nás na-
vždy opustil pan Miloslav Klovrza z Náchoda.

       Kdo jste ho m�li rádi, 
vzpome�te s námi. 

Rodina    

   Dne 10. zá�í 2009 uplynulo 15 let ode dne, kdy 
nás navždy opustila naše drahá manželka, mamin-
ka, babi�ka a prababi�ka, paní B�la Felgrová z 
Náchoda.

   V�nujte ji s spolu s námi tichou vzpomínku
     manžel Jind�ich a synové s rodinami   

   Dne 11.zá�í 2009 vzpomeneme 40.výro�í od 
tragického úmrtí pana Karla Maliny ze Stolína.
   

Vzpomínají manželka Ji�ina, 
dcery Ji�ina a V�ra s rodinami.

    Za tichou vzpomínku d�kujeme.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME

TICHÁ VZPOMÍNKA

TICHÁ VZPOMÍNKA

    V tomto období je po�así nevyzpytatelné a m�že nám zna�n� zkomplikovat 
život. Již víme, že rozmary p�írody neovládáme, ale pokud o nich n�co víme, 
m�žeme se jim p�izp�sobit.
    Jedním z p�írodních rizik, které nás m�že ohrozit, je vich�ice. Ta již mnohokrát 
i zp�sobila smrt a t�žká zran�ní.  Meteorologové již dokáží odhadnout, kdy a kde 
bude vich�ice, tedy silný vítr dosahující více jak 25 m/s (90 km/hod.) �ádit.
�eský hydrometeorologický ústav v p�ípad�, že hrozí riziko vich�ice, vydávají 
výstrahu a hromadné sd�lovací prost�edky si již zvykly o výstrahách meteorolog� 
neprodlen� informovat. Jak bychom m�li na výstrahu zareagovat?
Pokud jsme doma, tak pokud to není nezbytn� nutné, nikam nevycházejte ani 
nevyjížd�jte. Pokud máte �as ud�lat ochranná opat�ení, doporu�uje si p�edevším 
zkontrolovat pevnost uzav�ení všech oken a dve�í, odstra�te nebo upevn�te voln� 
uložené p�edm�ty, nap�. kv�tiná�e, zahradní nábytek apod., které mohou v d�-
sledku v�tru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na voln� ležící plechy, 
sklen�né výpln� nebo jiné pevné a ostré p�edm�ty, z nichž se za silného v�tru 
stávají smrtící zbran�.
Nem�li by jste ani zapomenout na zví�ata a v�as je odvést do bezpe�í. Je-li to mož-
né, snažte se ukrýt do bezpe�í i automobil. V p�ípad�, že vich�ice p�ejde v tornádo, 
držte se i dál od oken a nezdržujte se v místnostech t�sn� pod st�echou. Rad�ji 
si najd�te si bezpe�nou místnost v nižších podlažích. I když je tornádo na první 
pohled atraktivní jev, nikdy neopoušt�jte domov a neotvírejte okna kv�li lepšímu 
výhledu! Tornádo Vás m�že snadno p�ipravit o život.
Zastihne-li vás vich�ice venku, hrozí vám nejen to, že vás vich�ice smete, ale p�e-
devším, že na vás m�že n�co spadnout nebo vás zranit p�edm�ty unášené v�trem. 
Proto se snažte co nejd�íve najít úkryt. M�že jim být nejbližší obchod, ú�ad, restau-
race, ale t�eba i most. Nezdržujte se zbyte�n� na otev�ených a vyvýšených místech 
ani pod elektrickým vedením, stromy ani u starších budov, u kterých hrozí stržení 
st�ešní krytiny apod. Pokud vás vich�ice zasko�í v lese, p�e�kejte ji u kmene dosta-
te�n� pevného a rozložitého stromu, ovšem není-li vich�ice doprovázena bou�kou.
Pokud za silného v�tru �ídíte auto, je�te maximáln� opatrn� a pomalu. V�trné 
poryvy mohou auto u�init neovladatelné. Také hrozí zvýšené nebezpe�ní st�etu s 
p�ekážkou na silnici. Pokud možno si p�edem zjist�te, zda trasa vaší jízdy je pr�-
jezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.  Nepodce�ujte p�edpovídanou situaci a 
nep�ece�ujte vlastní síly, schopnosti a možnosti. Uv�domte si, že nejv�tší hodnotu 
má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.                           O. P�ibyl

Stavební pozemek v klidné části Bezděkova nad Metují o výměře 618 m2 .................................................. 399 000,-Kč
Menší rodinný dům na zajímavém místě nedaleko centra České Skalice  .................................................. 2 590 000,-Kč
Zkolaudovaná truhlářská dílna ( 90 m2 ) v centru městyse Velké Poříčí  ..................................................  800 000,-Kč 
Byt 2+1 v samostatně stojícím zděném domě ve Vernéřovicích u Broumova  .................................................. 350 000,-Kč
Slunný byt 3+1 s garáží po rekonstrukci, v cihlovém domě – Náchod Branka ........................................... 1 390 000,-Kč

Rodinný dům s hospodářstvím v žádané, prosluněné části  
v Bělovsi u Náchoda. Dům je částečně rekonstruovaný, dispozice 3+1, s 
klenbeným sklípkem, chlévem a samostatnou stodolou. K domu náleží pozemky 
o celkové výměře 1,1 ha. Více než polovina je lesním pozemkem (1/2 mýtní 
porost, 1/2 smrková houština) dále zahrada a orná půda. Zajímavá investice s 
mnoha možnostmi využití. (obora, rodinné sídlo atp.)El. 220/380V, plyn, vodovod 
+ studna, kanalizace. � Cena:  2 950 000 Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

     Ve školním roce 2008/2009 p�išla jedna 
paní u�itelka s nápadem letního skota�ení 
pod krycím názvem „Letní škola“, která 
se, se souhlasem p. �editele Mgr. Romana 
Odvá�ky mohla uskute�nit.
   P�ihlásila se spousta žák� a tak se v so-
botu 11.7.2009 mohlo vyjet na týdenní po-
byt do Orlických hor, od kterého všichni 
o�ekávali spoustu zp�vu, her a spole�ného 
dovád�ní. Jako pedagogický dozor jely: 
paní u�itelka Klára Bydžovská, která má 
prsty skoro ve všech novinkách na TGM 
dále Jana Valtarová ze ZUŠ, zdravotnice 
Miriam �ížková a nechyb�l ani sám pan 
�editel.
První den jsme se rozlosovali do t�í druž-
stev a každé m�lo za úkol vymyslet si 
jméno a pok�ik, nebo básni�ku. Dopadlo 
to takhle: oranžové družstvo - Veverky, r�-
žové družstvo - Gay Tam a modré družstvo 

- Halucinace. Celý týden probíhaly r�zné 
sout�že o body, které se po�ítaly do celko-
vého skóre družstev.
Mimo jiné jsme si každý vylosovali pa-
pírek se jménem n�koho z tábora, a celý 
týden jsme m�li za úkol nosit mu dáre�-
ky jako jeho tajný sk�ítek. Hodn� zábavy 
jsme si užili s druhou skupinou, která s 
námi jela a to dramatický kroužek Berán-
ci, pod vedením Mgr.M.Jelínkové a Mgr.J.
Žaludové, kte�í si pro nás p�ipravili p�ed-
stavení na téma knížky Letopisy Narnie.
Také jsme podnikali r�zné výlety, t�eba na 
Masarykovu chatu, pr�zkumné vycházky 
do lesa, nebo hledání pokladu na zp�sob 
šipkované. Na za�átku hry se �íkalo, že je 
to procházka na hodinu, ale protože tým 
praktikant�, který m�l za úkol p�ipravit 
šipkovanou ob�as dával hodn� t�žké úko-
ly, nebo spíš hodn� d�kladn� schované ná-

pov�dy k úkol�m, výlet se protáhnul tak, 
že jsme p�išli pozd� na ob�d.
   Poslední den ráno padla mlha a byla 
zima, takže se venku nedalo nic d�lat. Pro-
to paní u�itelky p�ipravily do spole�enské 
místnosti ceny a vyhlásily, jak dopadly 
sout�že, který tým vyhrál a také se prozra-
dilo sk�ítkování.
   Celý týden nám vycházelo krásné po�así, 
i když ob�as zapršelo, byl to velmi krásný 
pobyt a já osobn� na n�j budu vzpomínat 
ješt� hodn� dlouho....
Tímto �lánkem bych cht�la za celou sku-
pinu pod�kovat �editeli ZŠ TGM Náchod 
Mgr. Romanu Odvá�kovi, za to, že nám to 
celé povolil a za jeho odvahu podstoupit 
toto „šílenství“ s námi, protože jsme jedi-
ná škola, která to pro své žáky vymyslela.

                           Kristýna Franková - 
ZŠ TGM Náchod

KRYCÍ NÁZEV „LETNÍ ŠKOLA“

ST�ECHY
provedeme práce:

* pokrýva�ské * klempí�ské 
* malby a nát�ry * zednické 
* tesa�ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

BOJ O NOVÝ 
STROJ

   prob�hl úsp�šn� a tak St�ední škola propa-
ga�ní tvorby a polygra	 e Velké Po�í�í vstu-
puje do nového školního roku bohatší o �ty�-
barevný ofsetový stroj 	 rmy KBA - Gra	 tec. 
Stroj, který budou využívat zdejší studenti, 
byl po�ízen v rámci speciálního projektu pro 
vybavení dílen pro praktickou výuku a byl 
spolu	 nancován Evropskou unií z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj.           (r)            

V úterý V úterý 
1.9.2009 1.9.2009 
mi uletěl mi uletěl 

papoušek papoušek 
Alexandr malý Alexandr malý 

v Náchodě.v Náchodě.
Slyší na jméno Slyší na jméno 

Oskar.Oskar.
Prosím , máte-li informa-Prosím , máte-li informa-
ce, volejte 602 304 876                ce, volejte 602 304 876                



STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-K�.
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

Poděbradova 428 Náchod, 
tel.: 733189433, 491422585 

otevírací doba: Po-Pá 10-12 12,30-17 So 9-12.

SCOTTSCOTT – cyklodopl�ky

RAVORAVO – horská kola

ROSSIGNOLROSSIGNOL – oble�ení

TEMPISHTEMPISH – in-line brusle

LOTTOLOTTO – boty, kopa�ky

SERVIS  - BAZAR - P�J�OVNA – PRODEJ

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:
�eská kvalita za polskou cenu - nap	. trojdílná sk	ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

ŽALUZIE

RENOVACE BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D�íveD�íve

NyníNyní

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří  � textilní rolety 
� vestavěné skříně � renovace dveří � venkovní rolety 

� sítě proti hmyzu � garnýže

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290
Tel./fax : 491 453 373, mobil 603 531 304, andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽA
LU

ZI
E

Stavebniny DANTON
Dolní Radechová 273   tel. 777 595 981

Nabízíme veškerý stavební materiál 
včetně dopravy a složení hydraulickou rukou

POSEČEME VÁM ZAHRADU PROVEDEME DROBNÝ PROŘEZ

VÝŠKOVÉ PRÁCE
POMOCÍ HOROLE-
ZECKÉ TECHNIKY

Jiří Kollert, Vysokov 37, 
okr. Náchod

tel.: 731 077 210, 
e-mail: kollertjiri@email.cz

 

  - bourání, vyzdívání a 
    rekonstrukce komínů
  - drobné zednické práce
  - nátěry plechových 
    střech a okapů
  - práce s motorovou 
          pilou

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 752 750           

ROZHODOVÁNÍ
� volba školy          � sebehledání      � výběr zaměstnání

s využitím moderní psychodiagnostiky
Irena Vašátková, psychologické poradenství

tel.608 265 551, www.vasatkova.cz          

• servisní prohlídky

• prodej náhradních dílů

• opravy karoserií a lakování

• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 

• kompletní servis klimatizací

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

RADEK HORÁK

stavební 
a pokrýva�ské 

práce
tel. 728 270 123, 733 578 455

e-mail: spp.horakradek@seznam.cz

PSpráceprápráSPPS
stavebníavebnístavební

SPPSPPSPPSPP
stavební vební stavební vební avebnístavebníavební

SPPSPPa pokrýva�ské a pokrýva�ské a pokrýva�ské a pokrýva�ské a pokrýva�ské a pokrýva�ské a pokrýva�ské Pááááááá

