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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

VESTAVNÉ SPOT�EBI�E
    SE SLEVOU AŽ 54 %

AK�NÍ CENY 
DVBT,LCD,PLAZEM

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).

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

„Super akce Einhell 
„Super akce Einhell   
                               

     od 16.9.“
                               

     od 16.9.“

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

NONSTOPNONSTOP
KAVÁRNA HERNA ARKANAKAVÁRNA HERNA ARKANA

Náchod - vedle Hotelu Beránek

� RULETA � VÝHERNÍ LOTERNÍ AUTOMATY
� VÝHERNÍ AUTOMATY

VYSOKÉ VÝHRY
Klimatizované prostředí

Různé druhy kávy, nealkoholické a alkoholické nápoje
Pivo Prazdroj, Plzeň, Gambrinus

Bagety, sendviče......

 V pond�lí 21.zá�í 2009 se osobn� 
p�ijel podívat na dokon�ovací staveb-
ní práce silni�ního obchvatu �eské 
Skalice hejtman Královéhradeckého 
kraje Lubomír Franc.
 P�i procházení dokon�ovaného úse-
ku obchvatu velmi kladn� hodnotil 
zrychlení stavebních prací a vyjád�il 
se ve smyslu, že silni�ní obchvat �es-
ké Skalice bude již v krátké dob� pln� 
zprovozn�n. Plánovaný termín je 19. 
listopadu 2009. „Dokon�ení obchvatu 

jsem slíbil ob�an�m m�sta na zasedá-
ní zastupitelstva m�sta dne 16. b�ezna 
2009 a jsem velice rád, že moje snaha 
nebyla marná,“ �ekl hejtman Lubomír 
Franc. Prohlédl si i nov� vybudovanou 
halu sb�rných surovin pana Jirouška.
 Po prohlídce obchvatu se hejtman 
rovn�ž zú�astnil zasedání zastupitel-
stva m�sta v �eskoskalickém Eures-
tu, kde slíbil, že se 6. �íjna 2009 op�t 
zú�astní kontrolního dne na kone�né 
fázi stavby.  Text a foto Ivan Vávra

Hejtman navštívil silniční obchvatHejtman navštívil silniční obchvat

ProdámProdám  dlouhodob� zavedený dlouhodob� zavedený 

kosmetickýkosmetický  salonsalon v�etn� v�etn�

vybavení a klientely.vybavení a klientely.

Náchod, Kamenice. 
(z d�vodu p�est�hování)

Tel. 776 799 164Tel. 776 799 164



 Hv�zdy 
na talí�i

 Z nových stát�, p�ijatých do Evropské unie v letech 2004 a 2007, se bulhar-
ská kuchyn� jako jedna z mála m�že pochlubit tím, že pat�í mezi nejzdrav�jší v 
Evrop�. �áste�n� je inspirována jugoslávskou, �eckou a tureckou. Pokrmy jsou 
velmi lehké a zdravé, což je zap�í�in�no celoro�ním dostatkem zeleniny, slad-
kovodních i mo�ských ryb. Zvláštní postavení v ní mají i mlé�né výrobky. Pro 
bulharskou kuchyni jsou jedine�né t�i základní složky, které jsou používány p�i 
p�íprav� pokrm� již od prehistorických dob. Jedná se o bílý slaný sýr, který se 
vyrábí z ov�ího nebo kravského mléka a u nás je znám pod ozna�ením balkánský 
sýr nebo feta. Dále je to zdejší jogurt obsahující bakterii lactobactericum bulga-
ricum. Bulha�i konzumují tento jogurt v r�zných formách každý den po celý ži-
vot. Poslední jedine�nou složkou je ko�ení �ubrica (saturejka), svými vlastnostmi 
podobná oreganu. Dalším faktorem ovliv�ujícím bulharskou kuchyni je dosta-
tek minerálních vod. Všechny tyto speci� cké sou�ásti spoluvytvá�ejí jedine�né 
aroma bulharských jídel, které jim zajiš	uje v�hlas daleko za hranicemi. V této 
kuchyni naleznete také mnoho tureckých jídel, protože území dnešního Bulharska 
bylo po p�t století pod tureckou nadvládou.
 Mezi tradi�ní bulharské pokrmy pat�í n�kolik typických polévek. Je to studená 
polévka tarator a z teplých polévek drš	ková, která se však od naší zna�n� liší. 
Drš	ky se va�í ve vod�, do které se p�idává mléko, každý strávník si ji ochucuje až 
na talí�i �esnekem smíchaným s octem a mletými chilli papri�kami. Další tradi�ní 
polévkou je �o�ková nebo fazolová. Typickým rychlým jídlem Bulhar� je bani�-
ka, pe�ivo z listového t�sta napln�né sýrem �i masem. Je výborná �erstvá, proto 
ji radíme kupovat �asn� ráno a dát si ji k snídani. Co se týká sladkostí, Bulha�i 
p�evzali množství p�vodních tureckých recept�, a tak si v každé cukrárni�ce m�-
žete dát baklavu, turecký med �i halvu. Naopak st�edoevropský vliv poznamenal 
p�ípravu kolá�� s máslovou náplní, ovocem a �okoládou. Hlavní pokrmy jsou 
p�edevším masité a ochucené �ubricou.
   Mezi bulharskou klasiku pat�í jídla z mletého masa pe�ená na grilu - karbanátky 
a �evap�i�i. Oblíbená je také musaka nebo široká škála �ízk�. Bulha�i ve velké 
mí�e konzumují ryby, a to na všechny možné zp�soby. Zajímavostí jsou malé 
pražené rybi�ky zvané caca. K jídlu se velmi �asto konzumují vedle salát� také 
pe�ené papriky. Na záv�r se jako dezert podává sladké pe�ivo pln�né mletými 
o�echy a sirupem. A �ím všechny ty dobroty zapít? Bulha�i se proslavili svým vel-
mi kvalitním a chutným vínem. Z tvrdého alkoholu je typickým nápojem pálenka 
z hrozn� nebo švestek rakija a anýzovka mastika.

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

Recepty bulharské kuchyn� naleznete na www.novinyecho.cz v odkazu 
„Hv�zdy na talí�i“

V Bulharsku snídejte bani�kuV Bulharsku snídejte bani�ku

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

VID�T A BÝT VID�N

Dne 24.9. uplynul již rok od úmrtí naší milované 
dcery Moniky Švorcové. 
V�nujte ji tichou vzpomínku.

Rodi�e

Tichá vzpomínka

 Nastávající m�síce s sebou p�inášejí kratší dny a tím i zvýšení potenci-
onálního ohrožení ú�astník� silni�ního provozu z d�vod� špatné viditel-
nosti. Práv� v tomto „duši�kovém“ období je víc jak kdy jindy nutné si 
p�ipomenout klí�ovou zásadou bezpe�ného pohybu jak chodc� a cyklist�, 
ale i �idi�� - vid�t a být vid�n.
 Chodci p�i p�echázení vozovky nebo ch�zi po vozovce jsou velmi snadno 
zranitelní. P�edevším za snížené viditelnosti je �idi�i mohou snadno p�ehléd-
nout. Nap�íklad �lov�ka oble�eného do tmavého oble�ení bez zvýraz�ujících 
prvk� �idi� uvidí až ve chvíli, kdy je od n�j pouhých 18 metr�, což je �asto 
p�íliš krátká doba na pot�ebnou reakci. Za snížené viditelnosti je nejlépe vid�t 
bílá barva, kterou �idi� zaregistruje zhruba na 55 metr�. Ani to však s ohledem 
na �as nutný na reakci a na brzdnou dráhu nemusí být dostate�né. Proto je 
lepší viditelnost zvýšit dopl�ky z 
 uorescen�ních a re
 exních materiál�, které 
zvyšují sv�telný kontrast v��i pozadí a prodlužují vzdálenost, na jakou m�že 
�idi� chodce nebo cyklistu zaznamenat. Fluorescen�ní materiály však zvyšují 
viditelnost jen za denního sv�tla a za soumraku, ve tm� svou funkci ztrácejí. 
Nejvhodn�jší je oble�ení nebo dopl�ky vybavit re
 exními materiály. Ty jsou 
b�žn� dostupné v galanteriích i dalších prodejnách. Nej�ast�ji používané tka-
niny, na kterých jsou aplikované miniaturní sklen�né kuli�ky zp�sobující re-
trore
 exivitu materiálu, které odrážejí sv�tlo v úzkém kuželu zp�t ke zdroji až 
na vzdálenost 200 metr�. Výrazn� zvyšují viditelnost za snížené viditelnosti i 
za tmy. Re
 exní materiály je v noci vid�t na 3x delší vzdálenost než bílé ob-
le�ení a více než na 10x v�tší vzdálenost než oble�ení modré. A tak doslova i 
malý kousek re
 exní látky m�že chodc�m zachránit život. Ve Finsku a Polsku 
musí mít d�ti do 15 let už povinn� na svém od�vu prvky z re
 exních materi-
ál�. U nás se zatím o ni�em takovém neuvažuje, ale pro� �ekat, až na p�íkaz, 
vždy	 jde o naši bezpe�nost.