SVC Náchod na mistrovství EvropySVC Náchod na mistrovství Evropy
 V druhé polovin� �ervence se SVC Náchod zú�astnil dalšího podniku závodu dovrchu 
a to mistrovství Evropy, které se jelo, také jako mezinárodní Mistrovství �eské republiky. 
Závodu se zú�astnil Vlá�a Vitver ze speciálem WR9/1 z dílen SVC Náchod Motorsport.
 Mistrovství Evropy se jezdí systémem dvou tréninkových jízd v sobotu a dvou závodních 
v ned�li a po�adí ur�uje sou�et t�chto dvou ned�lních jízd. V sobotu se uskute�nil jen jeden 

trénink z d�vodu nep�ízn� po�así, kdy se na 
Pezinok snesl vydatný déš� s v�trnou smrš-
tí a místo trénování se stala záchraná�ská 
akce majetku.
   V ned�li za�al závod opožd�n� z d�vodu 
úpravy trat� po nep�ízni po�así a tak m�l 
team SVC i ostatní možnost se na závod 
�ádn� p�ipravit. A to se také stalo. Vlá�a od 
první jízdy p�edvedl skv�lý �as a zajel 1. 
místo ve t�íd� E1 >2000 a byl také t�etím 
nejrychlejším tak zvan� plechovým vozi-
dlem na trati. Do druhé jízdy nastupoval 
s cílem odrazit útok M.Koiše jedoucího 
na mnohem siln�jším vozidle F.Focusem 
speci	 kace WRC, �i 450 ko
ového Petrova 
BMW. Tento úkol byl spln�n bezezbytku 
a team se mohl radovat z dalšího velkého 
a cenného vít�zství v E-1 do dvou litr� v 
MM�R a celkov� t�etí ve t�íd� E-1 bez 
rozdílu t�íd, na Mistrovství Evropy, byl 
také nejrychlejší ve t�íd� E2SS-2000 a ve 
skupin� E2SS bez rozdíl� t�íd skon�il na 
neuv��itelném t�etím míst� celkov�. Tímto 
se SVC Náchod MTS poda�ilo zopakovat 
v mezinárodní konkurenci výsledek ze se-
zony 2008. 

SVC Náchod Motorsport

uvádí v m�síci ZÁ�Í 2009

 P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, 
otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  ozna�ené  programy  pro  držitele  pr�kaz� M�Ú v Náchod�,  ZTP a ZTP/P. 
Pr�kazy na vyzvání p�edložte p�i kontrole vstupenek.  

Vozí�ká�i po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.    

  M�STSKÉ DIVADLO 
  DR. JOSEFA 	ÍŽKA 

  V NÁCHOD� 
  BERÁNEK NÁCHOD A. S.

* Úterý 15. 9. v 19.00 hodin
I. Janžurová, S. Remunda:

Ani po kolenou se ke mn� nevracej 
aneb Pudl a magnolie

P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”
Vstupné: 290, 270, 250, 230 K� 

P�edprodej od 31. 8.

* St�eda 23. 9. v 19.00 hodin
Adamusovo trio

Koncert ab. cyklu - skupina “K”
Vstupné: 150, 130, 110, 90 K�  SLEVA

P�edprodej od 3. 9.

* 	tvrtek 24. 9. v 19.00 hodin
Petr Spálený se skupinou Apolloband

Host: Miluška Voborníková
Vstupné: 200, 180, 160, 140 K� P�edprodej 

od 1. 9.

* Zá�í - Listopad
St�eda od 17.15 a od 18.45 hod.

Kurzy jógy pod vedením lektorky Jarmily 
Koudelkové 10 lekcí  Cena: 800 K�

* Úterý 24. 2. v 19.00 hodin
Druhá tráva

Vstupné: 150, 130, 110, 90 K� SLEVA 
P�edprodej od 4.2.

 Poslední prázdninovou sobotu se sešlo 126 jezdc� na dalším 
závodu M�R automobil� do vrchu, tentokrát na krásné náro�-
né trati na Ješt�du u Liberce. Celou sobotu panovalo krásné 
slune�né po�así, které také ovlivnilo bezproblémový pr�b�h 
celého závodu.
 Za novom�stský tým RTM motorsport se na start postavi-
lo celkem šest závodník�. Radim Mach z Nového M�sta nad 
Metují p�esv�d�iv� zvít�zil se svým Suzuki Swift Ultralight v 
kategorii E1-1400. Vede celkové po�adí ve své t�íd� a již by nic 
nem�lo ohrozit jeho prvenství za rok 2009. Ve stejné katego-
rii bojoval i náchodský Jan Malík, který obsadil hezké deváté 
místo.
 Nejv�tší ú�ast týmu byla v kategorii SE-1400. Prvenství 
ve t�íd� získal náchodský Vlá�a Novák, který si zopakoval 
úsp�ch z minulého závodu v Beroun�. Druhé místo obsadil Petr 
Tolárek na stejném voze Suzuki Swift a na t�etí místo dosáhl 
po dramatické druhé 	 nálové jízd� náchodský Josef Cvejn. Od 
�tvrtého místa ho d�lily pouhé 0,2 vte�iny a od pátého místa 0,5 
vte�iny. Benjamínek týmu, sedmnáctiletý Lukáš Cvejn, startu-
jící stejn� jako otec na voze Suzuki Swift GTi teprve na svých 

t�etích závodech, zaostal za vít�zem kategorie pouze deset vte-
�in, každou jízdou stále zrychloval. Jeho umíst�ní není rozho-
dující, za�íná sbírat zkušenosti v tomto náro�ném, ale krásném 
sportu, jeho �as teprve p�ijde. 
Tým RTM motorsport vyhrál sout�ž tým�.
 Dalším závodem, kterého se jezdci zú�astní, bude 12. -13. 
zá�í v nedalekém Vrchlabí, kde je p�ipravena další náro�ná, �ty-
�i kilometry 
dlouhá, tra� 
na Benec-
ko. Pokud 
budete mít 
�as a chu�, 
p � i j e � t e 
p o d p o � i t 
tento tým 
do krkonoš-
ského Vrch-
labí.Josef 

Cvejn � Petr Tolárek na ješt�dské trati.

Další úspěch týmu RTM motorsport

 Kouzelníci s oranžovým mí�em budou v Havlovicích slavit 10 let existence.
 Pouli�ní basket zvaný streetball slaví v Havlovicích 10. výro�í. Jak se prom�nila hra ú�ast-
ník� turnaj� se p�ij�te podívat v sobotu 26. 9. od 12 hodin do všesportovního areálu TJ Sokol. 
P�ihlásit se je možné na telefonním �ísle 777 851 871. Více www.havlovice.cz .      
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Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz



GENERÁLNÍ SPONZOŘI FESTIVALU

HLAVNÍ
SPONZOŘI 
FESTIVALU

tématická strana novin         věnovaná 55. ročníku mezinárodního folklorního festivalu Č. Kostelec

TADY PRACUJEME, TADY POČÍTEJTE S NAŠÍ PODPOROU 

Vyrábíme kvalitní t�snící díly pro kvalitní auta 
„V sou�asnosti zam�stnáváme v náchodském 
okrese v našich 2 závodech v �erveném Kos-
telci a Velkém Po�í�í na 500 zam�stnanc� a 
dalších minimáln� 100 pro nás pracuje v našem 
regionu u dodavatelských � rem. Jsme realis-
té, víme, že krizi musíme p�ekonat  snížením 

náklad� a získáním nových zakázek. Jen letos 
jsme od koncernu VW získali zakázku na t�s-
n�ní dve�í pro vozy GOLF v klasické i pro-
dloužené verzi,a dále pro v�z Tiguan. Také Yeti 
ze Škodovky bude vybaven tém�� výhradn� 
naším t�sn�ním. A práv� v t�chto dnech startu-
jeme výrobu t�sn�ní pro novou Astru.

To nám pomohlo p�ekonat krizi v automobi-
lovém pr�myslu. Nyní již pracujeme na naší 
budoucnosti.  Získali jsme nové dlouhodobé 
kontrakty zam��ené na dodávky t�snících pro-
� l� pro nový Mercedes Benz t�ídy B. Bude 
se jednat o druhý typ automobilu, do kterého 
budeme dodávat nejen t�sn�ní dve�í, ale i skel.
Tentokráte to však nebude klasické t�sn�ní z 
pryže, ale z termoplastických materiál�. Z toho 
d�vodu musíme postupn� zainvestovat okolo 
100 milion� K� do 2 nových vytla�ovacích 
linek a dalších zhruba 20-ti speciálních stroj�. 
Plná výroba termoplastických t�sn�ní by se 
m�la rozb�hnout v roce 2011.
Jedná se o výrobu, která bude velmi ekologická 
a povede ke snížení energetických náklad� ve 
výrobním procesu. Nev��íme na krizi, v��íme 
na � exibilní �ešení, nové zakázky a udržení za-
m�stnanosti s �adou sociálních výhod pro naše 
pracovníky“ �íká Ing. Jan Tichý, �editel spole�-
nosti Saar Gummi Czech s.r.o. SPOLE�NOST 
SAAR GUMMI CZECH PODPO	ILA 
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL         
V �ERVENÉM KOSTELCI   

Vyrobeno v Červeném KostelciVyrobeno v Červeném Kostelci

Exotika na festivalu samoz�ejm� 
nechyb�la. 

Zahájení festivalu za ú�asti o� ci-
álních osobností prob�hlo v areálu  
u Divadla J.K.Tyla.

PRIVÁTNÍ  VETERINÁRNÍ POLIKLINIKA
                           MVDr. Slavomír Šticha

                                     Náchodská 839,  549 41 �ervený Kostelec

                        491 461 808, 602 162 367

                                     - Stomatologie - Chirurgie - Neurologie - Interna
                                 - Laborato� - RTG, EKG - Ortopedie

                                                   * vystavení pot�ebných doklad� pro EVROPSKOU UNII
                                     NEP�ETRŽITÁ POHOTOVOST
                                     Výjezdy k velkým zví�at�m 

– sport pro celý svět– sport pro celý svět
Tel. 602 886 577Tel. 602 886 577

Festivalová �eka se rozlévá i do 
�ervenokosteleckých ulic.

Soubory p�edstavily zajímavé 
choreogra� e, kroje i masky. 

ul. Manžel� Burdychových 256 
549 41 �ervený Kostelec

tel.:491 462 122,www.t-servis.org

Vaše spojení 
s bezpe�ím...

JEDNOLETÉ DENNÍ STUDIUM
ANGLI�TINY/N�M�INY

*  5 vyučovacích hodin denně,*  5 vyučovacích hodin denně,
  25 vyučovacích hodin týdně  25 vyučovacích hodin týdně

* již 12 ročník pomaturitního studia* již 12 ročník pomaturitního studia
* až 6 úrovní znalostí, možnost * až 6 úrovní znalostí, možnost 

přestupu mezi skupinamipřestupu mezi skupinami
* studium druhého a třetího jazyka zdarma* studium druhého a třetího jazyka zdarma

* jediná škola se zkušenostmi* jediná škola se zkušenostmi
  v oboru v regionu  v oboru v regionu

* studijní materiál zdarma* studijní materiál zdarma

* špičkový tým lektorů (3-11 let* špičkový tým lektorů (3-11 let
  praxe v pomaturitním studiu)  praxe v pomaturitním studiu)
* 11 let vývoje systému výuky,* 11 let vývoje systému výuky,

  výuka dle standardů EU  výuka dle standardů EU
* školné již od 1586,- měsíčně* školné již od 1586,- měsíčně

* vhodné i pro širokou veřejnost, * vhodné i pro širokou veřejnost, 
nejen pro maturantynejen pro maturanty

* výuka v malých skupinkách* výuka v malých skupinkách

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY
* účast rodilého mluvčího

  nejméně 50%

ODPOLEDNÍ JAZYKOVÉ KURZY
* max.5 studentů ve skupině

Patříme ke špičce v oboru denního
studia. Zaměstnáváme výhradně
vysokoškolsky vzdělané lektory.

Plhovská 1100, 547 01 Náchod
Tel.491 421 236, Mobil 602 967 099

ingo@pastime.cz, www.pastime.cz

Fotografoval Oldřich NermuťFotografoval Oldřich Nermuť



eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
mobil 777 155 344

E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3
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ZIMA 2009/2010 - ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZIMNÍ DOVOLENÉ  ZA SLUNÍČKEM
Výhodné slevy za včasný nákup do 30.9.2009, děti až do 15 let zdarma. 

(Exim tours, Siam Travel, Eso Travel,…)

V nabídce již také katalogy na ZIMU 2009/2010 – LYŽE!
(Neckermann, Consultour, Atis,…)

Velký výběr LAST MINUTE zájezdů 2009Velký výběr LAST MINUTE zájezdů 2009
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy

Kypr - hotel Arsinoe Beach, termín 28.-8.10.2009,
strava All Inclusive, cena 17.900,-Kč/osoba včetně všech příplatků a komplexní pojištění

Kréta - hotel Bali Village, termín 28.-8.10.2009, 
strava All Inclusive, cena 16.400,-Kč/osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění

Zakynthos, hotel Mediterranee, termín 28.-8.10.2009 
strava polopenze, cena 13.300,-Kč/osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění

Rhodos, hotel Evi, termín 1.-10.10.2009,
strava All Inclusive, cena 14.800,-Kč/ osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění

Kos, hotel Primasol Archipelago, termín 1.-12.10.2009, 
strava All Inclusive, cena 16.500,-Kč/ osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění

****
Dítě na 1.přistýlce za 2.900,-Kč – konečná cena � Možnost SVOZU Z NÁCHODA ZDARMA na letiště i zpět.

Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2009 s odjezdem z NÁCHODA
Hudební divadlo Karlín – POLSKÁ KREV – 8.11.2009 od 15h
Polská krev je beze sporu nejznámější  a nejlepší českou operetou.

Cena: 1.050,-Kč včetně dopravy a průvodce
!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

Navštivte nás v Naši provozovně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené. 

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

��  prodejna potravin (154 mprodejna potravin (154 m22))    
��  prodejna nápojových automat� (27 mprodejna nápojových automat� (27 m22))

��  4 byty 3 + 1 (70 – 80 m4 byty 3 + 1 (70 – 80 m22))
��  1 garsonka (36 m1 garsonka (36 m22))

– vše obsazené.

Městys Velké PoříčíMěstys Velké Poříčí
prodá bytový dům čp. 258 

na atraktivním místě

v ul. Náchodská (Růžek) v ul. Náchodská (Růžek) 
ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí

.
V domě jsou:V domě jsou:

 

Dům prošel celkovou rekonstrukcí 
v roce 1990.

Cena 3 mil. Kč.

Bližší informace podá starosta 
městyse Ing. Král, 
tel. 724 180 331.

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775



* Nabízíme Vám �áste�n� podsklepené 
hospodá�ské stavení s bývalým vým�nkem a 
stodolou v klidné �ásti obce K�inice - Brou-
mov.Pozemky o vým��e cca 12ha a staveb.+ 
st.parcel 2.158m2. Zachovalé st�ešní krovy 
a trámy, v 08 zapo�ata rekonstrukce - nové 
p�ípojky a vnit�. rozvod� el., vým�na oken v 
2.NP.Cena  2.3 mil.TEL.: 725 646 413
* Prodám ve Stárkov� v�tší RD 4+1, mož-
nost rozší�ení do p�dních prostor, garáž, díl-
na, pozemek cca 2000 m2. Cena k jednání 
1.550.000 K�. Tel. 608 245 634
* Hledáme rodinný d�m nebo chalupu na 
klidném míst�, p�edh��í Orlických hor do 
2mil. s pozemkem cca 1200m2 a studnou.
Tel.:721 146 244
* Prodám ve Vršovce u N.M�sta n.M. RD 
po rekonstrukci 3+kk, menší pozemek. Cena 
1.900.000 K�. Tel. 604 336 337
* Hledáme ke koupi RD v okolí N. M�sta 
n./Met. (nejl. Naho�any, �ern�ice, Vršov-
ka...) do 1mi. i na rekonstrukci. Tel.: 608 
667 734
* Prodám ve Chvalkovicích RD 4+1, nová 
plast. okna, UT na plyn, garáž, menší poze-
mek cena 1.390.000 K�. Tel. 608 245 634

* Volné nebytové prostory blízko cent-
ra v Náchod�, 40 m2 + zázemí vhodné k 
provozování prodejny. Info na tel.:776 000 
142

* Prodám zahrádku na Kramoln� - cha-
ti�ka, bazén, altán, udírna, rošt, m�st.voda, 
el., rovina, vým�ra 453 m2. V cen� veškeré 
vybavení, cena 350.000,-K�. P�i rychlém 
jednání sleva!! TEL.:603 999 485
* Prodám RD v Suchém Dole po komplet.
rekonstrukci, 4+1, 2xWC, možnost vybudová-
ní podkroví. Cena dohodou. TEL.:775 958 822
* Prodám pozemek v obci Litobo� - p�kný, 
hezký výhled do krajiny, slunný, polosamo-
ta u lesa, vhodný ke stavb� chaty �i srubu, 
5260 m2, za 280 K�/m2, el. v dosahu, voda 
zjišt�na, tel. 608 169 484 (ve všední den od 
14 do 21 hod., víkend 9 - 21 hod.)
* Prodám RD v Náchod - Starém M�st�. 
Nutná rekonstrukce. Tel. 608 53 48 52
* Prodám �adový rodinný domek v No-
vém M�st� n. Met. Na Františku. Info:721 
638 642

* Prodám rodinný �adový domek v �es-
ké Skalici v ulici Pod Lesem. TEL.:777 
064 780

* Nabízíme výrobní a skladové prostory 
k prodeji nebo pronájmu, v pr�myslové 
zón� Nového Eltonu v Novém M�st� n.M. 
Info. 774000524

* Prodám stavební pozemek v Olešnici u 
�erveného Kostelce. Cena 350k�/m2.  Tel. 
732 514 427
* Prodám perfektní d�m na Kramoln� sa-
mostatn� stojící. TEL.:776 63 88 74
* V centru m�sta prodám rodinný d�m s 
nebytovými prostory, 2 garáže, zahrada. Tel. 
777 606 740
* Prodám RD na Jizbici u Náchoda (cca 4 
km), 4+1, cena 1.650.000 K�. Dohoda. RK 
nevolat!!! Tel. 739 80 80 87
* Pronajmeme obchodní prostor (prodej-
nu) v pasáži Kamenice v Náchod� na Ka-
menici. Velikost 70 m2, volný od �íjna 2009. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchod� na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 752 750
* Prodám 2 stavební parcely se stav.po-
volením a komplet.projekt. dokumentací, 
vým�ra á 865 m2, Náchod - Branka (pro-
jekt - p�ízemní bará�ek 4 kk + velká garáž). 
1 parcela 1.300 tis.K�. TEL.:608 833 424 
Možnost okamžit� stav�t.
* Koupím rod. d�m nebo chalupu s vlast-
ním pozemkem, na Broumovsku nebo Ná-
chodsku. Tel:605 212 203
* Koupím stavební pozemek na hezkém a 
klidném míst� v CHKO Broumovsko. Tel: 
739486402
* Prodám starší RD, �áste�n� podsklepený 
na Kramoln� s velkým pozemkem v celkové 
rozloze cca 2500m2. Klidná lokalita. Ihned
obyvatelný, ÚT, vodovod, kanalizace. Volný 
ihned. Tel. 777664517
* Prodáme novostavbu RD 5+1 v Polici 
nad Metují, ul.Slune�ná. Více informací na 
tel.608122195. nevolat.
* Prodám RD (nebo vym�ním za byt 3+1 
+ doplatek) v Náchod�. Pozemek 2200 m2. 
Cena dohodou. Tel. 607 845 575 RK nevolat.

* Prodám byt 3+1 v Náchod�, Jugosláv-
ská ul, v soukr. vlastnictví za 990 tis. K�. 
TEL.:603 726 635

* Dlouhodob� pronajmu byt 1+kk v Ná-
chod�, u nem, Duhová ul., ihned volný, 
3500,-K� + inkaso, Kauce 15 tis.K�. TEL.: 
774 156 092
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� u nem., ná-
jemné 4500,-K� + služby. Kauce 12 tis.K�. 
Volný ihned. TEL.:775 667 611 po 17.hodi-
n�
* Pronajmu garsonku 30m2 v Novém 
M�st� n/M. D�m je zateplen, plastová okna. 
Možnost p�ipojení internetu. P�i nástupu 
kauce. Tel. 608323373.
* Pronajmu p�kný za�ízený byt 2+kk 70m 
v Novém M�st� n.M., 7500,-K� v�. energií. 
Tel. 602 177 016
* Pronajmu dlouhodob� za�ízený byt 2+1 
na SUN v Náchod�. Tel. 732 167 291
* Dlouhodob� pronajmu byt v �erveném 
Kostelci o veliksti 3+1, �áste�n� za�ízený, 
nájem 6000,- + energie, vratná kauce 12 
000,-K�. Volat ve�er na mob.773 113 133
* Prodám dr.byt 3+1 na sídlišti u nemocni-
ce v Náchod�. Plast. okna, zatepleno, nová 
kuchyn�, p�kný výhled. Cena k jednání K� 
960 000. Tel.: 777 892 822, RK Nevolat.
* Pronajmeme byt 3+kk 61 m2 v Hronov� 
ul.Husova (bývalá Jednota), volný od zá�í 
2009. Nájemné 5300,- + inkaso, kauce ve 
výši 10.000,-. Byt po kompletní rekonstruk-
ci v roce 2007, velmi dobrý stav. TEL.:777 
152 750
* Pronajmu byt 3+1 a 1+1 v Náchod�, po-
vinná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Prodám byt 1+1 v Hronov� 45m2 + p�da 
a sklep, celý d�m po celkové rekonstruk-
ci, vše nové, topení elektrokotlem, k domu 
veškeré zázemí, cena 720 000 K�. TEL.:608 
372 665
* Prodám byt 1+1 po celk.rekonstrukci na 
Plhov� v Náchod�, 850 tis.K�. TEL.: 775 68 
04 06
* Koupím byt v Broumov� nebo v okolí 
.Tel. 739 486 403
* Prodám družst. byt 1+kk po celk.rekon-
strukci v Náchod�, 620 tis.K�. TEL.:775 68 
04 06
* Pronajmu prostorný slunný byt 3+1 v 
Novém M�st� n. M. (Kr�ín), 76 m2. Zd�ný, 
klidná lokalita, po �áste�né rekonstrukci, 
velká lodžie, sklep. Cena 7 000 K�/m�síc + 
poplatky + vratná kauce. Volné od 1. �íjna, 
tel: 777 826 450
* PRONAJMU velký byt 2+1 na atraktiv-
ním míst� v Náchod� poblíž centra. Velká 
kuchy�, 2 velké pokoje, p�edsí�, komora, 
vše po rekonstrukci. Nová: plastová okna, 
dlažby, kuchy�ská linka, vestavná sk�í� v 
ložnici. Vratná kauce. Volný cca od 1.11. 
2009 Tel.: 602 790 044
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� -Pl-
hov� - ve 4.NP., okna jsou orientována na 
JV, byt je v udržovaném �istém stavu, nová 
plast. okna a stoupa�ky, ploché radioátory, 
p�vodní jádro a kuchy�, sklep, balkon p�es 
chodbu, bezbariérový p�ístup s výtahem, 
cena: 769 000,-K� nebo dohoda. RK nevo-
lat! Tel.603 511 861
* Pronajmu byt v centru Náchoda 2+kk, 
cena v�.inkasa 5500,-K�. TEL.:775 061 233