Když je pot�eba, a� jste dob�e vid�t vám p�eje
Old�ich P�ibyl

Slunný byt 3+1 po rekonstrukci v cihlovém domě s lodžií, Náchod – Branka  ........................................... 1 390 000,-Kč
Menší rodinný dům na zajímavém místě nedaleko centra České Skalice  .................................................. 2 590 000,-Kč
Pozemek k výstavbě RD, inženýrské sítě na hranici pozemku – Kramolna ....................................................... 530/m2 
Byt 3+1 v družst. vlastnictví s bezbariérovým přístupem v centru Meziměstí  ................................................. 749 000,-Kč
Byt 2+kk  v původním pavlačovém domě nedaleko starého náměstí v Josefově  ........................................... 470 000,-Kč

Dům v  Lipí u Náchoda na pozemku se svažitou, jižní orientací. (RD 
vhodný i pro přestavbu). Příjezd po část. zpevněné komunikaci, parkování 
v  garáži.Plocha pozemků je 1 500 m2. Dispozice: přízemí:veranda, chodba, 
3 místnosti včetně kuchyně a jídelny, WC, koupelna, dílna. I.patro: 2 samostatné 
pokoje s chodbou, půda. El. 220/380V, obec.vodovod + vlastní studna, tepl.voda-
bojler,odpady do septiku, vytápění-ústřední na TP.    � Cena : 1 590 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

 Skauti z více jak 200 m�st z celé repub-
liky po�ádají akce pro ve�ejnost, které pro-
bíhají celý m�síc zá�í. Mezi nimi i �eská 
Skalice se svou celodenní akcí „Máš na to“ 
dne 18. zá�í 2009.
   Jednalo se o t�etí ro�-
ník této prezenta�ní akce. 
Místní skauti pozvali 
t�ídy základní školy a 
p�ipravili pro n� sportov-
n� - zábavné dopoledne. 
Odpoledne byl areál klu-
boven v Podhradní ulici 
otev�en pro širokou ve-
�ejnost rodi�� s d�tmi. Ve 
skautském areálu v �es-
ké Skalici se dopoledne 
rozb�hl souboj školních 
t�íd. D�ti sout�žily v ne-
tradi�ních disciplínách, 
ve kterých nap�íklad pro-
jevily rychlost a obrat-
nost p�i p�enášení lístk� 
p�es hlídanou hranici, zru�nost p�i výrob� 
zví�átek z papíru, všímavost a pam�	 p�i 
pr�zkumu klubovny, pevnou ruku p�i st�el-
b� vzduchovkou nebo spolupráci p�i p�epra-
v� „zásob jídla“ v podob� hadrových koulí. 
Každá t�ída získávala závaží v podob� písku 
pro svoji t�ídu na svou stranu vah. Na konci 
celého klání se na vahách ukázala pravda, 
která t�ída zvládla celé klání lépe. Odm�ny 

za vít�zství �i za snahu si však odnesla ob� 
družstva.
   „D�ti jsou z této akce vždy nadšené, skauti 
to mají pe�liv� p�ipravené. Je to tu p�kné, 

klubovna, v�ž i celý areál. P�sobí zde d�ti a 
mladí lidé, které u�ím nebo jsem d�íve u�í-
vala, jsou aktivní a zabývají n��ím, co má 
smysl. Potkávám tu i ty, kte�í základní škole 
dávno odrostli, ale stále se skautu zde v�nu-
jí.“, uvedly p�i rozhovoru u�itelky základní 
školy. Odpoledne byla potom p�ipravena 
lezecká st�na, skláda�ky, st�elba z luku a 
letošní novinky jako ob�í piškvorky, 6 me-

tr� vysoká zav�šená šplhací kláda a pe�ení 
had� z t�sta. D�ti získávaly razítka do svých 
„pas�“ za každé zvládnutí aktivity ze skaut-
ského sv�ta. Dom� si odnesly drobné odm�-

ny. Rodi�e si mohli prohlédnout 
klubovny a zhlédnout reportáže 
o skautingu pop�ípad� své dít� 
ke skaut�m p�ihlásit. Dít� si tak 
zkusí, zda má na to postarat se 
o sebe, dokázat si poradit v ná-
ro�né situaci a nau�it se mnoho 
užite�ných dovedností.
   „Celá akce si klade za cíl dát 
d�tem v�d�t, že existujeme, uká-
zat jim co d�láme. A v p�ípad�, 
že se k nám p�ihlásí jim poskyt-
nout p�íležitost zažít skute�ná 
dobrodružství s partou kamará-
d�. Rodi��m se snažíme na akci 
vysv�tlit, co d�láme a že smys-
lem naší �innosti jsou Pravda, 
Láska, poznání sebe sama, spo-
lupráce a porozum�ní okolnímu 

sv�tu - myšlenky, které skauti ctí po celý ži-
vot. A to vše vyjád�eno v zážitcích z  našich 
akcí.“, �íká koordinátor akce.
   Skauti svoji �innost za poslední léta vý-
razn� inovovali a �ísla z registrace mluví 
jasn� - d�ti nový skautský program láká, 
po�et skaut� v posledních letech v republice 
p�ibývá a nejinak tomu je i v �eské Skalici. 

Old�ich Rejl

Září - měsíc skautů v České Skalici

 Do konce �íjna budou probíhat práce na 
výstavb� cyklostezky v úseku St�ezina - Ko-
zinek na Hronovsku. V rámci stavby dojde 
i k oprav� dvou propustk� pro odvodn�ní a 
celkové úprav� komunikace na St�ezin� a to 
i v katastrálním území Velké Petrovice. Cyk-
listé i chodci by se tedy m�li v t�chto mís-
tech pohybovat se zvýšenou opatrností.   (r)

odpov�dí v �erveném Kostelci, že p�es 
prázdniny nezaháleli jen tak u vody v rekre-
a�ním areálu Brodský... Drobné investi�ní 
akce �emeslného charakteru pokra�ovaly na 
�ervenokostelecku i v lét�. A tak se mohou 
tamní patrioti pochlubit fasádou kaple na 
Bohdašín�, novou st�echou kaple v Olešni-
ci �i upraveným vjezdem do bohdašínské 
hasi�ské zbrojnice.                                    (r)

NOVÁ CYKLOSTEZKA AŽ SE PODZIM ZEPTÁ

 Novou obecn� závaznou vyhlášku, kterou 
se stanovil poplatek za svoz komunálního 
odpadu v Náchod�, odmítli náchodští za-
stupitelé na svém zá�ijovém jednání. Podle 
vyhlášky by nov� za odpad platil vlastník 
nemovitosti a cena za svoz by byla dána �et-
ností odvozu polelnice nebo kontejneru. Za-
stupitelé sice principieln� souhlasili s tím, že 
by se odpad m�l více t�ídit, ale nesouhlasili s 
navrženým systémem svozu a placení.
 Hlavní problém vid�li v kontejnerech u 
�inžovních a panelových dom�. Obava také 
panovala v tom, že nový zp�sob by výrazn� 
zvýšil podíl odpadu odkládaného na �erné 
skládky a jiná místa v p�írod�. pokud se ve-
dení m�sta nepoda�í do p�íštího zasedání za-
stupitelstva „vychytat ve vyhlášce všechny 
mouchy“, bude i v p�íštím roce platit sou�as-
ný systém likvidace komunálního odpadu v 
Náchod�, v�etn� zp�sobu úhrady za každého 
obyvatele, který má ve m�st� trvalé bydlišt�.                                   

K.Petránek

Nová vyhláška neprošla

 Ub�hly už tém�� 2 m�síce, kdy jsem �te-
ná�e informovala o kvartetu závod� v bench-
pressu, do kterého se vrhnul i Jirka Havrda.
 První závod v Rumburku vyhrál, to už 
víte. A jak pokra�oval? V sobotu 8.srpna se 
zú�astnil druhého závodu v Bratislav�. Ten-
tokrát m�l nejúsp�šn�jší až t�etí pokus, který 
mu vynesl 1.místo vzep�enými 300 kg.
 Dva týdny nato, 22.srpna, v Praze prob�hl 
v po�adí t�etí závod kvarteta. Zde se Jirkovi 
p�i o� ciálních závodech zada�ilo pouze na 
st�íbrné umíst�ní, benšnul 297,5 kg. Úsp�ch 
slavil až ve IV.pokusu, kdy vzep�el 315 kg. 
Vytvo�il tím národní rekord. Bohužel, ten se 
ale do sout�že nezapo�ítával.
   Jirku �ekal poslední ze �tve�ice závod� ve 
slovenských Žarnovicích v sobotu 5.zá�í. A 
tady startoval op�t skv�le p�ipravený Ji�í Ha-
vrda, jak ho známe. Zbývá jen dodat, že Jirka 
tu vzep�el 317,5 kg. Samoz�ejm� to zname-
nalo 1.místo a zárove� absolutní prvenství v 
celém kvartetu závod�. Jirka ve všech závo-
dech startoval ve váhové kategorii nad 100 
kg.
   V t�chto dnech, kdy �tete tyto �ádky, se Jir-
ka ú�astní Mistrovství sv�ta v benchpressu, 
které probíhá ve Francii v Saint Avoldu. Na 
závod odjížd�l s v�tšími ambicemi, startovat 
ve váhové kategorii do 140 kg.
   Uvidíme, o �em napíši p�íšt�....
Spolu s redakcí Echa drží palce Jirkovi všich-
ni, kdo ho celou sezonu podporují. Jsou to:
Air power - series - MS Ná�adí Náchod, 
Mošna a.s �ervený Kostelec, Ložiska 
velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, SVC 

Náchod Vladimír Vitver, R Speed s.r.o. 
autosklo-servis, LITO - trans s.r.o. Tomáš 
Dušek Velké Dob�íchovice, Philipp - spor-
tovní trávníky Zden�k Philipp, Výrobní 
družstvo Sn�žka Náchod, Restaurace Va-
tikán Náchod, Jakub Petráš - Replay Je-
ans Náchod, Hotel Bonato Náchod, Zatep-
lování budov - � rma Pa�ízek Kramolna a 
Kavárna ARKANA Náchod.
 Up�ímné pod�kování pat�í i kluk�m, 

kte�í Jirku podporují a doprovázejí na 
závody a celému realiza�nímu teamu - 
Radkovi Machulovi - masérovi, sparing-
partner�m Michalovi Ungrádovi, Karlovi 
Kuldovi, Lubošovi Maršíkovi a Martinovi 
Mikešovi, Sokolu Kramolna a panu Vl�-
kovi - starostovi obce Kramolna.

              P�ipravila La�ka Škodová,
 foto archiv Jirky Havrdy

ÚSPĚŠNÉ KVARTETO - PRŮPRAVA NA SVĚTÚSPĚŠNÉ KVARTETO - PRŮPRAVA NA SVĚT

 Areál bývalých Lázní B�loves je stále ter�em nájezd� mladist-
vých vandal� a pobert� bez vychování... Posledním jejich excesem 
byl jejich nebezpe�ný pohyb po st�eše jídelny - kavárny Pramení-
ku Helena �.p.133. Prosba od strážce areálu p. Troutnara je tedy 
z�ejmá: Pokud jste tento incident vid�li nebo podobný v budoucnu 

uvidíte, neváhejte a kontaktujte bezpe�nostní složky státní �i m�st-
ské. Napom�žete tím ochran� soukromého majetku a stanete se 
sou�ástí preventivních opat�ení, které zamezí p�ípadným úraz�m. 
Bývalé Lázn� v B�lovsi opravdu nejsou vhodným h�išt�m pro vol-
no�asové aktivity d�tí.

POZOR NA POBERTY!



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

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

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

 Tréninková skupiny Ji�ího Vond�ejce z Ná-
choda závodící za oddíl Hv�zdy SKP Pardu-
bice znamenit� reprezentovala na krajském 
� nále p�eboru mladších žák� v Pardubicích, 
kde trojice Viki Hanušová v dálce výkonem 
396 cm skon�ila t�etí, Lenka Zikmundová 
pátá skokem 371 cm a Nela Vítová byla 
sedmá za výkon 368 cm. Spole�n� ve štafet� 
na 4 x 60m vyhrála v �ase 35,6 sec. Bodo-
vá hodnocení získala ješt� Nela v závod� na 
800m, kde skon�ila �tvrtá �asem 2:58,0  min. 
a Viki byla sedmá na 150m trati výkonem 
23,1 sec. V celkovém bodovém sou�tu druž-
stvo mladších dívek p�ivezlo zlaté medaile s 
titulem p�ebornic Pardubického kraje. Druž-
stvo chlapc� p�ivezlo st�íbrné medaile, ke 

kterým dopomohlo i trio z Náchoda. Pep�a 
Nývlt bodov� pomohl pátým místem v závo-
d� na 1500m �asem 5:40,8 min. a byl sedmý 
na 300m trati v �ase 50,4 sec. Sourozenci 
Duškovi Jirka s Romanem pomohli štafet� 
na 4 x 60m k prvnímu místu a Roman ješt� 
bodoval v hodu kriketovým mí�kem výko-
nem 46,07 m a b�hu na 150m �asem 22,5 
sec. Celá šestice závodník� vzorn� repre-
zentovala M�sto Náchod a je p�íslibem do 
dalších let. P�íští týden jede ješt� nejmladší 
žactvo ro�. nar. 1998 a mladší bojovat o kraj-
ské p�eborníky v atletickém �ty�boji, který se 
skládá z b�hu na 60m, hodu kriketovým mí�-
kem, skoku dalekém a záv�re�ném b�hu na 6
00m.                                                        VO

Atletické přebornice

 V Ji�inkovém sále Muzea Boženy N�m-
cové se op�t po n�kolika letech konal bál, le-
tos p�ipravený Folklorním souborem Barun-
ka z �eské Skalice. Folklorní Ji�inkový bál 
v sobotu 19. zá�í 2009, nad kterým p�evzal 
záštitu �eskoskalický starosta Tomáš Hubka, 
byl ve znamení dobových kostým�, tanc� a 
lidových písní. Krom� souboru Barunka zde 
k tanci a poslechu vystoupil národopisný 
soubor Formani ze Slati�an a Ji�í Nágl ze 
Rtyn� v Podkrkonoší.
 Ji�inkové slavnosti pokra�ují v pátek 
25.zá�í od 18 hodin literárn� hudebním pod-
ve�erem „Pocta Božen� N�mcové“, kdy v 
melodramatu vystoupí pražští um�lci. Akce 
se koná v Ji�inkovém sále Muzea B. N�mco-
vé. Záv�r slavností bude v sobotu 26. zá�í od 
20 hodin pat�it (v �eskoskalické sokolovn�) 
tradi�nímu Ji�inkovému plesu.

Text a foto Ivan Vávra

JIŘINKOVÝ BÁL

 V Broumov� 10. zá�í zasedala rada 
Sdružení Euroregionu Pomezí �ech, Mo-
ravy a Kladska -  euroregionu Glacensis, 
nejv�tšího euroregionu na �esko-polské 
hranici. Stalo se tak u p�íležitosti otev�ení 
nových prostor detašovaného pracovišt� 
Regionální rozvojové agentury (RDA) eu-
roregionu Glacensis
v tamním benediktinském klášte�e.
   Toto pracovišt� se stalo sou�ástí Centra 
pro rozvoj Broumovska, kde sídlí v pres-
tižních prostorách organizace, které p�i-
spívají k rozvoji této oblasti - mimo RDA 
je to Agentura pro rozvoj Broumovska, 
Místní ak�ní skupina Broumovsko Plus 
a Podnikatelský klub. Na jednání rady 
se �ešily projekty, které bude euroregion 
Glacensis realizovat v nejbližším období, 
a byl schválen projekt na vzájemnou vý-
m�nu zkušeností mezi  euroregionem Bílé 
Karpaty, jediného �esko-slovenského eu-
roregionu, a euroregionem Glacensis. To 
proto, že jak �esko-polská, tak �esko-slo-
venská hranice mají hodn� podobného.
   „P�ipravujeme projekt Historické památ-
ky na území euroregionu Glacensis, kde 
by m�l být do konce roku vydán oblíbe-
ný kulatý kalendá� na toto téma, a b�hem 
p�íštího roku bude zpracována publikace, 

informující o historických památkách na 
polské a �eské �ásti našeho euroregionu. 
Hovo�ili jsme i o tom, jaký je stav p�ijí-
mání a rozd�lování žádostí v rámci Fondu 
mikroprojekt� - ke dnešnímu dni prob�hly 
t�i �ídicí výbory, v realizaci je 128 projekt� 
v �ástce 2 miliony 288 tisíc eur. Ty jsou ur-
�eny na vzájemné prohloubení spolupráce 
mezi jednotlivými organizacemi a projekty 
r�zného typu na setkávání.
    Euroregion Glacensis se za�al zabývat 
nad�asovou otázkou, a to p�ípravou pro-
gramovacího období 2014 až 2020 a �ešili 
jsme, jakou právní formu zvolit pro im-
plementaci � nan�ních prost�edk� v tomto 
následující období. Máme totiž  signály, 
ze pokud budou n�jaké evropské dotace, 
tak by m�ly sm��ovat ur�it� do p�eshra-
ni�ních program�,“ dodal Jaroslav Štefek, 
sekretá� �eské �ásti euroregionu Glacensis 
a sou�asn� �editel Regionální rozvojové 
agentury (RDA). Do euroregionu Glacen-
sis, jehož �leny je p�es sto obcí a m�st i t�i 
kraje, letos  p�istoupil  Božanov a Hronov 
z Náchodska. Euroregionem Glacensis 
„prote�e“ v plánovacím období 2007 až 
2013  tém�� 12 milion� eur a žadatelé tak 
mají jedine�nou šanci pro své aktivity zís-
kat dotaci z Evropské unie.    Josef Krám

Detašované pracoviště euroregionu Glacensis

Domovní čistírny odpadních vod
LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

* dílce do vel.2400x1600x1600 mm
* výběr ze 100 barevných odstínů

* krátké dodací lhůty, příznivé ceny                                                                                                                                             

 Festival Novom�stský hrnec smíchu na-
vštívil i režisér Václav Vorlí�ek (* 1930). Co 
si myslí o základním stavebním kameni „hu-
morologie“ - vtipu �ili anekdot�?
 „Pokud si m�žete všimnout, tak minulá 
éra produkovala spoustu anekdot. Lidi se 
�ehtali jako blázni. Když jsme nap�íklad na-
to�ili první Arabelu, tak tam byl �ert jménem 

Blekota, kterého hrál František Filipovský. 
Ráno po prvním promítání jsem nastoupil do 
tramvaje. A najednou n�kdo povídá: „Hele, 
blekota zase mluvil. Podívám se a on to byl 
komentá� k celostránkovému novinovému 
projevu prezidenta Husáka. A dostal jsem 
strach, jestli nás náhodou neobviní z n�ja-
kého záškodnictví. Takových anekdot bylo 
mezi lidmi hodn�. A te� anekdoty postrá-
dám“
 Pane Vorlí�ku, je t�žší bavit dosp�lé nebo 
d�ti?
 „Dosp�lé publikum se n�kdy baví mnohem 
snadn�ji. D�ti jsou velmi realistické. Nelze 
na n� jít ani samoz�ejm� s n�jakými složi-

tými historkami s � lozo� ckým podtextem. 
Musí to být sd�lné a úderné. Ale publikum 
se velmi prolíná. Byl jsem velmi p�ekvapen, 
když jsme nato�il � lm adresovaný p�edevším 
d�tem, který však vykázal zna�nou populari-
tu i u dosp�lých. „
 Jsme na � lmovém festivalu, jehož zákla-
dem je projekce � lmového �i televizního díla 

na velké plátno. Neohrozí „domácí kina“a 
„plazmy“existenci kin jako takových?
 „Kino p�ežije. N�co jiného je domácí ob-
razovka a n�co jiného je kino. Když jste v 
kin�, jste sou�ástí toho fenoménu, který se 
nazývá návšt�va kina. Jeden podn�cuje dru-
hého,aby ost�eji vše vnímal i reagoval. Sm�-
jete se, bavíte se spolu s ostatními. Sdílíte 
smích s ostatními. „
O ALCHYMII OBY�EJNÉHO P
ÍB�-
HU S MARIÍ POLED�ÁKOVOU
 Sou�ástí jedné z � lma�ských delegací byla 
i režisérka a scenáristka Marie Poled�áková. 
Její � lmy jsou oblíbené nap�í� generacemi. 
V �em je to trvalé kouzlo oby�ejn� neoby�ej-

ných p�íb�h�, které nestárnou a stále dosa-
hují vysoké sledovanosti?
 „Lidé cht�jí vid�t b�žný p�íb�h, sv�j p�í-
b�h. Ovšem, ten zase nedostanete na plátno. 
Aby ten p�íb�h dokázal oslovit z plátna vel-
kou spoustu lidí, musí být v n��em jedine�ný 
a výjime�ný. Je to i ve zp�sobu vypráv�ní 
p�íb�hu, v tom, jací to hrají herci. Je to velká 
alchymie, jak to ud�lat, namíchat tak, aby se 
v tom hodn� lidí poznalo, ale aby to v�bec 
nebyl oby�ejný p�íb�h. „
 Máte n�jaké nespln�ný sen jako scenárist-
ka a režisérka ?
 „Ne, žádné nespln�né sny nemám. Když 
m� n�co napadne, tak to napíšu a nato�ím. „
 Moderní doba pomáhá distribuovat � lm 
kamkoli. Je tu internet, vysp�lé mobilní tele-
fony. Není klasické kino už reliktem?
 „Zážitek z kina je nenahraditelný. Vid�t 
� lm s diváky je n�co jiného. Smích je na-
kažlivý. A � lmy do mobilních telefon�? To 
opravdu ne.“ 

Otázky kladl a odpov�di zaznamenal 
Mirek Brát, foto Michal Fanta

FILMOVÝ FESTIVAL NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU 2009
O FILMOVÉM HUMORU S VÁCLAVEM VORLÍČKEM

LEŠENÍ
Pronájem, 

montáž, prodej

 
od firmy KJ MAX spol. s r.o., 
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

spol. s r.o.