NEMOVITOSTI

* Prodej v�tšinový podíl rod.domku, 
3+1 v klidné �ásti Náchod, výhodná cena. 
TEL.:603 221 363
* Nabízíme lukrativní stavební pozemek 
v klidné �ásti Náchoda o vým��e 1548m2. 
Inženýrské sít� na hranici pozemku. Krásný 
výhled na Náchodský zámek. Situovaný ji-
hozápadn�. Cena 950K�/m2.TEL.: 725 646 
413
* Hledáme menší rodinný d�m, chalupu v 
okolí Hronova do 10km do 1,3mil.Tel.: 773 
559 014
* Nabízíme k prodeji RD/penzión na Boro-
vé u Náchoda.  Kapacita 35 l�žek, 9 poko-
j�, soc. za�ízení, jídelna, bar spol. místnost. 
Nové rozvody topení a kotel na tuhá paliva.
Parkování možné na oploceném pozemku.
Výhodná cena 1.7.mil.Vše v dobrém stavu! 
TEL.: 725 646 413
* Prodám v Novém M�st� n.M. starší 
dvougenera�ní RD pod nám�stím, garáž, 
pozemek cca 1000 m2, ihned volný. Cena 
1.600.000 K�. Tel. 604 336 337
* Nabízíme k prodeji RD typu Okál 5+1 s 
garáží v Novém M�st� nad Metují, lokalita 
Kr�ín, nov� zatepleno. Financování zajistí-
me. Cena 2.5 mil. TEL.:725 646 413
* Nabídn�te menší domek 2+1, chatu, cha-
lupu k celoro�nímu užívání v okolí Náchoda 
do 15km. Rychlá platba - 1,5mil.. Tel.: 608 
883 012

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  **  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *
SEZNÁMENÍ

* Muž 48/174 štíhlejší hledá ženu, která 
toho št�stí�ka v život� také zatím moc ne-
prožila. TEL.:723 736 766
* Muž 54/184/ 96 hledá ženu p�im��eného 
v�ku v Náchoda a okolí. Záliby kolo, turis-
tika, procházky. TEL.:606 646 458 k ve�eru

BYTY

* Prodám byt v OV 59m2 ve zd�ném dom� 
v Náchod�, sou�ástí bytu sklep a p�dní pro-
story, cena 790.000 K�. Tel. 776 045 570
* Prodám bezb. DB 1+1 v Jarom��i v �ásti-
R�žovka, vest.kuchy� se spot�ebi�i, rohová 
vana, vlastní sklep, náklady 2tis, rekonstruk-
ce domu 04, sušárna, kolárna. Ihned volné, 
tel. 604631632 RK nevolat
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou, v 
Náchod� na Lipím naproti hospod�, nájem: 
2.900,-K� + inkaso:1.600.-K�. Tel.: 608 90 
30 70.
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13
* Pronajmu velký 1+1 (2+kk) v RD na 
Pavlišov�. Topeni elek�inou nebo lokalní. 
Nájemné 3300,- k� energie. Tel. 602 846 331
* Pronajmu vybavený slunný byt 3+kk 
68,88 m2 v Náchod�, Borská ul., sklep. 
kóje + pom�r. �ást p�dy, 7000,-K� v�.slu-
žeb + energie zvláš�. Kauce 23400,- nutná. 
TEL.:737 730 170
* Nabízím k pronájmu p�kný slunný byt 1 
kk v Náchod� - Staré M�sto s vybavením, 2 
NP, zd�ný, 5.900,- v�etn� inkasa a ostatních 
služeb.TEL.:608 232 311
* Sháníme byt 1+1 nebo 2+1 v N. M�st� 
n./Met., platba v hotovosti, sp�chá. Tel.:604 
646 108
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� 
na Plhov�. Tel.608827252
* Pronajmeme krásný, mezonetový byt 
3+1 s p�edzahrádkou ve Velkém Po�í�í. 
Kompletn� zrekonstruovaný, parkování, 
internet. 6.400,- + inkaso. Volné od listo-
padu 2009. http://velkeporici.rajce.net. Tel. 
605252635
* Prodám byt 2+kk v OV v Náchod� ne-
daleko centra po rekonstrukci, cena 735.000 
K� a v Polici n Met. 1+1 zateplený panel, 
OV, v 1.NP, cena 570.000 K�. Tel. 608 245 
634
* Pronajmu garsonku v Novém M�st� 
n.M. - Malecí. TEL.:737 409 572
* Pronajmu 1+1 v NA. Náj. 3500 K� + ink. 
Tel. 737 411 933
* Hledáme podnájem 2+1 v rodinném 
dom� se zahradou a možností parkování. 
Hronov a okolí. Nájem+inkaso max.7.000,-
K�. Tel.: 608 832 699
* Pronajmu v Náchod� rodinný d�m - vol-
ný byt s balkonem, p�dou, garáží, dílnou, 
sklepem. Vhodné i pro �emeslníky. Tel. 491 
428 505
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod�, nebo 
vym�ním za rod.d�m + doplatek. Více info 
a foto na www.nemoshop.cz nebo www.
bezrealitky.cz. TEL.:736 407 017, RK NE-
VOLAT
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví s 
garáží v klidné �ásti Nového M�sta nad Me-
tují. Informace na tel. �ísle 603275161
* Pronajmu byt v centru Náchoda - 2+1 - 
cena 6000,-K� v�. inkasa. Tel. 603 21 21 88
* Pronajmu dlouhodob� garsonku s bal-
konem v Náchod� volný ihned. TEL.:608 66 
77 32
* Dlouhodob� pronajmu �ást.za�íz.garso-
niéru na Plhov� v Náchod�. Nižší nájem, 
kauce. TEL.:731 033 040 po 18.hodin�
* Prodám DB 3+1 s p�evodem do OV r. 
2011 v Náchod� na Brance. Cena 1 250 000 
K�. Tel.:732915945
* Pronajmu byt 1+kk v centru Náchoda, 
nájemné v�.inkasa 5000,-K�, vratná kauce 
10 tis.K�. TEL.:777 05 44 15
* Prodám byt  1 + kk (celk.41 m2) v OV 
v Náchod�, Nerudova ul. Cena 550 tis. K�. 
Tel: 724 180 331
* Pronajmu 1+1 47 m2 v Náchod� na Bran-
ce, 6200,- v�.inkasa. TEL.:777 60 30 90
* Pronajmeme byt 1+1 (s kk) v Náchod� 
na sídlišti U nemocnice. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v klid-
ném prost�edí v Náchod�, po celk.rekon-
strukci,72m2, nájem 5000,-K� + inkaso, vol-
ný od 1.11. Tel.: 776 077 084
* Pronajmu byt 1 + kk v 3. NP - 40 m2 v 
Náchod� u Rubeny. Volný ihned. Nájemné 2 
800,- K�/m�síc + inkaso. Tel: 725 081 172
* Pronajmu byt 1+1 - blízko centra Nácho-
da, nutná kauce, tel. 602 890 915
* Pronajmu v RD malou bytovou jednotku 
se samost. vchodem, - 3 km od Police nad 
Metují, krásná p�íroda, tel. 606 56 49 30

* Prodám stav.parcely, obec Slavo�ov u 
Nového M�sta n.M., 450,-K�/m2, inž.sít� na 
pozemku. TEL.:731 572 044
* Pronajmeme skladové a provozní pro-
story v Hronov� (bývalá Jednota) celk.plo-
cha 400 m2, v�.kancelá�e a zázemí, vhodné 
pro skladování, prodejní sklad nebo provoz 
	 rmy. Dobrý p�íjezd vozidel, vše zrekon-
struováno, k dispozici od kv�tna 2008, ven-
kovní prostor o vel.250 m2 p�ed skladem též 
k dispozici. TEL.:777 152 750

PRODEJ

* Prodám skoro nový stolní fotbal, výroba 
Helta a odsava� cigaretového kou�e s vý-
m�nnými 	 ltry (kostka). Cena dohodou. Tel. 
602 827 860
* Prodáme plechové sudy (celolité, obsah 
200 litr�) á 10,- K�/ks a necháme zdarma 
plastové láhve s uzáv�rem (obsah 3 litry). 
Tel.: 491 451 210 - p. Zejdová.
E-mail: jana.zejdova@dedra.cz
* Prodám králíkárnu - 4 kotce, zachovalá, 
500,-K�. TEL.:773 111 944
* Prodám vy�in�nou k�ži divo�áka, 
1000,-K�. TEL.:776 146 571
* Prodám rybá�ské boty - do pasu, vel. 43. 
Tel. 732 889 575 nebo 491 424 939
* Prodám 2 vy�in�né berán�í kožešiny, 
vhodné jako dekorace p�ed postel nebo na 
zed. Tel. 603 440 969
* Prodám soustavu nábytkových sk�ín�k 
s dví�ky i bez, možnost r�zné sestavy, použí-
váno v d�tském pokoji + psací st�l ve stejné
barv� a provedení. Foto zašlu e-mailem. Tel. 
603 440 969 nebo lada.petrankova@gatena-
chod.cz
* Nabízím kvalitní p�ekatrovanou ze-
minu, úrodná �ernozem, vhodná pro ko-
ne�nou úpravu zahrad, 1 m3/400,- K�, tel: 
777222232
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�-
nové 100x200 až 250cm, tl. 8 cm, tl. 10 cm, 
použití na st�ny a oplášt�ní, tel. 728527366
* Prodám st�ešní box na lyže na osobní au-
tomobil, v�etn� zahrádky. Tém�� nové. Cena 
1700,-K�.TEL.:604 203 204
* Prodám novou sedací soupravu - hn�dá 
se vzorem (gau�, 2 k�esla, 2 sedáky. P�v.
cena 13 439,- NYNÍ 10 000,-K�. Rodinné 
d�vody.
TEL.:605 471 805 po 19.hodin�
* Prodám p�kné svatební šaty se závojem 
+ rukavi�ky, koupené v Polsku, 1x použité, 
ozdobené kamínky, chemicky vy�išt�no, ve-
likost 38. Cena 5000 K� (dohoda možná). 
Tel. 721 443 980
* Prodám elektrický �ty�plotýnkový spo-
rák - s troubou, zachovalý, cena cca 500,-
K�. tel. 606 877 965
* Prodám sazenice-skalník, zimolez, b�e�-
�an, brslen. Tel.: 608119545
* Prodám kuželovou štípa�ku d�eva, el.mo-
tor repas. 4kw, 4.500 K�, Tel.:739 244 755
* Pšenici, je�men, trikitale - výborné krmi-
vo pro domácí chov, p�stované bez um�lých 
hnojiv, pytle vým�nou nebo prodej, brambo-
ry KARIN p�stované bez um.hnojiv a her-
bicid�, 6,-K�/kg, nabídka celou zimu, 300 
K�/q, šrot plus 50 K�/q. Kocourek, Slav�tín 
nad Metují, tel. 732 381 524
* Prodám štípané palivové d�evo pro krbo-
vá kamna, balené v pytlích, suché. TEL.:604 
84 41 42
* Prodám truhlá�ské fošny a prkna - 
smrk, borovice, dub. Dále vchodové bal-
konové dve�e dvouk�ídlé 157/206 - EURO. 
TEL.:774 30 80 86

KOUP�

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

* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvarné 
um�ní známých �eských nebo evropských 
autor� - i poškozené. Za vybraná díla zapla-
tím auk�ní ceny. Tel. 603 511 861
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. 
P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bo-
vden, autodráhy, modelové železnice, vlá�-
ky TT, HO, aj., hodiny, hodinky, foto p�ístro-
je, rádia, knihy, vyznamenání a �ády LM aj. 
staré nepot�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 
608 811 683

AUTO- MOTO

* Prodám (daruji) ŠKODA 120 ve velmi 
dobrém stavu, garážovaná. TEL.:491 473 
682

* Prodám Renault Megan Scenic 1.6, r.v. 
1997, barva tmav� modrá, el. okna, záv�s., 
cena 49 000,-K� - sp�chá ! tel. 721 443 980
* Prodám RENAULT ESPACE 2,0 dci, 
2008, naj.7250 km, šedá perle�,
7místný, v plné výbav�, cena 520 tis.
K�.(60% nového). TEL.: 777 08 26 51
* Prodám Škoda Forman 135 kat r. v.94 
barva �ervená, mlhovky, centrál na do.,con-
struct. tažné za�ízení, 2 roky po go karosé-
rie, zimní pneu,stk do 4/11. Cena k jednání 
17000,-. Kontakt 777 986 620 Náchod

* P�estavby aut na LPG, www.autona-
plyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 
962 205

R�ZNÉ

* Nabízím �išt�ní interiér� vozidel - 
ochrana dutin a spodku nast�ikem. Ro-
bert Voborník - �ern�ice 20, Nové M�sto 
nad Metují - Tel.: 773 490 534

* Pronajmu dlouhodob� garáž v centru 
Náchoda. Tel. 732 167 291

* K pronájmu nové prostory v �eské 
Skalici - 2 samost.míst, p�edsí�, soc.za�., 
vhodné pro kancelá�e, malé 	 rmy ap., 
klidná zona, 1,5 min.p�šky od centra, par-
kování u domu, datové a telefonní sít� a 
satelit, moderní zateplení domu - energ.
úspory energie a topení - platba samostat-
n�, v blízkosti stravovací za�.EUREST, 
up�ednost�ujeme plátce DPH. Podrobn�ji 
osobn� po domluv� na tel. 604 35 41 66

 * Pe�ovatelka, 20 let praxe. Kurz Hos-
pic. Nákup, úklid ZN.POUZE NÁCHOD 
TEL.:739 912 939

* www.hubnete.cz/aubrechtova89
* Provádíme zednické a tesa�ské práce. 
Spolehlivost a rozumné ceny. TEL.:777 815 
432, 776 870 553

* Výuka n�m�iny v Novém M�st� n.Met. 
Dlouholeté pedagogické zkušenosti.Tel.: 
777 014 487

* Úsp�šné hubnutí. Pomohu Vám zhub-
nout bezpe�n� a navždy. TEL.:603 876 345

* Provádím renovace van smaltem. Tel. 
731 440 453
* Studenti pozor! Hledáme n�kolik ši-
kovných student� pro provád�ní anketních 
pr�zkum� na téma zdraví na Náchodsku, 
Jarom��sku. Možnost i p�i škole, až 100 K�/
hodinu. Tel. 605 844 735
* www.hubnete.cz/toano

* www.internetjob.cz/tad

* Ferda Mravenec - práce všeho druhu!!! 
Nabízím práce okolo domu, uvnit� i venku, 
truhlá�ské práce, nap�. p�íst�ešky na auta, 
poli�ky atd. Dále pokládka dlažby, drobné 
opravy v domácnosti. Tel. 737 475 246, e-
mail: Ulipos@seznam.cz
* Provedu úklidové práce pro nebytové i 
bytové prostory, vyklidím p�dy, sklepy atd. 
Seriózn�. Kdykoli, kdekoli, cokoli! Tel. 774
103 724
* Hlídání d�tí (u�itelka MŠ) 30 let praxe, 
hlídání domácích mazlí�k� a všechny úkli-
dové práce v domácnosti. Tel. 605 145 004

P�ILEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Hledám ženy a muže na distribuci knih, 
výd�lek až 30.000 K�. Vlastní auto podmín-
kou. Tel. 777 803 359
* DOMÁCÍ PRÁCE. zprost�edkuji nabíd-
ku domácích prací. Vše posíláno poštou. 
Info za nadepsanou a ofrankovanou obálku. 
Jitka Zelená, Šonov 102, Provodov - Šonov, 
549 08
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin 
týdn�. Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 
603 731 609

DOMÁCÍ MAZLÍ	CI

* Prodám št�
ata Americký pitbulterier, 
k odb�ru koncem zá�í. TEL.:774 839 392
* Prodáme siamského kocourka modroo-
kého, cena dohodou, odb�r ihned. TEL.:775 
183 817, 491 475 289

Prodám kosmetický 
salon včetně vybavení. 
Náchod. Kamenice.
 Tel.776 799 164    



PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� letní sleva pro všechny
          -25%

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

REHAU GENEO-revolu�ní 
pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-

pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém pr�myslu a F1                               

nuto v leteckém pr�myslu a F1                               
Koe� cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koe� cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  
Vhodné pro nízkoenergetické a 

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
pasivní domy.REHAU IMPRESSIVE-nový 

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro� l
šestikomorový pro� l

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 14, 608 66 77 34,  

www.rako-reality.cz  

Jizbice u Náchoda - RD 4+1 se zahradou 624m2, garáž, 
dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení...................................1.8mil.
Horní Teplice - komfortní usedlost z 19. století v lokalit� 
Teplicko - Adršpaš. skal .............................................5.549mil.
�eská Skalice - moderní byt 2+1, 65m2 ................1.150mil., 
Velké Po�í�í - RD 3(4)+1 se zahradou ....................1.050mil.
Police n/Met. - moderní byt 2+1, 55m2, 2.NP ............ 950tis.
Broumov - byt 1+1, 48m2, 1.NP .................................. 430tis.
Velká Bukovina u Chvalkovic - zd�ný domek 4+1 se zah-
radou o vým��e 1 008m2 ............................................... 450tis.
Broumov - bytový d�m na nám�stí s byty 2 x 2+1 a 1+1, 
dvougaráž, zahrada, pergola ......................................4.300mil.
�. Skalice - zahrada 318m2-ryba�ení, relaxace ..............75tis.
Náchod - Branka - moc p�kný byt 3+1 .................1.599mil.
Náchod, ul. B�loveská - p�kný byt 1+1 ..................... 695tis.
Úpice - chata s vl. pozemkem 1 746m2 ....................... 550tis.
Kramolna - prodej hospodá�ského stavení se zd�nou kolnou 
a pozemky 1 053m2 ............................................. 850 000,-K�
Úpice, okr. TU - d�m na nám�stí z 2.poloviny 19 st. s dalším 
staveb. místem, poz. 783m2 ...........................................1.8mil.
Police n/Met. - RD nedaleko centra s terasou, garáží a zahra-
dou o vým��e 588m2, volný ......................................1.790mil.
K�inice u Broumova - komfortní �áste�. podsklep. polor-
oub. chalupa po GO, nadstandard.............................2.595mil.
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2 .. 420 000,-K� 
a novostavba RD 5+1 ..............................................2.660mil.
Velké Po�í�í - DB 2+1 v 3.NP, 63m2 ........................... 850tis.

Velká Jesenice - zd�ný DB 3+1 v 1.NP, 77m2 ........... 990tis.
�eská Skalice - st. pozemek  410m2..................380 000,-K�, 
Zájezd u �. Skalice - zahrada 976m2 ......................... 390tis.
Bohdašín u �K - st. pozemek, 526m2 ....................... 550tis., 
Ž�árky - st. pozemek, 2007m2 ............................450,-K�/m2

Police n/Met. - byt 2+1 v os. vl., pl. 60m2 ....... 650 000,-K�, 
Náchod - byt 3+1 v os. vl. ............................... 1.270 000,-K�
Velké Petrovice - vetší rod. d�m se zahradou 676 m2, garáží 
a balkonoterasou  .............................................. 1.850.000,- K�
Hronov - zd�ný byt 2+1 v OV, 54m2 ......................... 850tis., 
Nové M�sto n/Met.- vl. zahrada s chatkou .............Dohodou
Kramolna - stavební pozemek o vým��e 706m2 vhodný na 
stavbu RD s chatou .............................................. 480.000,-K�
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci..1.390mil., 
Broumov - byt 3+1 v os. vl. v 3.NP ............................ 650tis.
Spyta u �eské Skalice - zd�ná chalupa u vodní nádrže 
Rozkoš s pozemkem 474m2 ................................ 580 000,-K�
Náchod - byt 4+1 na Plhov� v os. vl., 3.NP, 87m2, sv�tlý 
slunný s výhledem do zelen� ............................ INFO  V  RK
Náchod - podstoupení nájem. smlouvy v centru zavedeného 
baru s  hernou, plocha 120m2 .................................. Info v RK
Náchod - pronájem obchodu s výlohou pl. 63m2 ...........
25.000,-K�/m�s. ....a obchod 30m2..............9 400,-K�/m�s.
Jizbice u Náchoda - chalupa s kachlovými kamny s malou 
zahrádkou, ideální rekreace .......................................... .750tis.
Radvanice,okr. TU -  velmi zajímav� dispozi�n� �ešená 
chalupa, k bydlení i  rekreaci ........................... 1.990mil.

P + P
Pavel Plíštil

Zabýváme se svozem, t�íd�ním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.
P�istavíme kontejner a odvezeme. Koupíme silni�ní panely.

ul.17.listopadu                                                                 PO, ST, PA  8 - 14.30 hod.
�ervený Kostelec                          www.srot.tk                     ÚT, �T  8 - 16.30 hod.
tel. 491 462 543                                                                            SO  8 - 12      hod.

T�šíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro � rmy, samosprávy, instituce.

                       
 

 
VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR

� 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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

B�loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga – naproti kinu Vesmír

UČEBNICE 

U nás koupíte učebnice pro všechny tipy středních škol.

- podle �ástky nákupu praktické dárky (tužky, propisky, TRIČKA !!!)
- poskytujeme množstevní SLEVY
- dejte nám seznam, ostatní za�ídíme a k vámi danému datu p�ipravíme

Naše zásilková služba - objednávky p�ijímáme:             
telefonicky: 491 42 45 46      Hurdálkova 206
faxem: 491 42 45 46       547 01  Náchod
e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

� (bývalá Jednota) � Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře 
a zázemí

� Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
� Vše nově zrekonstruováno  � Dobrý příjezd vozidel

� K dispozici od května 2008
� K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.: 777 152 750

Revoluce pro 
Vaše peníze!

100% dostupnost a pohodlí!
100% jistota bez registrů!

Volejte dnes: 
731 817 679, 603 940 082                               

Mimořádná pracovní příležitost 
ve Vašem regionu!

Administrativní činnost pro MD, 
důchodce, studenty!

Denní odměny od 500,-Kč!
Omezená nabídka - Poslední volná místa

Volejte p.Větrovec  603 940 082, 731 733 885          

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Klempířské a Pokrývačské práce
Kofroň Miloslav   Tel.:737/624 607

� Dodávka a montáž střešních oken VELUX  
� Montáž PVC  folií na balkóny a rovné 
    střechy   
� Konzultace a kalkulace zdarma

� Dodávky a montáž všech druhů 
    střešních materiálů  
� Nátěry plechových a asfaltových krytin   
� Izolace plochých střech

www.kofronstrechy.jex.czwww.kofronstrechy.jex.cz

Pronajmeme obchodní prostor 
(prodejnu) v pasáži Kamenice

v Náchodě na Kamenici.
Velikost 70 m2, volný od října 2009.