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775



� Fotogra� emi Josefa Voltra se ješt� vracíme ke Kuronským slavnostem, které prob�hly první zá�ijový víken na náchodském zámku.

FINANČNÍ JISTOTA 
PRO VŠECHNY!

Kreditní karta Visa nebankovní 
na 100 000,- Kč!

Pouze OP a 1000,-Kč na založení 
účtu kredit. karty.

� 731817679 � 603940082

P�ijmeme 10 spolupracovník�
do nov� vznikajících pobo�ek, 
zabývajících se bankovnictvím. 

Obsazujeme velmi prestižní 
manažerské pozice. 

Lukrativní výd�lek. 

Kontaktujte: 731817679,
                     775775518.

Bezúčelová hypo. na 30 let! 
Nejnižší úrok v ČR! 

Vyplácíme 120% odhadu! 
Bez příjmu a registru! 

Ručení kupovanou nemovitostí,
možno i družstev. bytem! 

Řešíme i konsolidace!
 

603940082      731817679

Dluhy! Dluhy! Stále dluhy?
 

Vyhlašte jim stop! 
Právě niní směnka do 200000 Kč 

na dva platné doklady! 

volejte ihned.
603940082, 731817679

Srde�n� Vás zveme na
zdravotní p�ednášku, která se

koná

dne 29. září od 18 hodin
v sále Hotelu Hron

p�ednáší:

MUDr. Jiří VESELÝ
primá� interního odd�lení
nemocnice v Broumov�

téma p�ednášky:

� onemocnění srdce a
cév, léčba a prevence

� postupy v resuscitaci
s praktickou
ukázkou

po�ádá KDU-�SL Náchod

Hledání Eldoráda
je opět tady!

Zveme všechny malé i velké 
p�íznivce tohoto pochodu 

Pekelským údolím s atrakcemi
 a pohádkovým lesem.

 

Start v sobotuStart v sobotu
v dopoledních hodinách v dopoledních hodinách 

26.9.200926.9.2009

 v Náchodě na Písáku.
Občerstvení v ceně vstupného.

 Senior klub Náchod (v penzionu Harmo-
nie) má na m�síc �íjen p�ipraven následující 
program: Jedná se vždy o �tvrte�ní termíny. 
Monika Haklová poradí 1.10. v pé�i o nohy 
a zajistí objednávky na kosmetické p�íprav-
ky Dedra, Josef Zav�el vás 8.10. p�i posezení 
u videa provede poklady amerických národ-
ních park�, d�tský tane�ní kroužek z Police 
nad Metují pot�ší 15.10. prezentací b�išních 
tanc�, paní Šubíková z ��K 22.10. vysv�t-
lí, co d�lat p�i potížích s k�e�ovými žilami a 
paní Lukášková bude 29.10. vypráv�t o své 
cest� po Novém Zélandu.                         (r)

SENIOŘI V ŘÍJNU

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

Jsme soudní p�ekladatelé s dlouholetou praxí a nabízíme 
ob�an�m i � rmám špi�kové provedení p�eklad� z/do n�m-
�iny a angli�tiny za p�íznivé ceny. Poradíme si se všemi 
druhy text� z oblasti práva, obchodu, techniky, medicíny, 
farmacie, chemie, zem�d�lství, stavebnictví atd.

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, 
               e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
             AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, 
               e-mail: jan.moucha@worldonline.cz

 Organizátor nedávné charitativní akce Den dobrých skutk� David Novotný, navštívil 16. 
zá�í 2009 Ústav sociální pé�e v �eské Skalici. Splnil tak slib a p�edal zde obyvatelkám ústa-
vu �ást výt�žku z uvedené akce konané v Náchod�. V  doprovodu Míši Noskové, Juliána 
Záhorovského z TV sout�že SuperStar, moderátora Martina Hraná�e spole�n� rozdali dárky, 
prohlédli si za�ízení ústavu a navštívili i n�které pokoje obyvatelek. Ty m�ly z obdarování 
ohromnou radost. P�edaná � nan�ní a hmotná �ástka ústavu �inila necelých 20 tis.K�.
   Na snímku je zachycen p�i p�edávání dárk� David Novotný.           Text a foto Ivan Vávra

Spln�ný slib Davida NovotnéhoSpln�ný slib Davida Novotného

 Na t�etím míst� v celostátním 
kole sout�že Vesnice roku letos 
skon�il Žernov na Náchodsku. 
Obec usp�la p�edevším díky pé�i 
o sv�j celkový vzhled �i vybudo-
vání sportovního a spole�enské-
ho zázemí pro své obyvatele. 

 T�etí pozice Žernova znamená 
v krátké dob� další významné 
umíst�ní vesnice z Královéhra-
deckého kraje. Zatím nejv�tšího 
úsp�chu dosáhly v této sout�ži 
Havlovice na Trutnovsku, které 
v roce 2007 v celostátním kole 
zvít�zily. 

(RUK)

ŽernovŽernov
je třetíje třetí
v republice

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma

Zahradnické práce
všeho druhu

Tel.: 724 173 560



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

 Svaz cestovního ruchu Branka vydal tiskovinu, která nabízí 48 výlet� za poznáním 
okolí Náchoda, Nového M�sta nad Metují, Police nad Metují, Teplice nad Metují, Úpice 
a polské Kudowy Zdroj. V každém „svazku“ najdete 3 p�ší výlety, 4 cyklovýlety a 1 au-
tovýlet. www.kladskepomezi.cz

VÝLETY ZA POZNÁNÍMVÝLETY ZA POZNÁNÍM

 Likvidace jakéhokoliv odpadu je vždycky 
problém. �eská republika produkuje ro�n� 
p�ibližn� 401 kg komunálního odpadu na 
osobu. Kdybychom net�ídili odpad, tak vše 
kon�í na skládkách. Úpice by podle pr�m�r-
ných statistik ro�n� „vyrobila“ 2 365 000 kg 
a region Jest�ebí hory 6 496 200 Kg.
 Našt�stí u nás funguje kvalitní systém 
t�íd�ní odpadu. Významnou m�rou se na 
tom podílí obce a jejich ob�ané. Klí�ová je 
i osv�ta, kterou zajiš	ují školská za�ízení �i 
ekologická st�ediska. D�ležitou roli v tom-
to systému hrají i Technické služby m�sta 
Úpice, které svojí pestrou �inností dávají „na 
frak“ hloupým a neodpov�dným komentá-
��m: „Stejn� to dávají dohromady a je to k 
ni�emu“. Neznám obec, která by dotovala 
t�íd�ní odpadu a pak nechala vše odvážet na 
jednu hromadu.

 K procentu vyt�íd�ného odpadu p�isp�l i 
Svazek obcí Jest�ebí hory. V �ervnu uspo�á-
dal akci T�ídíme s Elektrowinem. Do každé 
obce byl zdarma umíst�n kontejner na elek-
troodpad. Ob�ané mohli likvidovat své záso-
by starých a nefunk�ních elektrospot�ebi��, 
lednic a mrazák�. Elektroodpad najde p�i 
recyklaci další využití.
 Celková suma 6 500 kg byla p�ekvapením. 
Ješt� v�tší p�ekvapení je, že za tuto bezplat-
nou službu � rma Elektrowin zaplatí SOJH 
celkem 31 500 K�. Tyto prost�edky m�že 
svazek použít na do� nancování projekt�, 
nap�. granty pro spolky. Že se za odpad pou-
ze platí je tedy lež. Nev��te všemu, co se kde 
píše. T�i�te odpad, má to smysl. 

Jan Balcar, 
Království - Jest�ebí hory, o.p.s.

Za odpad se dostávají peníze

 Dalším podnikem Mistrovství st�ední Evropy v závodech automobilu do vrchu p�i KWBT 
se konal ve dnech 28 - 30. 8. 2009, jezdci velmi oblíbená tra	 Laudon dlouhá 4000 metr� v 
Albrechticích u Lanškrouna. SVC Náchod byl také jedním z  partner� této akce.
 Perfektn� p�ipravená a zajišt�ná tra	, zajišt�ní atrakcí od simulátoru Formule F1, až po 
možnost prolet�t se ve vrtulníku. Stánky ob�erstvení, návšt�vnost divák� vysoce p�evyšující 
p�edchozí ro�níky, dokázala ud�lat tu správnou atmosféru na Laudon�.
 SVC Motorsport reprezentovali již tradi�n� jezdci Vladimír Vitver WR9-1 ve t�íd� E1-
2000 a nov� Radical SR3/1500cm ve t�íd� E2/C+1400, Jan �ermák Volkswagen Golf ve 
t�íd� S-2000 a na Laudonu doplnil jejich sestavu Martin Novotný s mechani�kou Radkou 
Novotnou se svým speciálem Ligier JS 49 ve t�íd� E2/C+1400. Tým dorazil, na místo již ve 
�tvrtek b�hem dne. Pátek se nesl ve znamení p�íprav a budování zázemí nerozlu�ných team� 
PB Motorsport a SVC Náchod Motosport.
 Sobotní ráno se v�bec nepodobalo páte�nímu nádherném dni a hromadn� se p�ezouvalo na 
mokré pneumatiky. Našli se ale i jedinci, kte�í neskrývali nadšení jako t�eba Jan �ermák který 
zá�il nadšením. Tréninkovou jízdu vyhrál �len týmu Martin Novotný, Vlá�a s WR9 obsadil 
5. p�í�ku a na krásné 8. místo absolutn� se neuv��iteln� vyhoupl Jan �ermák s vozem t�ídy 
S, je vid�t že Honza je opravdu žabák, tedy vodní specialista. Vlá�a si tady odbyl debut v 
otev�eném voze s patnáctistovkovým Radical SR3, se kterým startoval ve skupin� E2/C+1400 
a na konci závodního dne � guroval na krásném 8. míst� v absolutním po�adí a p�ed formulí 
F3000 M.Zmeškala, který s tímto vozidlem již jezdí celou sezonu. S WR9/1 nenechal nikoho 
na pochybách a zvít�zil ve t�íd� E1-2000, rozdílem t�ídy i když musel jet na základ� dabování 
vozidel, jednu jízdu na vod� a jeho konkurence, jela vždy na suchu. Martin startoval stejn� 
jako Vlá�a ve t�íd� E2/C+1400, kde obsadil 5. p�í�ku a byl šestý absolutn�. Honza se uchopil 
své šance a po fantastických jízdách na vlhké trati a bez zaváhání vyhrál t�ídu S-2000.
 V ned�li bylo krásné slune�né po�así, takže se dalo o�ekávat postupné zrychlování všech 
jezdc�. Martin Novotný obsadil v ned�li �tvrtou p�í�ku ve t�íd� a pátou absolutn�, což byl v 
dané konkurenci a po p�estavb� vozidla po havárii v Ústí moc p�kný výsledek. Honza m�l i 
v ned�li jediný cíl a to bylo vít�zství ve t�íd� s- 2000 a pojišt�ní prvního místa v absolutním 
bodování v KWBT, což profesionální jízdou p�edvedl a zasloužen� s náskokem vyhrál. Vla-
�ovi již neškodilo po�así a tak mohl v plné síle p�edvést jak WR9/1, tak Radicála SR 3 a to 
se opravdu povedlo. Oba vozy ve velké konkurenci p�ivezl do cíle v Top 10 tedy WR9/1 na 7 
míst� a Radicala na 9 míst�. Ve t�ídách pak vyhrál, t�ídu E1- 2000 s velkým rozdílem a E2/C+ 
1400 s minimem zkušeností a nejslabším motorem t�ídy, skon�il pátý a nechal za sebou t�eba 
dvoulitrovou Normu M20, B.Urbana.                                                                                (red)

SVC Motorsport opět bodoval

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

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

ZDRAVÁ VÝŽIVA
DOPL	KY
CaliVita

Komenského 314 (naproti Lidovce)
547 01 Náchod

tel.: 491 424 786
                 mob.: 604 385 566

ZM�NA OTEVÍRACÍ  DOBY
Po - Pá 8:00 - 11:30  -  12:30 - 17:00

        So 8:30 - 11:30

�
�

Oční optik Radmila Řepková
opět na POLIKLINICE, 

přízemí v pravo
ul. Němcové 738, Náchod

Otevřeno UT-PA 9-12 a 13,30-16 

(ST do 16,30)

Tel. 491 424 575
Těšíme se na návštěvu

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

DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 
 PODNIKATELSKÁ 

A INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST
   U Exekutorského úřadu v Náchodě se 
dne 30.9.2009 ve 14.30 hod uskuteční 
dražba nemovitostí – budovy č.p. 453 
s pozemky v Jaroměři. Jedná se o býva-
lou prodejnu smíšeného zboží, v sou-
časné době slouží jako výrobní objekt. 
Budova je částečně podsklepena a ob-
sahuje část výrobní, sociální, skladova-
cí a kancelářskou. Obestavěný prostor 
činí 3.151m3, celková plocha pozemků 
1.831,- m2. Budova je vhodná pro leh-
kou výrobu, skladování, ap.

Nejnižší podání ....... 2.100.000,- Kč.

Bližší informace na tel. č. 491 422 020.

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 752 750           

Nové podzimní kolekce !!!
v Náchod� � nové podzimní d�tské boty 
                     � �eská kvalita od žirafky za p�íznivé ceny 

������������    � �epice, mikiny, kalhoty, svetry, bundy a šus
áky…
� � ���    � podzimní a zimní fusaky do autoseda�ek a ko�árk�…

předsezoní zimní výprodej
Ke každému ko�árku hodnotný dárek + další poukázky na slevy !!!

NAKUPUJTE NA SPLÁTKY !!!
Výbavu pro miminko, autoseda�ku �i ko�árek.

Vy�ídíme okamžit�, bez potvrzování p�íjm� i na d�chod a mate�skou.

Náchod
Tyršova 53
(naproti maso uzeniny Mareš)
mob. 775 149 572
Tel. 491 424 130
e-mail: nachod@kojenecke.cz

Týništ� n.Orl.
Lipská 287

(z nám�stí k hasi��m)
mob. 775 149 571

Tel. 494 371 990
e-mail: info@kojenecke.cz

NAJDETE NÁS:

www.kojenecke.cz

Kojenecký dětský svět SovičkaKojenecký dětský svět Sovička



220/380 V, vlastní elektroměr, cena 800,-Kč/
měsíčně. Tel. 777 206 881
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Ná-
choda, menší opravy nevadí. Tel. 608 245 634
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) v 
pasáži Kamenice v Náchodě na Kamenici. Veli-
kost 70 m2, volný od října 2009.
TEL.:777 152 750
* Koupím stavební pozemek nebo RD v Hro-
nově a blízkém okolí.Tel.602/803 785
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchodě na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 752 750

* Nabízíme výrobní a skladové prostory k 
prodeji nebo pronájmu, v průmyslové zóně 
Nového Eltonu v Novém Městě n.M. Info. 
774000524

* Prodám perfektní dům na Kramolně samo-
statně stojící. TEL.:776 63 88 74

* Prodám rodinný řadový domek v České 
Skalici v ulici Pod Lesem. TEL.:777 064 780

* Hledáme rodinný dům v Hronově a okolí do 
3mil. Tel.: 773 559 014
* Nabídněte větší rodinný dům může být i s 
více byty v  Náchodě. Rychlá platba - cca 3mil. 
Tel.: 608 883 012
* Hledáme chalupu na Náchodsku nebo 
Broumovsku do 1mil. Tel.:721 146 244
* Hledáme ke koupi menší domek nebo byt v 
os. vl. 1+1, 2+1 s balkónem v N. Městě n/Met. 
HOTOVOST Tel.: 608 667 734

* V centru města prodám rodinný dům s ne-
bytovými prostory, 2 garáže, zahrada. Tel. 777 
606 740
* Koupím rod. dům nebo chalupu s vlastním 
pozemkem, na Broumovsku nebo Náchodsku. 
Tel:605 212 203
* Koupím stavební pozemek na hezkém a 
klidném místě v CHKO Broumovsko. Tel: 
739486402
* Prodáme hospodářský RD ve Slavoňově 
u N.Města n/M se zahradou 1.800 m2, velkou 
stodolou a půdou možnou k vestavbě. Ce-
na:1.490.000,-Kč, tel:602 204 002.
* Nabízíme k prodeji poslední volné pozem-
ky (včetně inž.sítí) pro výstavbu RD, popř.
komerční, v pěkných lokalitách obcí Slavoňov,
Bohuslavice a Spy u N.Města n/M. Ceny již od 
125,-Kč/m2, tel.602 204 002.
* Prodám větší dvougenerační RD(6+1) s ga-
ráží v Dobřanech v O/h.- vhodný i k rekreaci. 
Cena:750.000,-Kč k jednání, tel.602 204 002.

PRODEJ

* Prodám štípané palivové dřevo pro krbová 
kamna, balené v pytlích, suché. TEL.:604 84 
41 42
* Prodám soustavu nábytkových skříněk s 
dvířky i bez, možnost různé sestavy, používáno 
v dětském pokoji + psací stůl ve stejné barvě a 
provedení. Foto zašlu e-mailem. Tel. 603 440 
969 nebo 491 420 945
* Prodám skoro nový kombinovaný kočárek 
- zn. babywelt + příslušenství zdarma, sedač-
ku do auta, vajíčko, do 11kg, značková, velmi 
kvalitní-nová, dále síťovanou ohrádku, chodít-
ko zn.cam, sterilizátor lahviček do mikrovlnky, 
možné i jednotlivě, cena dohodou. Telefon: 
721076156
* Nabízím kvalitní překatrovanou zeminu, 
úrodná černozem, vhodná pro konečnou úpravu 
zahrad, 1 m3/400,- Kč, tel: 777222232
* Pšenici, ječmen, trikitale - výborné krmi-
vo pro domácí chov, pěstované bez umělých 
hnojiv, pytle výměnou nebo prodej, brambory 
KARIN pěstované bez um.hnojiv a herbicidů, 
6,-Kč/kg nabídka celou zimu, 300 Kč/q, šrot 
plus 50 Kč/q. Kocourek, Slavětín nad Metují, 
tel. 732 381 524
* Prodám truhlářské fošny a prkna - smrk, 
borovice, dub. Dále vchodové balkonové dveře 
dvoukřídlé 157/206 - EURO. TEL.:774 30
80 86
* Prodám vřetenovou štípačku, 2500 Kč. Tel. 
732 918 500
* Prodám zařízení prodejny potravin, chladí-
cí vitrína, mražák, nářezák, kávomlýnek, a jiné, 
regály kovové rzkládací, bližší informace na 
tel. 491 483 347 8:00-17:00 hod.           