TEL.:777 152 750              

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

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

d�chodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
levné, dostupné

BEZ POPLATKŮ!!
tel. 603 920 469           

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

ST	ECHY
provedeme práce:

* pokrýva�ské * klempí�ské 
* malby a nát�ry * zednické 
* tesa�ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 



 Tradi�ní výstava ji�in v maloskalickém muzejním areálu s doprovodným kulturním progra-
mem se koná 11. - 13. 9. 2009 od 9 do 17 hodin.
 V sobotu 12. zá�í od 10 - 17 hod. zde bude Folklorní okénko s jarmarkem, �esko - polský 
jarmark lidových �emesel s možností vlastnoru�ního vyzkoušení (tkaní, výroba d�ev�ných 
hra�ek atd.).
 V ned�li 13. zá�í se uskute�ní od 14 hod. na maloskalické tvrzi, promenádní koncert. Od 
15,30 hod zde bude vyhlášení vít�z� sout�že s anketou, o nejkrásn�jší ji�inku výstavy. Po oba 
dny p�ipravilo �eskoskalické SV� Bájo, v prostorách muzea výtvarnou dílnu pro malování 
na hedvábí.
 Folklorní Ji�inkový bál v Ji�inkovém sále Muzea Boženy N�mcové je od 20 hod. v sobotu 
19. zá�í, Ji�inkový ples v prostorách �eskoskalické sokolovny bude o týden pozd�ji, 26.zá�í 
2009. Podrobn�jší doprovodný program najdete na plakátech.                             Ivan  Vávra

Jiřinkové slavnostiJiřinkové slavnosti

 V záv�ru srpna  prob�hlo v prostorách Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje setkání  
J.E. velvyslance �ecké republiky Konstantina Kokosise s hejtmanem Královéhradeckého 
kraje Bc. Lubomírem Francem. Celé setkání se uskute�nilo v duchu idejí projektu Pam�� 
Evropy, jehož cílem je navázání partnerských vztah� mezi Královéhradeckým krajem a re-
gionem severního �ecka, odkud do bývalého �eskoslovenska  ve druhé polovin� 20. století 
p�icházely tisíce �eckých ute�enc�. Na snímku Ivana Vávry (zleva) se �ecký velvyslanec 
K.Kokosis zdraví s autorem  projektu Pam�� Evropy Mirkem Brátem. Jednotlivé etapy pro-
jektu Pam�� Evropy lze sledovat na webové prezentaci Královéhradeckého kraje www.kr-
kralovehradecky.cz, kde na projekt upozor	uje speciální odkazová ikona.

Přijmu FLORISTKU
nová pěkná provozovna Nové Město n.M.

HPP, možnost i VPP, případně externí 
spolupráce

požadavky: vyučená, případně kladný 
vztah k vykonávané práci

TEL.:608 88 77 74

 V roce 2008 p�ipravila Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje projekt opravy sil-
nice t�etí t�ídy ve Zdo	ov�, která vede ke státní hranici. Zde dosud dob�e funguje hrani�ní 
p�echod pro p�ší turisty a cyklisty. Jeho otev�ení v devadesátých letech minulého století Sprá-
va CHKO Broumovsko uvítala jako vhodné rozší�ení nabídky turistického ruchu v regionu a 
je tudy také vedena zna�ená cykloturistická trasa. Královéhradecký kraj však v souvislosti s 
Schengenskou dohodou a 
 nancováním opravy silnice z fond� EU podporuje rozší�ení provo-
zu také pro motorová vozidla. Ve Zdo	ov� tak rostou obavy z toho, že se zde zhorší bezpe�-
nost silni�ního provozu a zejména vytratí klidný ráz této rekrea�ní lokality.
 Osada Zdo	ov, která náleží k m�stu Teplice nad Metují, byla posledních 60 let tak trochu 
koncem sv�ta p�i uzav�ené hranici s Polskem. Úzká asfaltová silnice je i nyní málo frekvento-
vaná, krom� místních obyvatel a chalupá�� zde sice ob�as projede traktor nebo nákladní auto 
se d�evem, ale silni�ka slouží zárove	 i jako chodník. Klidný charakter obce v  blízkosti Adr-
špašsko-teplických skal využili v posledních letech investo�i a p�estav�li n�které zem�d�lské
usedlosti na penziony. Ráz Zdo	ova by se však mohl brzy zm�nit a vlastníci nemovitostí se 
otev�ení p�echodu za�ínají obávat. Nová silnice z polského Mirošova je totiž skute�n� velkou 
zkratkou pro polské turisty, kte�í mí�í do Adršpašsko-teplických skal. Ty ro�n� navštíví p�es 
250 tisíc lidí, z toho z velké �ásti Polák�. Silnice je potenciální zkratkou i pro pendlery dojíž-
d�jící do �ech každý den za prací.
 Ze strany ochrany p�írody nejsou námitky proti vlastní rekonstrukci vozovky. Správa CHKO 
Broumovsko však není ze zám�ru kraje otev�ít Zdo	ov pro tranzitní automobilovou dopravu 
nijak nadšená, protože není v souladu s cíli ochrany p�írody uvedenými v platném plánu pé�e. 
Rozvoj automobilové dopravy obecn� p�írod� nep�ispívá a podle názoru ochrany p�írody by 
další místa pro p�ejezd státní hranice motorovými vozidly v CHKO Broumovsko nem�la být 
uvád�na do provozu. Plán pé�e však sám o sob� není závazný a stanovení režimu dopravy na 
komunikacích mimo první zónu CHKO ochran� p�írody ze zákona nep�ísluší. Správa také 
není p�íslušná posuzovat zvýšenou zát�ž obyvatel hlukem a výfukovými zplodinami ani bez-
pe�nost na silnici pro p�ší a cyklisty.
   Existují obavy ze zvýšení rizika havárií na této komunikaci, v jejíž blízkosti se nacházejí 
biotopy ohrožených živo�ich�. To je však na ostatních komunikacích podobné s tím, jak ne-
ustále roste intenzita automobilové dopravy. Hlavním problémem je však nár�st návšt�vnosti 
Adršpašsko-teplických skal, které jsou už v sou�asnosti nárazov� p�etížené a doprava v celém 
prostoru Teplic nad Metují a Adršpachu v návšt�vních špi�kách n�kolikrát do roka kolabuje 

a dochází zde k živelnému porušování dopravních p�edpis� i zákona na ochranu p�írody. Bo-
hužel zde nefunguje dostate�n� uspokojivý informa�ní a naviga�ní systém tak, aby se turisté 
p�etíženému území mohli v�as vyhnout nebo zvolit výlet jinam.
 Je škoda, že celý zám�r, tedy zám�r opravit silnici a sou�asn� otev�ít nový hrani�ní p�e-
chod pro motorová vozidla, nebyl dop�edu více diskutován a díky nejasné prezentaci ze strany 
agentury zajiš�ující projednání projektu pro kraj je pro mnohé subjekty spíše roz�arováním. 
Navíc tento projekt neodpovídá ani územním plánovacím dokument�m, v�etn� krajských, kte-
ré s otev�ením hrani�ního p�echodu pro motorová vozidla ve Zdo	ov� nepo�ítají, i když ho 
nevylu�ují. Dob�e mín�ná myšlenka tak podle všeho m�že p�inést spíše více problém� než 
užitku. Je otázkou, jak se p�íslušné ú�ady vypo�ádají s rostoucím odporem ve�ejnosti, který 
vyplývá zejména z logických obav ze skokového zhoršení životního prost�edí a bezpe�nosti v 

dosud klidné rekrea�ní lokalit�. Rozhodující 
slovo však budou mít dot�ené obce a Králo-
véhradecký kraj.
 Pokud skute�n� dojde k realizaci celého 
zám�ru bude na zm�n�nou situaci muset rea-
govat i ochrana p�írody. Není možné neustá-
le jen zvyšovat kapacity parkovacích míst u 
vstup� do skal, protože skalní m�sta nafouk-
nout nelze. Naopak je t�eba se zamyslet, co 
návšt�va skal turist�m p�ináší. Zda je to ješt� 
skute�n� zážitek z jedine�né p�írody, nebo 
spíše pocit z tla�enice na turistické stezce 
ve skalních sout�skách a stres z hlu�ného 
davu lidí a z �ekání ve frontách. Je t�eba se 
zamyslet, zda v dob� turistické sezóny ne-
zavést n�co z toho, co ochrana p�írody již 
dlouho navrhuje. Tedy denní limity návšt�v-
nosti, vstup do skal v turistické sezón� pou-
ze s pr�vodcem v�etn� rezervací vstupného 
stejn� jako v krasových jeskyních. Bylo by 
dobré, kdyby kraj pomohl s turistickým in-
forma�ním a naviga�ním systémem v širším 
území, aby se turisté dozv�d�li, kde je možné 
a kde není možné parkovat. �idi��m by ur�i-
t� pomohla i tabule v Teplicích nad Metují s 
aktuálním údajem o tom, zda parkovišt� jsou 
již plná a má význam do Adršpašských nebo 
Teplických skal v�bec jezdit. Tato opat�ení 
by m�la být p�ínosem nejen pro vlastní p�íro-
du, ale i pro zachování dobrého pocitu z její 
návšt�vy.                             Ing. Petr Kuna,

 Správa CHKO Broumovsko

Otev�ení hrani�ního p�echodu na Broumovsku s otazníky

Rozhovor s MUDr. Ji�ím Veselým, kandi-
dátem KDU-�SL do Poslanecké sn�movny

* Na podzim nás �ekají volby do Poslanecké 
sn�movny. Jaké jsou podle Vás šance KDU-
�SL v Královéhradeckém kraji?
 Krajská organizace KDU-�SL postavila 
do t�chto voleb velice silnou kandidátku a 
díky spolupráci s EDS máme v našem kraji 
potenciál k zisku dvou mandát�.
* Díky novým pravidl�m umož�ujícím vyu-
žití až 4 preferen�ních hlas� je Vaše šance 
získat poslanecký mandát i p�es 3. pozici na 
kandidátce pom�rn� vysoká a to p�edevším 
díky Vaší angažovanosti v komunální i kraj-
ské politice. Co Vás p�ivedlo k  Vaší kandida-
tu�e do Poslanecké sn�movny?
 Celý sv�j profesní život se v�nuji oblas-
ti zdravotnictví, 15 let pracuji na interním 
odd�lení, z toho 7 let jsem jeho primá�em. 
Sou�asn� se 10 let spolupodílím na �ízení ne-
mocnice v Broumov� jako nám�stek �editele. 

V posledních 3 letech také pracuji jako �len 
p�edstavenstva Oblastní nemocnice Náchod,
která je druhou nejv�tší nemocnicí v našem 
kraji. Od letošního roku se z pozice p�ed-
sedy zdravotního výboru kraje snažím o 
udržení fungující sít� zdravotní pé�e v na-
šem kraji. Tento systém je nyní díky špatn� 
nastavenému zp�sobu 
 nancování vážn� 
ohrožen. D�sledkem je ohrožení malých a 
st�edních nemocnic a to nejen v našem kra-
ji. Díky špatnému nastavení došlo v t�chto 
nemocnicích k nedostate�nému ohodnocení 
st�edního zdravotnického personálu, které 
vede k jeho
nedostatku a p�echodnému uzavírání n�kte-
rých odd�lení. K tomu se p�idává nefunk�ní 
systém vzd�lávání léka��, který odvádí ab-
solventy léka�ských fakult do velkých ne-
mocnic. Kraje ze své pozice nejsou schopny 
uvedené problémy �ešit a jedinou cestou, 
která m�že v dob� ekonomické krize zabrá-
nit zavírání menších a st�edních nemocnic, 

je nastavení rozumných pravidel na celostát-
ní úrovni.                                          JH (PI)

Bez změny pravidel fi nancování se budou zavírat nemocnice

� Rozsáhlá rekonstrukce náchodské polikliniky, která trvala 
déle než rok a vyžádala si �ástku p�esahující 56 milion� korun, 
je u konce. Jednou z t�ch, která p�est�ihla slavnostní pásku u 
rekonstruovaného objektu, byla i Jana T�eš	áková, �lenka kraj-
ské rady v jejíž gesci je práv� oblast zdravotnictví. Na sním-
ku zachycena s náchodským starostou Old�ichem �tvrte�kou.                                    