KOUPĚ

* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohledů, případně vykoupím. Kupuji 
řády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602
735 593

* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvarné umění 
známých českých nebo evropských autorů - i 
poškozené. Za vybraná díla zaplatím aukční 
ceny. Tel. 603 511 861
* Koupím starší, funkční lednici do 500 Kč. 
TEL.:776 269 208

včetně všech služeb činí 5 000,-Kč. Kauce 
podmínkou. Tel. 777 602 884
* Prodám, DB 1+kk v Náchodě, 3p., balkon, 
původní udržovaný, plastová okna, nízké pro-
vozní náklady, RK nevolat, 580.000,--, tel.: 
604905966
* PRODÁM BYT 1+1 (29.5m2) v OV - Ná-
chod (ne RK). Nová pl.okna včetně žaluzií. 
CENA 550 000,- Kč.Tel.776321214.
*  Pronajmu byt 3+1 v Náchodě u nem., vol-
ný listopad. Nájemné dohodou, požaduji kauci. 
TEL.:491 463 136 po 18.hod., 607 690 397
* Vyměním zděný byt 1+1 s lodžií v OV v Ná-
chodě na Karlově kopci za podobný v Jaroměři. 
Tel. 773 200 564
* Pronajmu 2+1 v RD v Polici nad Met., 80m2, 
plně zařízený, garáž, zahrada, sklepní prostory, 
nájem 6000 Kč - dohoda možná.
Volné od 1.10. Tel. 607 240 250
* Pronajmeme krásný, mezonetový byt 3+1 
s předzahrádkou ve Velkém Poříčí. Kompletně 
zrekonstruovaný, parkování, internet. 6.400,- + 
inkaso. Volné od listopadu 2009.
http://velkeporici.rajce.net. Tel. 605252635
* Pronajmu větší byt 2+1 s balkonem v Ná-
chodě, Běloveská ul., levně do konce roku. Od 
1.1.2010 možnost smlouvu prodloužit. Tel. 776 
140 273
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově. tel.608 11 
00 41
* Pronajmu garzonku v Hronově. Tel. 608 
66 77 30
* Pronajmu dlouhodobě garsonku s balkonem 
v Náchodě volný ihned. TEL.:608 66 77 32
* Dlouhodobě pronajmu část.zaříz.garsoniéru 
na Plhově v Náchodě.
Nižší nájem, kauce. TEL.:731 033 040 po 
18.hodině

* Pronajmu vybavený byt 3+kk v Ná-
chodě,v Borské ulici, 7 min.od nádraží. K 
dispozici 2+kk 55,62 m2 + balkon, sklep + 
půda, možnost parkování. Cena 5500 + režie 
(cca2800,-Kč). 3 měsíční kauce nutná 739 
730 170

* Pronajmeme byt 3+kk 61 m2 v Hronově 
ul.Husova (bývalá Jednota), volný od září 
2009. Nájemné 5300,- + inkaso, kauce ve výši
10.000,-. Byt po kompletní rekonstrukci v roce 
2007, velmi dobrý stav. TEL.:777 152 750
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v klidném 
prostředí v Náchodě, po celk.rekonstruk-
ci,72m2, nájem 5000,-Kč + inkaso, volný od 
1.11. Tel.: 776 077 084
* Pronajmu dlouhodobě zařízený byt 2+1 na 
SUN v Náchodě. Tel. 732 167 291
* Pronajmu garsonku 1+KK Nové Město 
n.M,4P-výtah,cena dohodou tel.608 223 669
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
Města n.M., příroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě na 
Plhově. Tel.608827252
* Pronajmeme byt 1+1 (s kk) v Náchodě na 
sídlišti U nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 
29 40
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví s ga-
ráží v klidné části Nového Města nad Metují. 
Informace na tel. čísle 603275161
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v klidném 
prostředí v Náchodě, po celk.rekonstruk-
ci,72m2,nájem 5000,-Kč + inkaso, volný od 
1.11. Tel.: 776 077 084
* Pronajmu v RD malou bytovou jednotku se 
samost. vchodem, - 3 km od Police nad Metují, 
krásná příroda, tel. 606 56 49 30
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+kk v Nácho-
dě, u nem, Duhová ul., ihned volný, 3500,-Kč 
+ inkaso, Kauce 15 tis.Kč. TEL.: 774 156 092
* Pronajmu garsonku 30m2 v Novém Městě 
n/M. Dům je zateplen, plastová okna. Možnost 
připojení internetu. Při nástupu kauce.
Tel. 608323373.
* Pronajmu byt 3+1 a 1+1 v Náchodě, povin-
ná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Prodám byt 1+1 po celk.rekonstrukci na Pl-
hově v Náchodě, 850 tis.Kč. TEL.: 775 68 04 06
* Koupím byt v Broumově nebo v okolí .Tel. 
739 486 403
* Prodám družst.byt 1+kk po celk.rekon-
strukci v Náchodě, 620 tis.Kč. TEL.:775 68 
04 06
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchodě -Plhově 
- ve 4.NP., okna jsou orientována na JV, byt je 
v udržovaném čistém stavu, nová plast. okna a 
stoupačky, ploché radioátory, původní jádro a 
kuchyň, sklep, balkon přes chodbu, bezbariéro-
vý přístup s výtahem, cena: 769 000,-Kč nebo 
dohoda. RK nevolat! Tel.603 511 861

NEMOVITOSTI

* Prodám ve Vršovce u N.Města n.M. RD 
po rekonstrukci 3+kk, menší pozemek. Cena 
1.900.000 Kč. Tel. 604 336 337
* Mladá rodina se čtyřnohým mazlíčkem 
hledá podnájem či odkoupení formou splátek 
bez fi nančního vkladu, rodinný domek či cha-
lupu, nejlépe v okolí Náchoda, nájem do 4000 
Kč + služby. Tel. 731 800 540
* Prodám les v Nízké Srbské. Tel. 604 56 12 10
* Pronajmu garáž v Náchodě - Bělovsi (vedle 
Hotelu Bonato). Na delší dobu. Volná ihned. El. 

*  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  **  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  *

BYTY

* Prodáme byt 1+1 v Náchodě (Běloves) vol-
ný. Tel. 777 818 053
* Pronajmu byt ve Velkém Poříčí, 1+1, novo-
stavba, kuchyň, v rodinném domě, samostatný 
vchod, parkovací stánek, altánek, moc pěkný. 
Nájem 4.500,- . V případě zájmu volejte 602 
937 52
* Hledám podnájem garsonky, 1+1 nebo 1+kk 
v Náchodě do 5ti tisíc. Tel.:775442174 i SMS
* Pronajmu byt v RD v Novém Městě nad 
Metují, v centru města - avšak na krásném a 
klidném místě (v sousedství zámeckých za-
hrad) nově renovovaný a  zařízený, plně vy-
bavená kuchyň, plocha cca 65 m2, samostatný 
vchod, el. topení, krbová kamna,volný od října 
t.r., jen seriózní zájemci, cena 7000,-Kč + ener-
gie, tel.: 608 88 77 74
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s balkonem, 
47,19m2 ve 2.NP v Náchodě na Lipím naproti 
hospodě, nájemné 4.000,-Kč + inkaso 1.600,-
Kč. Tel.: 608 90 30 70.
* Prodám byt 2+kk v OV v Náchodě nedale-
ko centra po rekonstrukci, cena 735.000 Kč a v 
Polici n Met. 1+1 zateplený panel, OV, v 1.NP, 
cena 570.000 Kč. Tel. 608 245 634
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice v Ná-
chodě, nadstandardní úprava, volný ihned. 
Nájem včetně inkasa dohodou. Tel. 736 467 
067
* Pronajmu garsonku s balkónem v Ná-
chodě na Pražské ulici, 5. NP. Nájemné 

* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

RŮZNÉ

* Na svém pozemku na velice lukratrivním a 
frekventovaném místě umístím vaši reklamu na 
cokoliv a vaše výrobky, služby se stanou opět 
žádané, znásobí se. Volejte 605 975 824
* Hledám HPP, maturita strojní a elektro, pra-
xe, ŘP B, PC uživatelsky. Tel. 602 483 001
* Hledám spolutvůrce pro vznikající alterna-
tivní ekonomiku (LETS). Nejlépe Nové M. n. 
Met. tel.: 605289325
* Hledáme dívku na hlídání čtyřleté dcerky 
- jsme česky mluvící rodina, která se stěhuje 
do německy mluvícího prostředí, - požadujeme 
znalost Nj. na komunikační úrovni, podmínka! 
dobré lyžařské znalosti, podrobnosti poskytne-
me osobně či telefonicky - 608 88 77 74
* Pronajmu prostory v domě bývalého Obec-
ního úřadu v Dolní Radechové, Náchodská 
117. Jedná se o 5 kanceláří, sklad a WC v  pří-
zemí domu s parkovacím stáním, podl.plocha 
cca110m2, vytápění akum.kamny. Nájemné 
4.500,-Kč + inkaso, možno pronajmout i jed-
notlivě, tel. 608 90 30 70.

* Hledám na střídání řidiče skupiny C,E, 
a praxí, prof. průkazem, psychotesty a kartou 
řidiče. Cesty převážně Španělsko, velmi dob-
ré platové podmínky a hodně volna po doho-
dě. Tel. 608 106 635

* Převedu levně z digi kamery, mini DV a jiné 
(např. VHS) na DVD. Volejte 732 11 82 45
* Vykupuji větve ze stříbrného smrku, tuje a 
tisu. Tel.776 146 173
* Pronajmu zařízenou kancelář - v Náchodě 
(v ul. Č.Bratří nedaleko PENNY marketu) - 
telefon, internet, možnost parkování. Tel. 603 
486 760
* www.hubnete.cz/aubrechtova89

* Výuka němčiny v Novém Městě n.Met. 
Dlouholeté pedagogické zkušenosti.Tel.: 777 
014 487

* Studenti pozor! Hledáme několik šikovných 
studentů pro provádění anketních průzkumů na 
téma zdraví na Náchodsku, Jaroměřsku.Mož-
nost i při škole, až 100 Kč/hodinu. Tel. 605 844 
735
* www.hubnete.cz/toano

* www.internetjob.cz/tad

* Hlídání dětí (učitelka MŠ) 30 let praxe, hlí-
dání domácích mazlíčků a všechny úklidové 
práce v domácnosti. Tel. 605 145 004
* Pronájem prodejny potravin, 180m2, ve 
městě. Tel. 603 920 469

PŘILEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Domácí práce - zprostředkuji nabídku domá-
cích prací. Vše posíláno poštou. Info za nade-
psanou a ofrankovanou obálku. Jitka Zelená, 
Šonov 102, Provodov - Šonov, 549 08
* Nabízím brigádu na jednorázovou práci 
v lese v blízkosti Machova, zhruba na týden, 
možno i o víkendu, zručnost s motorovou pilou 
nutná, jedná se o kácení drobné dřeviny,
60,- Kč/h, v případě spokojenosti nabízím další 
spolupráci, tel: 608 95 95 50
* Perspektivní uplatnění na 6-10 hodin týd-
ně. Výdělek až 9000,-Kč za týden. Tel. 603 731 
609
* Hledám ženy a muže na distribuci knih, 
výdělek až 30.000 Kč. Vlastní auto podmínkou. 
Tel. 777 803 359

AUTO- MOTO
* Koupím kontejner na Avii, hákový i lanový 
(upravím si), různé velikosti. 608959550

* Přestavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jaroměř 777 962 205

* Obuté ráfky na zimu,  OCTAVIA, vzorek 
100%, 16“, 6000 Kč, TOYOTA, 15“, vzorek 
80%, 3000 Kč a ráfky PEUGEOT 13“ á 350,-Kč. 
Tel. 732 918 500 

POTŘEBUJETE PŮJČIT?