Foto archiv

 V �ervenci 2008 zahájila 
 rma Delta Velké Po�í�í stavební úpravy 
a dostavbu 1. nadzemního podlaží v budov� polikliniky - tzv. „ram-
py“ v celkové hodnot� 2,1 mil. K�. V upraveném prostoru je umíst�na 
ortodontická ordinace.
 Od zá�í 2008 zahájila spole�nost Pr�mstav Náchod práce na 
zateplení obvodového plášt� budovy polikliniky v celkové hod-
not� 22 887 131 K�. Jednalo se o demontáž obvodových panel�, 
kde byla prokázána porucha tepelných izolací, dále byly prove-
deny dozdívky obvodových zdí a následn� provád�na tepelná 
izolace a montáž keramického fasádního systému.
 V prosinci 2008 spole�nost Delta Velké Po�í�í zahájila práce 
na stavebních úpravách vnit�ních prostor. „Jednalo se o komplet-
ní rekonstrukci topení, zdravotní techniky, klimatizace, zabezpe-
�ovací a požární techniky, elektroinstalace atd. Stavebn� byly 
provedeny opravy vnit�ních omítek, obklad� a dlažeb, nát�ry 
malby a povlakové podlahové krytiny. Na základ� pot�eb pro-
vozovatel� se provedly drobné dispozi�ní úpravy, byl instalován 
nový bezpe�ný výtah a dopln�no vybavení budovy“, uvedl koor-
dinátor celé stavby vedoucí investi�ního odd�lení M�Ú Náchod 
Václav Rohlí�ek.
 Na vnit�ní úpravy bylo vynaloženo celkem 26 886 378 K�. 
�ást prost�edk� byla v rámci akce „M�sto Náchod - rekonstrukce 
polikliniky“ poskytnuta z Ministerstva zdravotnictví �R, a to ve 
výši 5 mil. K�, zbývající �ástka byla hrazena z prost�edk� m�s-
ta.
 V �ervenci letošního roku zahájila 
 rma COLAS CZ práce na 
oprav� parkovišt� a ostatních obslužných ploch v okolí polikli-
niky. Celkem je upraveno 76 parkovacích stání (což p�edstavuje 
navýšení o 10 parkovacích míst v porovnání s p�edešlým stavem, 
z toho p�t pro invalidy). Ta budou využívána pro pot�eby provo-
zu polikliniky a budovy m�stského ú�adu. Celkové náklady na 
tuto �ást stavby p�edstavují 4 720 000 K�. „V rámci venkovních 
úprav byly provedeny také opravy teplovod�“, dodal Rohlí�ek.
 Veškerá �innost na opravách polikliniky byla koordinována 
tak, aby všechny práce byly dokon�eny v srpnu 2009 a od zá�í 
2009 sloužila poliklinika ve�ejnosti.
 V sou�asné dob� probíhají stavební úpravy 4. nadzemního 
podlaží pro provoz o�ní kliniky VISUS. Uvedený prostor poskyt-
lo M�sto Náchod dlouhodob� podnikatelskému subjektu, který 
pln� hradí veškeré náklady stavebních úprav z vlastních zdro-
j�. Tyto stavební úpravy by m�ly být dokon�eny do konce �íjna 
2009, poté bude budova polikliniky již kompletn� dokon�ena.
 Léka�i a další nájemci se do nov� upravených prostor polikli-
niky v ulici N�mcové postupn� st�hují od 29. srpna, pro p�esné 

informace o datu zahájení �innosti na uvedené adrese se prosím in-
formujte p�ímo u svého léka�e!                                                                       

(TZ)

Dobří doktoři se vracejí

 Houba�ská sezóna se op�t za�íná 
roztá�et na plné otá�ky. Náš spolupra-
covník Josef Pepa Voltr je toho živým 
d�kazem. Ze své výpravy do smr-
kových les� jejichž poloha je redkci 
známa, si p�inesl plný košík urostlých 
sla�ák�.                                      (red)



 Vít�zem prestižní celorepublikové sout�že Muž roku �R 
a SR, která se v rámci charitativní akce Den dobrých skutk� 
uskute�nila v pátek 28.8.2009 v náchodském M�stském diva-
dle Dr. Josefa �ížka, se stal 24 letý student z Vrchlabí - Martin 
Zach (na snímku vpravo, bývalý aktivní vrcholový sportovec 
( b�h na lyžích ). Titul Muž roku 2009 ze Slovenska si odvezl 
rovn�ž student z Nitry, t�iadvacetiletý Peter Menky (na snímku 
vlevo).
   Perfektn� p�ipravený galave�er s bohatým kulturním progra-
mem, jejímž hlavním organizátorem byl David Novotný, mode-
rovala sympatická Lucie Ko�a�íková - Salamé a její hosté Aleš 
Cibulka, Ji�í Chum a Vítek Havliš z TV. Vystoupilo zde celkem 
16 � nalist�, 8 �ech� a 8 ze Slovenska. Do � nále byli vybráni 
z celkového po�tu cca 800 p�ihlášených muž�. V hodnotící še-
desáti�lenné porot�, ve které nechyb�ly známé celebrity, byly 
p�ipraveny i otázky, na které sout�žící museli odpovídat. Každý 
z nich m�l i vlastní p�ipravené vystoupení, nechyb�la p�ehlídka 
v luxusním spodním prádle. To vše doplnily písni�ky Heleny
Ze	ové, Martiny Balogové, Ond�eje Rumla, Aliho Amiri, Su-
perStar z Gruzie Kiki a dalších.
   Druhý den 29.8.2009 zde m�la šansonový koncert Radka Fi-
šarová v po�adu Malá pocta velké Edith Piaf.
   Finan�ní výt�žek byl v�nován stacioná�i Cesta Náchod, Ústa-
vu soc. pé�e �eská Skalice a stacioná�i Nona Nové M�sto n/M. 
�erstvý Muž roku 2009 - Martin Zach si svého titulu bohužel 
dlouho neužil. Hned druhý den v sobotu se u Vrchlabí na rybní-
ku Ka�ák zú�astnil skok� na lyžích do vody. P�i t�etím skoku si 
vážn� poranil páte� a musel být okamžit� vrtulníkem transpor-
tován do Fakultní nemocnice  Hradci Králové, kde byl v noci 
operován a jeho zdravotní stav byl velmi vážný.

                                           Text a foto Ivan Vávra

Muž roku 2009 slavil krátce, druhý den byl operován

 Tento projekt je � nancován z prost�edk� ESF prost�ednictvím Ope-
ra�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost a státního rozpo�tu 
�R.
 Na Broumovsku je nedostatek kvali� kovaných pracovník� v 
sociálních službách, kte�í by mohli být zam�stnáváni v organiza-
cích, jenž poskytují sociální služby. Zákon o sociálních službách 
stanovil kritéria, zejména v oblasti vzd�lání, která musí takoví 
pracovníci spl�ovat. Novelizace zákona navíc stanovila povin-
nost, aby se takové osoby vzd�lávaly ve speci� ckých vzd�lávacích 
kurzech. Se spln�ním t�chto podmínek mohou mít organizace v 
celé �R problémy. Jedna z broumovských organizací - Diakonie 
Broumov , která poskytuje služby osobám bez p�íst�eší, �elí to-
muto problému s podporou pen�z z Evropské unie.
 Pracovníci v sociálních službách se budou vzd�lávat v rozsahu 
150 h, aby spl�ovali kvali� ka�ní p�edpoklady pro svou práci. Do 
vzd�lávání, které je � nancováno z Evropského sociálního fondu 
prost�ednictvím opera�ního programu lidské zdroje a zam�stnanost, 

bude zapojeno 23 pracovník� v sociálních službách a 11 pracovník� 
managementu organizace. „Požadavky zákona jsou pom�rn� tvrdé a 
v našem regionu a s našimi � nan�ními možnostmi jen obtížn� splni-
telné, proto bylo nezbytné p�ipravit kvalitní projekt, který usp�l mezi 
n�kolika stovkami dalších žádostí. Novelizace zákona o sociálních 
službách nám nov� p�ikazuje vzd�lávat každého pracovníka v sociál-
ních službách v rozsahu 24 hodin za rok. Rozsahem povinného vzd�-
lávání tak naši zam�stnanci p�ed�í i ú�edníky ve�ejné správy, „ uvedla 
pracovnice v sociálních službách Jana Ková�ová.
 Projekt bude realizován v následujících dvou letech v Broumov�. 
Je pro nás neúnosné, aby naši pracovníci ve velkém po�tu cestovali 
mimo broumovský region za vzd�láváním. Výrazn� to narušuje chod 
organizace a je to také neúnosné z hlediska souladu jejich pracovního 
a rodinného života. Realizace vzd�lávání p�ímo v Diakonii Broumov 
je jedinou možností, jak v relativn� krátkém �ase splnit povinnosti z 
hlediska kvali� ka�ních p�edpoklad� i u pracovnic s malými d�tmi.

Simona Felkelová, projektová manažerka

Vzděláváním ke kvalitě

 Zahájení nového školního roku bylo  v úterý 1.zá�í 2009 v bu-
dov� 1. stupn� základní školy v �eské Skalici pon�kud jiný, než v 
minulých letech. Žáci letos nastupovali do budovy novým vchodem, 
nebo	 zde byly v suterénu otev�eny nové šatny, které vznikly b�hem 
prázdnin nákladem n�co p�es 4 mil. K�. M�sto �eská Skalice tak 
realizovalo další etapu postupných rekonstrukcí budov základních 
škol.
 Slavnostního otev�ení, v�etn� zahájení nového školního roku, se 
zú�astnili starosta m�sta Tomáš Hubka, místostarosta Ing. Josef Da�-
sa, dále pak zástupce stavebního odboru MÚ, stavební � rmy a místní 
u�itelský sbor. Nedo�kav� �ekající d�ti p�ed vchodem, doprováze-
né rodi�i, pozdravili spole�n� místostarosta m�sta a �editelka školy 
Zde�ka 
ezní�ková. Ta vyjád�ila pod�kování za vybudování no-
vých šaten a zd�raznila celkové zkvalitn�ní provozu na této budov�. 
Spole�n� se starostou m�sta p�est�ihli slavnostn� pásku a všechny 
p�ítomné pozvali na prohlídku zrekonstruovaného suterénu budovy. 
P�ítomné u�itelky se v�novaly p�edevším prv�á�k�m, ale i
ostatním žák�m, aby jim poradily, kde mají svojí novou šatni�ku.
 A ješt� jedno p�ekvapení �ekalo na prv�áky. P�ipraveny byly nové 
t�ídy s barevnou podlahou a krásnou novou tabulí, v�etn� nábytku. 
T�ídy byly zrenovovány ve spolupráci školy a z�izovatele.   

Text a foto  Ivan Vávra

Slavnostní zahájení Slavnostní zahájení 
školního rokuškolního roku

 V rámci celostátní prezentace �eské obce sokolské ve spolupráci se sdružením 
pro slabozraké Sv�tluška, po�ádá TJ Sokol Náchod „ sokolení „- p�íležitost pro 
každého otestovat si svou zdatnost ( sílu paží, nohou, rychlost a obratnost), dále 
možnost šplhu, skákání na trampolín�, zm��ení tlaku a tepu ( stanovení osobní ae-
robní zóny) a doporu�ení cvik� k odstran�ní svalové dysbalance ve ST
EDU 16. 
ZÁ
Í od 16 do 17 hodin v SOKOLOVN�. Jedinou podmínkou ú�asti je chu	 si 
zasportovat, vhodné oble�ení a p�ezutí do cvi�ební obuvi. Sv�tluška bude zde mít 
kasi�ku, do které možno p�isp�t na její �innost.
 K ú�asti srde�n� zve celé náchodské rodiny po�adatel TJ Sokol Náchod.
Sokolská župa Podkrkonošská - Jiráskova po�ádá v sobotu 12. zá�í od 14 do 17 h v 
SPŠ stavební v Náchod� horolezecký kurs. Následující sobotu 19. zá�í pak plavání 
od 8 do 10 h v  plaveckém bazénu v Náchod� a od 12 do 17 h lanovou dráhu ve 
Vlkov� (cca 3 km za Josefovem nebo cca 2 km ze žel zastávky �ernožice).T�chto 
akcí župy se mohou ú�astnit všichni �leni �OS ZDARMA (na leg. �OS se zapla-
cenou známkou za rok 2009), ne�leni p�isp�jí na pronájem prostor (d�ti 20 K�, 
ostatní 30 K�).

Akce Sokola v záříAkce Sokola v záříTŘEBEŠOVSKÁ TŘÍSTOVKA

 XI. Motosprint se již tradi�n� konal 5.zá�í 
2009 na letišti Miskolezy (u �eské Skalice). 
Tra	 o délce 1/8 míle se hodnotila na dv� 
m��ené jízdy a do výsledku se zapo�ítával 
rychlejší �as. Celkem se zú�astnilo 147 sou-
t�žících. Absolutním vít�zem se stal Robert 
Fejt na stroji Suzuki GSXR 1000, v �ase 
6,289 sec. Tím byl vytvo�en nový rekord 
trati, nebo	 dosavadní tra	ový rekord, který 
v lo�ském roce vytvo�il tentýž jezdec, byl v 
�ase 6,367 sec., rovn�ž na stejném stroji.
 P�estože po�así letos nep�álo, bylo zata-
ženo, p�ehá�ky a silný protivítr, na závody 
se p�išlo podívat necelých 500 divák�, kte�í 
zde byli i sv�dky vystoupení motocyklo-
vých kaskadér� - skupiny Los Diablos.
 Jako vždy motoklub V��ná jízda pro 
všechny návšt�vníky akce zajistil za velmi 
p�íznivé ceny bohaté ob�erstvení. Krom� 
toho byla zde na parkovišti pro návšt�vníky 
nádherná podívaná na p�ekrásné motocykly 
r�zných zna�ek.                        Ivan  Vávra

NA PSTRUHY DO NA PSTRUHY DO 
PSTRAŻNEJPSTRAŻNEJ

Smažírna a loviště ryb
v Polsku

OTEVŘENO DENNĚOTEVŘENO DENNĚ
Vámi ulovené ryby na místě

usmažíme nebo vyudíme

Možno též koupit 
okrasné stromky

za bezkonkurenční ceny

Obec Říkov 
nabízí k prodeji parcely 

s infrastrukturou na
výstavbu rodinných domků. Velikost 

parcel od 1100 do
2000m2. Cena za m2 390,- Kč.

Kontaktní osoba 
Vladimíra Jarkovská

tel.:728 279 723     

OČISTAOČISTA
Kompletní čištění interieru
osobních i užitkových vozů

Robert BalášRobert Baláš
Náchod  Prokopa Velikého 879

TEL.:721 589 144, 728 221 327

P�ijmu
KADE�NICI

na ŽL v Náchod�.
TEL.:737 849 399

PODKRKONOŠSKÉ 
POMPEJE

 I tak je n�kdy nazývám hrad Vizmburk 
u �erveného Kostelce. Z d�vodu narušené 
statiky zdiva je hrad ve�ejnosti nep�ístupný, 
výjimku tvo�ily Dny evropského kulturního 
d�dictví, v rámci kterých byla památka zp�í-
stupn�na omezenému po�tu návšt�vník�.  (r)

 V pr�b�hu celkové rekonstrukce Huso-
va nám�stí v Novém M�st� nad Metují si 
na své p�išla i archeologie. P�ímo v pro-
storu podloubí byl nalezen objekt kultury 
popelnicových polí (p�ibližn� 7. - 8. sto-
letí p�ed naším letopo�tem). Dalším za-
jímavým nálezem bylo objevení klenby 
rezervoáru vody ze 16. století.             (r)

ARCHEOLOGIE 
NA NÁMĚSTÍ

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

- 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.

 NĚMČINA
výuka, překlady, tlumočení

        - v Hronově  a okolí
         - firemní NJ, malé 
        skupiny, jednotlivci 

Jana Kittová 
tel.: 604 560 368

Rakouská společnost
přijme nové kolegy 

- nadstandardní provize
a rychlý kariérní postup. 

Tel. 732 984 855, 
e - mail:Victoria.Nikl@seznam.cz   

Pro regionální kancelář 
přijmu spolupracovníky 

na pozici asistent
pro prodej 

v kanceláři, manažer. 
Info: 777 345 132  

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smy-
kovým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných 
sypkých 
materiálů.

TEL.:
602 145 222 

 

Přijmu
 

VYUČENÉHO TRUHLÁŘE

na výrobu EURO oken a dveří
Pracoviště Rychnovek u Jaroměře

TEL.:774 30 80 86

Manikúra, pedikúra, modeláž nehtů
Aromaterapie, Refl exní masáž

Dagmar Balšánková, Náchod-Babí
Tel.: 776 854 004

AKCE - září, říjen - AKCE
Nové nehty 310 Kč, 

Pedikúra od 230 Kč, P-Shine 220 Kč

! PO DOMLUVĚ NÁVŠTĚVA 
I U VÁS DOMA !

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

Povinné ručení 2009
auto do 1000   1381,-Kč
1001 - 1350        1482,-Kč
1351 - 1850          2122,-Kč
1851 - 2500         3224,-Kč
nad 2500                        4631,-Kč

Tel.737 355 156, 491 421 551
Kanc.Náchod, Weyrova 3

Václav Hrudík
S bonusem 45% a se slevou

Akce!! Bonus Rodinka až 45%
převádíme bonusy na rodinu (příbuzenstvo)



 Doslechla jsem se, že podnikatelé budou moci ode�ítat od svých 
p�íjm� vyšší paušální výdaje, než tomu bylo doposud. M�žete se vy-
jád�it, zda došlo v této oblasti ke zm�nám a o jaké zm�ny se p�ípadn� 
jedná.                                                                              A.K., Náchod
 Ano, ke zm�n� zákona o daních z p�íjm� v �ásti, která �eší výši 
Vámi uvád�ných paušálních výdaj� skute�n� došlo. Ve zn�ní zákona 
se jedná o možnost poplatník�, kte�í jsou fyzickými osobami a mají 
p�íjmy z podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti, uplatnit vý-
daje stanoveným procentem z p�íjm�, pokud je necht�jí uplatnit ve 
skute�né výši. V takto stanovených výdajích jsou pak zahrnuty veške-

ré výdaje poplatníka v�etn� nap�. odpis� z hmotného a nehmotného majetku.
 Novelou zákona o daních z p�íjmu došlo ke zvýšení procenta u živností �emeslných z 60 % 
na 80 % a u ostatních p�íjm� podle $ 7 bylo zvýšeno na 60 %. U p�íjm� ze zem�d�lské výroby, 
lesního a vodního hospodá�ství z�stalo stanovené procento na d�ív�jší úrovni 80 %.
 Tyto vyšší výdaje stanovené procentem z p�íjm� mohou uvedené fyzické osoby uplatnit již 
v da�ovém p�iznání za rok 2009. Pokud tak u�iní a nezda�ovali své p�íjmy s využitím výdaj� 
stanovených procentem z p�íjm� již v da�ovém p�iznání za rok 2008, je pravd�podobné, že 
budou muset v tomto p�ípad� podat dodate�né da�ové p�iznání za rok 2008. D�vodem je 
skute�nost, že p�echodu na jiný zp�sob uplat�ování výdaj� p�edchází úpravy základu dan� 
podle $ 23 odst. 8 písm. b) bodu 2 zákona o daních z p�íjm�, p�i�emž tyto úpravy se týkají 
p�edevším n�kterých pohledávek, závazk� a hodnoty nespot�ebovaných zásob a dále i vytvo-
�ených rezerv.
 Pokud se rozhodne uvedená fyzická osoba uplatnit výdaje procentem z p�íjm� až v roce 
2010, pak tyto úpravy rovn�ž provede v rámci svého da�ového p�iznání za rok 2009 (a logic-
ky pak žádné dodate�né da�ové p�iznání nepodává).

Ing. Otakar Svatoš, da�ový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

 Filety z Aljašské tresky posolíme, po-
sypeme sm�sí ko�ení na grilované ryby s 
citronem a obalíme v hladké mouce. Stej-
n� ochutíme a obalíme cibuli, nakrájenou 
na silná kole�ka. Rybu a cibuli smažíme 
na rozpáleném tuku po obou stranách. Do 
kelímku se zakysanou smetanou vmíchá-
me trochu ke�upu a touto sm�sí zalijeme 
rybu s cibulí. Smetana vytvo�í skv�lí sos... 
Vhodnou p�ílohou jsou brambory, va�ené 
v kmínu a libe�ku. Tak, a� Vám chutná...

p�eje La�ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
FILETY NA SMETANĚFILETY NA SMETANĚ
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   ProökolÌme samospr·vy vaöich dom˘ v ob-
lasti aktu·lnÌch pr·vnÌch norem, kterÈ se t˝kajÌ 
spr·vy a ˙drûby spoleËnÈho bytovÈho fondu. 
Poskytneme v·m jasnÈ a srozumitelnÈ inter-
pretace z·kon˘ a jejich novelizacÌ. V p¯ÌpadÏ 
ËlenstvÌ v druûstvu v·m kromÏ informaËnÌho 
servisu poskytneme i Ñ˙vÏrov˝ servisì: posky-
tneme p˘jËku na opravu, rekonstrukci atd. VY 
budete bydlet, MY se o V¡S budeme starat! 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu

� nabÌdka zkuöenostÌ 
   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

Streetball Club TJ Sokol Havlovice 
a  ZŠ Úpice-Lány po�ádají

IX. ročník Memoriálu IX. ročník Memoriálu 
svatého Václava svatého Václava 

ve streetballuve streetballu
v sobotu 26. září 2009

od 12.00 (prezentace: 11.30 - 11.50)
Všesportovní areál TJ Sokol Havlovice

Sout�žit se bude v kategoriích
��základní školy (chlapci i dívky)
��nad 15 let (muži i ženy)

Podmínky ú�asti:
- jednotné dresy s �ísly
- na soupisce jednoho týmu mohou být
  pouze 4 hrá�i/hrá�ky (3+1)
- každé družstvo musí nahlásit svého
  zástupce na post pozorovatele
- hrá�i nesmí vlastnit licenci �BF
- hrá�i musí nastoupit alespo� v jednom
  zápase základní �ásti turnaje

P�ihlášky a startovné 250 K� 
odevzdávejte do 24. 9. 2009

- kontakt Jan Balcar, ZŠ Úpice-Lány, 
777 851 871,

balcar@zsul.cz, info:www.havlovice.cz, 
www.jestrebihory.net.

 Pan Josef Marian Barto� - Dobenín 
s chotí a Správa zámku v Novém M�s-
t� nad Metují si vás dovolují pozvat na 
koncert W. A. MOZART REQUIEM K 
626. Koncert se uskute�ní v ned�li 13. 
zá�í 2009 v 16.00 hod. na nádvo�í zámku 
v Novém M�st� nad Metují. Za nep�ízni 
po�así se koncert koná ve Velkém sále 
zámku.Vstupné 90,- K�.V podání Poly-
fonního sdružení zazní oblíbené dílo zná-
mého klasického skladatele. 	ídí Lukáš 
Janko. Sólisté Polyfonního sdružení: sop-
rán: Marta Sv�tlíková, alt: Karla Je�ábko-
vá, tenor: Josef Ková�í�ek, bas: Zbyn�k 
Mokrejš.
Sponzory akce jsou firmy Statky Barto� 
Nové M�sto nad Metují, s.r.o., Bauch, 
Navrátil s.r.o.,BILLcom, s.r.o., Hitrádio 
Magic, Náchodský SWING, ECHO. 

www.zameknm.cz

REQUIEM 
K 626.

 V pátek 4.zá�í byla v Galerii výtvarného 
um�ní v Náchod� slavnostn� zahájena výsta-
va pately, akvarely Jany Švábové.
 Výstavu m�žete navštívit denn� mimo 
pond�lí v dob� od 9 do 12 a od 17 do 17 
hodin. Výstava potrvá do 1.11.2009

PASTELY PASTELY 
A AKVARELYA AKVARELY

 mohou startovat návšt�vníci n�kterých 
hudebních akcí v Broumov�. Radní toho-
to m�sta totiž schválili žádost spole�nosti 
Hotel Veba s.r.o., která se týkala možnosti 
prodloužení ve�erní doby hudebních pro-
dukcí. Nov� se tak m�že hrát a zpívat až do 
00.30 hod.                                              (r)

DOMŮ AŽ 
PO PŮLNOCI