Nebankovní úvěry bez poplatků.
Pro zaměstnance, důchodce, 

podnikatele.

773 923 040

Úvěry na bydlení 
a fotovoltaické 

elektrárny
Tel. 777 202 921

  

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ

ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnance, podnikatele, 

důchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY

snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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 splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

Pro regionální kancelář 
přijmu spolupracovníky 

na pozici asistent
pro prodej 

v kanceláři, manažer. 
Info: 777 345 132  

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁŘ
*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103

*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Nové Město n/M-“Na Františku“-Pěkný zděný byt 3+1(74m2) s balkonem,po část.rekonstr.,možnost garáže......1.640.000,-Kč
Nové Město n/M-“Březinky“-Několik posl.nových bytů do OV s balkonem nebo terasou-možnost klient.změn....24.990,-Kč/m2

Č.Skalice-Pěkný řadový RD(5+1) s krb.kamny a saunou,3 balkony,sklep,zahrada,klidná část,poblíž centra...........2.530.000,-Kč
Č.Skalice-Zájezd-Větší udržovaný RD(7+1) s garáží a pozemkem 658 m2 na pěkném a klidném místě..................2.590.000,-Kč
Náchod-Staré Město-Byt v OV 3+1(64m2) s plast.okny,vybaven nábytkem,možnost dokoupení garáže.................1.089.000,-Kč
Náchod-Nemocnice-Pěkný byt 3+1 (77m2),s novou koupelnou,WC,s plast.okny a pěkným výhledem........1.040.000,-Kč-Sleva!
Broumov-Byt.dům u nám.po kompl.rekonstr.-2krát 2+1,1+1+možná vestavba,6 sklepů,dvougaráž,zahrada...........4.435.000,-Kč
Broumov-2 pěkné zděné byty 2+1(celkem 105 m2),po rekonstr.,2 krb.kamna,plast.okna..,zahrada,klidná část......1.299.000,-Kč
Teplice n/M-Hotel Koruna u nám.,k rekonstr.,restaurace se zázemím,14 pokojů+možná vestavba,poz.745 m2.......2,39 mil.Sleva!
Provoz u Dobrušky-Větší RD se stodolou,chlévy,pozemky k výstavbě(2240m2),lesem(6426m2),polnostmi 5.5ha......2,15 mil.Kč

Do svého týmu mladých lidí pracují-
cích v regionální kanceláři v Náchodě 

přijmu dva asistenty pro prodej.

Podmínky: příjemný vzhled, 
vystupování, schopnost komunikace 

se zákazníky.

Info na tel. 608 411 196

STŘECHY
provedeme práce:

* pokrývačské * klempířské 
* malby a nátěry * zednické 
* tesařské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

Výrobní fi rma přijme obchodního zástupce 
pro region Čechy a Slovensko. 

Požadavky: řidičský průkaz skupiny B, předpo-

klady pro práci obchodního zástupce. 

Hledám HPP, maturita strojní a elektro, 
praxe, ŘP B, PC uživatelsky. 602 483 001                           



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

* 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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Pronajmeme obchodní prostor 
(prodejnu) v pasáži Kamenice

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

TEL.:777 152 750              

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
pro�  digitální sestavy pro satelitní

p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie, montáž, servis

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

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

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

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.
tel.: 605 985 515, 491 473 006

e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M�sto n.Metují 

                

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  

Nový Hrádek – rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 200m od lyža�ského vleku .....................................1.450mil.
H�ibojedy – 5km od Dvora Králové nad Labem, RD 3+1 v zapo�até rekonstrukci ...............................1.200 000,-K� 
Nové M�sto n/Met. – �adový rodinný d�m 5+1 s garáží, zahradou a zast�ešenou pergolou ..........................3.900mil.
Broumov - v�tší RD 2 x 3+1s garáží s velkou udržovanou zahradou o vým��e 5 708m2...............................3.630mil.
Dob�any, okr. RK – zd�ný domek vhodný k bydlení i rekreaci, p�edh��í Orl. hor ..............................................750tis.
Litobo� – pozemek 5 261m2 s výhledem do krajiny na polosamot�, na chatu nebo srub ............................280,-K�/m2

Radvanice,okr. TU -  velmi zajímav� dispozi�n� �ešená chalupa, k bydlení i rekreaci ..................................1.990mil. 
�eská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v Malé Skalici k bydlení i rekreaci ........................................1.050mil.
Olešnice v Orl. horách – zd�ný domek se zahradou na klidném míst�,k rekreaci i bydlení ..........................1.250mil.
�eská Skalice - moderní byt 2+1, 65m2..1.150mil., Velké Po�í�í – RD 3(4)+1 se zahradou ..........................1.050mil. 
Velká Bukovina u Chvalkovic - zd�ný domek 4+1 se zahradou o vým��e 1 008m2 ..........................................950tis. 
Verné�ovice – poloroubená chalupa v lokalit� Teplicko – Adršpašs. skal, p�kná p�íroda ....................................450tis.
Jizbice u Náchoda – RD 4+1 se zahradou 624m2, garáž, dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení  ........................1.750 mil.
Javor u Teplic nad Metují – prostorný d�m vhodný na zbudování 4-7 byt. jednotek ...................................1.590mil.
�ervený Kostelec – byt 3+1 v os. vl. ve zd�ném dom� v 3.NP s balkónem a sklepem..................................1.499mil.
Kramolna – stavební pozemek o vým��e 706m2 vhodný na stavbu RD s chatou ......................................480.000,-K� 
Spyta u �eské Skalice - zd�ná chalupa u vodní nádrže Rozkoš s pozemkem 474m2 ...............................580 000,-K�
�ern�ice – stavební pozemek - 3 088m2..700tis.,                    Velké Po�í�í –chatka na vl. pozemku 407m2  .........380tis.
Náchod–Plhov – byt 3+1 v OV, 74m2..1,3mil.,                     Náchod–Bražec–staveb.pozemek 1544m2 ......640,-K�/m2

Hronov – zd�ný byt 2+1 v OV, 54m2…850tis.,                  Nové M�sto n/Met.- vl. zahrada s chatkou........Dohodou
Bohdašín u �K – st. pozemek, 526m2…...550tis.,               Ž�árky – st. pozemek, 2007m2 .......................450,-K�/m2

Náchod-Plhov – byt 3+1 po modernizaci..1.390mil.,           Broumov – byt 3+1 v os. vl. v 3.NP ........................650tis.
Police n/Met. – moderní byt 2+1, 55m2, 2.NP…950tis.,   Broumov – byt 1+1, 48m2, 1.NP .............................430tis.
�. Skalice - zahrada 318m2–ryba�ení, relaxace..75tis.,         Náchod-Branka-moc p�kný byt 3+1 ..................1.599mil.
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�
Police n/Met. – st. pozemek o vým��e 739m2...420 000,-K� a novostavba RD 5+1 .......................................2.660mil.

M�sto Náchod prodá obálkovou metodou volné bytové jednotky:  
 

Kostelecká 1829, jednotka �. 5 1+1, vým�ra    47,30 m2
Vyvolávací základní cena  600.000 K�.
Prohlídka bytu je možná ve dnech  1.10. a 8.10.2009  vždy v  9:00 hod.
Kostelecká 1828, jednotka �. 18, 3+1, vým�ra    82,50 m2
Vyvolávací základní cena  600.000 K�.
Prohlídka bytu je možná ve dnech  1.10. a 8.10.2009  vždy v  9:30 hod.
N�mcové 656, jednotka �. 656/4, 2+1, vým�ra    71,79 m2 
Vyvolávací základní cena 1.200.000 K�.
Prohlídka bytu je možná ve dnech  1.10. a 8.10.2009  vždy v  10:00 hod.
Pražská 1313, jednotka �. 1313/3, 3+1, I. kat., vým�ra    72,10 m2 
Vyvolávací základní cena 1.200.000 K�.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 1.10. a 8.10.2009  vždy v  10:30 hod.
Pražská 1550, jednotka �. 1550/15, 3+1, I. kat., vým�ra    63,40 m2 
Vyvolávací základní cena 1.000.000 K�.
Prohlídka bytu je možná ve dnech  1.10. a 8.10.2009  vždy v  11:00 hod.

Nabídky v uzav�ené obálce ozna�ené v levém hor. rohu nápisem :

Výb�rové �ízení - byt  1829/5 – neotvírat
Výb�rové �ízení - byt  1828/18 – neotvírat 
Výb�rové �ízení - byt  656/4– neotvírat
Výb�rové �ízení - byt  1313/3– neotvírat
Výb�rové �ízení - byt  1550/15– neotvírat

doru�it na M�Ú Náchod, Odbor správy majetku a 	 nancování. 

Uzáv�rka p�ihlášek  9.10.2009 ve 13:00

informace na tel. 491 405 233, 491 405 237 
a https://www.mestonachod.cz/mu/uredni_deska/udeska.asp?id=1376

Prodej pouze prvnímu v po�adí 
- p�i jeho odstoupení se �ízení ruší a opakuje.

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

• 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

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

NOVÌ OTEVØENÁ „HOSPÙDKA NA NÁVSI“
ve Velkém Døevíèi

Vás zve k příjemnému posezení v nekuřáckých prostorách.

Nabízíme: polední menu * jídla minutkového typu 
* různé druhy kávy * poháry * dortíky

Můžete si u nás objednat: svatební hostiny * posezení s přáteli * 
rodinné oslavy * večírky * schůze atd.

Naše priorita je nekuřácké prostředí a nabídka 
rozvozu poledních menu do okolí Hronova.

Kontaktujte nás na tel. 733 181 918
Těšíme se na Vás a prostě přijd  te pobejt. Kolektiv hospůdky´

O�ISTA
Robert Baláš

Kompletní �išt�ní interiér� 
i exteriér� osobních 
a užitkových voz�
Tel. 721 589 144, 

728 221 327                 

Zavedená firma přijme obchodní 
zástupce pro část území ČR

�� požadavek dobrého jednání s lidmi, 
    ctižádostivost , píle
�� řidičský průkaz na osobní automobil 
�� odměna základ + provize z prodaného
     zboží                                                                                                                 
�� možnost výdělku až 25000 Kč i více 

kontakt: 
mobil 603491935 a 603491936



 Vážený pane, v minulých p�ísp�vcích jste uvád�l n�které no-
vinky z oblasti dan� z p�íjmu, jako daové paušály �i mimo�ádné 
odpisy vybraného hmotného majetku. Chci se zeptat, zda jsou i 
jiné podstatné novinky v tomto zákon� a dále jak je to s  po�íze-
ním majetku na leasing, jestli i zde došlo k n�jakému zkrácení 
možné doby leasingu? D�kuji.                           R.S., Nové M�sto n.M.
 Nejd�íve k záv�ru Vaší otázky. Již jsem uvedl, že novela zákona o 
daních z p�íjm�, která vyšla pod �íslem 216/2009 Sb., p�inesla jako 
podstatnou novinku mimo�ádné odpisy majetku v 1. a 2. skupin�, kdy 
je doba odpisování zkrácena ze 3 let na 1 rok, resp. 12 m�síc�, u ma-

jetku v 1. skupin� a z 5 let na 2 roky, resp. 24 m�síc�, u majetku ve 2. odpisové skupin�. Tyto 
mimo�ádné odpisy je p�itom možno uplatnit, pokud p�íslušný majetek po�ídí první vlastník 
v období od 1. ledna 2009 do 30. �ervna 2010. Obdobn� se novela vztahuje i na Vámi dota-
zovaný leasing (� nan�ní pronájem), nebo	 umožnila leasingovým spole�nostem zkrátit dobu 
odpisování analogicky, a tím následn� nabídnou svým klient�m leasingovou smlouvu, jejíž 
doba trvání bude korespondovat výše uvedené skute�nosti. Další významnou novinkou, která 
již byla �tená��m vysv�tlena v p�edchozích p�ísp�vcích, je možnost uplatnit vyšší výdajové 
paušály pro podnikající fyzické osoby. Pro fyzické osoby, da�ové rezidenty �eské republiky, 
kte�í mají p�íjmy ze závislé �innosti v zahrani�í (jiném stát�) a které jsou v tomto jiném stát� 
zdan�ny, je pak novinkou skute�nost, že tato �eská fyzická osoba m�že na uvedené p�íjmy 
uplatnit metodu vyn�tí p�íjm� ze zdan�ní v �eské republice i v p�ípad�, kdy je smlouvou o 
zamezení dvojího zdan�ní dohodnuta metoda zápo�tu dan�. Vždy je však podmínkou, že s 
p�edm�tným cizím státem musí mít �eská republika uzav�enu smlouvu o zamezení dvojího 
zdan�ní.

Ing. Otakar Svatoš, daový 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“
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   Garan�ní prohlídky nemají jen automobily, ale i 
domy... Nepodceujte prevenci, která vám v mno-
ha p�ípadech ušet�í �as a p�edevším peníze. V naší 
nabídce je i provád�ní pravidelných technických 
prohlídek dom� v p�tiletých cyklech. Výstupem 
t�chto prohlídek je zápis, který obdržíte a jenž vás 
bude informovat o závadách s návrhem termínu 
jejich odstran�ní a odhadem ceny. VY budete by-
dlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

 Broumovští Romové jsou mistry v 
malé kopané. Titul si vybojovali v rámci 
Mistrovství republiky romských muž-
stev v malé kopané. Celkem se utkalo 
dvanáct družstev. Do semi� nále se pro-
bojovala mužstva z Úpice, dorostenci 
z Broumova, Šumperka a broumovští 
Romové. O t�etí místo se st�etli Úpi-
ce a Dorostenci, kte�í nakonec skon�ili 
t�etí. Dramatické � nále poté proti sob� 
postavilo Šumperk a Broumováky. Vý-
sledek 2:0 pro Broumov ur�il vít�ze...                                

(r)

BROUMOVŠTÍ
ROMOVÉ BODOVALI

 Karavana závodních tým� dorazila do 
Vrchlabí k dalšímu závodu seriálu �eské-
ho amatérského mistrovství závod� auto-

mobil� do vrchu B & B elektro cup. Stov-
ka závod�chtivých jezdc� prošla v pátek 
bezproblémov� p�ejímkou. Vedle stálých 

a stálejších 
z n á m ý c h 
tvá�í a ka-
roserií se ve 
s t a r t ovn ím 
poli objevilo 
do sériových 
voz� p�ihlá-
šené BMW 
M3 poslední 
generace a 
premiérov� 
na našich zá-
vodních tra-
tích Audi R 
8. Paleta no-
vých sou�as-
ných voz� 
byla hodn� 
široká, od 
Fiatu Cin-
quecento až 
po nezvyklá 
Mi t sub i sh i 
a Subaru s 
volanty na 
s p o l u j e z d -
cov� stran�. 
Pestrá a bo-

hatá byla i kategorie historických voz�, 
vedle stabilních a p�esto neokoukaných 
krasavc�, mohli diváci vid�t Triumph Spit-
� re, Fiat Abarth 124, Porsche 911 a Audi 
Quattro.
 Novom�stsko - náchodský tým RTM 
motorsport se na starovní �áru postavil 
v tém�� kompletní sestav� krom� Radka 
Jakubského, jehož pracovní vytížení mu 
nedovolilo startovat. Sobotní tréninkové 
jízdy ukázali všem jezdc�m náro�nost této 
krásné krkonošské trat�. Odpolední sou-
boje vynesli jezdc�m týmu vystoupení na 
stupn� nejvyšší, Radim Mach op�t na prv-
ním míst� v kategorii E1-1400, Vladimír 
Novák také první, ale v kategorii sériových 
voz� SE-1400 a Josef Cvejn na t�etím stu-
pínku. V ned�lním závod� si Radim zopa-
koval své sobotní vít�zství, Vlá�a Novák 
také, jeho týmový kolega Petr Tolárek již 
nechyboval a postavil se na druhý stupí-
nek. Další �lenové týmu dosáhli na bo-
dovaná místa - Josef a Lukáš Cvejnovi a 
Honzové - Braha, Packa i Malík.
 Záv�r sezóny se p�iblížil a tak zbývá 
poslední bodovaný závod a to ve Staré 
Živohošti na Slapech. Úpln� poslední ne-
bodovaný volný závod bude mít start v 
pražské Chuchli s cílem ve Slivenci. Ve�er 
prob�hne v kongresové hale chuchelského 
závodišt� vyhlášení výsledk� celé sezóny.           

(RT)

RTM motorsport opět na stupních vítězůRTM motorsport opět na stupních vítězů

 Rád bych touto cestou pod�koval vrch-
ní sest�e paní Ann� Jakoubkové z psychi-
atrického odd�lení v Novém M�st� nad 
Metují za záchranu života mé manželky 
Alžb�ty Šolcové.                                    

D�kuje manžel

 Na Obecním ú�adu ve Ž�áru nad Metují 
probíhalo 10. zá�í jednání starosty obce Pav-
la Šubí�e a místostarosty Františka Dostála s 
p�edstaviteli polské partnerské obce (gminy) 
Radków starostou Janem Bednarczykem a 
Markem Niewiadomým z Centra p�eshrani�-
ní spolupráce této gminy. Tématem jednání, 
jemuž byl p�ítomen i sekretá� euroregionu 
Glacensis Jaroslav Štefek (Ž�ár nad Metují 
vstupuje do tohoto uskupení) byl spole�ný 
postup p�i realizaci projekt�. Ty jsou pro-
st�ednictvím euroregionu Glacensis spolu� -
nancovány z prost�edk� Evropského fondu 
pro regionální rozvoj v rámci opera�ního 
programu p�eshrani�ní spolupráce �eská 
republika - Polsko „P�ekra�ujeme hranice - 
Przekraczamy granice“. Velmi konstruktivní 
diskuse se vedla ohledn� rekonstrukce Cen-
tra volného �asu ve Ž�áru nad Metují, jež 
by m�la p�ijít na n�kolik desítek milion� 
korun.
 V rámci tohoto programu a spoluprá-
ce obcí Ž�ár nad Metují a Radków byla 
na polské stran� už vydána dvoujazy�ná 
109stránková publikace „Radków-wczoraj i 
dzis“, mapa regionu a brožura „Rozmówki 
polsko-czeskie“. Na �eské stran� je k vydá-
ní ješt� letos p�ipravena také kniha „Ž�ár 
nad Metují - malebný kout pod Ostašem“ a 
brožura pov�stí a legend z Ostaše autora An-
tonína Krti�ky-Polického v polském jazyce 
„Góra Ostasz w opowiesciach i legendach“. 
K dispozici byly p�i jednání jak plány oné 
rekonstrukce, tak i maketa p�ipravované pu-
blikace.                                             

 Josef Krám

Hledají spole�ný postup
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