
Ro�ník 16/�íslo 28/16. �íjna 2009                          �ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY                              23 000 výtisk�

Příští Echo vychází 23, října 2009

www.novinyecho.cz

REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29
KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

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

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
  LIKVIDACE ZÁSOB

VESTAVNÉ SPOT�EBI�E
    SE SLEVOU AŽ 54 %

AK�NÍ CENY 
DVBT, LCD, PLAZEM

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......

100 tis. ........... již od 1.449 K�/m�s.*
200 tis. ........... již od 2.667 K�/m�s.*

drát MIG 0,8mm / 5kgdrát MIG 0,8mm / 5kg
250,- K�250,- K�

ČERVENOKOSTELECKÁ 
BOUDA

P�ISP�JÍ P�ISP�JÍ 
NA MOSTNA MOST

Z JAROMĚŘE 
DO LÁN

NORSKÉ NNNNOOOORRRRSSSSKKKÉÉ 
FONDYFFFOOOONNNNDDDDYYY

   �ervenokostelecká bouda ve Velké Úp� 
pat�í po 51 letech op�t p�vodním vlastní-
k�m. Ti cht�jí obnovit její tradici a boudu 
nabídnout turist�m a rekreant�m z �ervené-
ho Kostelce a okolí.                                  (r)

   �eskoskali�tí zastupitelé projednali spo-
lupráci m�sta s tamní spole�ností Agro CS. 
Samosprávn� - � remní kooperace se týkala 
pomoci m�sta p�i realizaci výstavby mostu 
do bývalého areálu Tiby. Z m�stského roz-
po�tu tuto akci Skali�ané podpo�í celkovou
�ástkou p�l milionu korun �eských.          (r)        

   Dne 6. b�ezna 2010 bude v Lánech od-
halena nová jezdecká socha prezidenta T.G.
Masaryka. Na této nadživotní bronzové soše 
pracuje v Jarom��i akademický socha� Petr 
Novák. Prostory pro vznik sochy um�lci 
bezplatn� pronajala spole�nost Classic Cot-
ton.                                                           (r)

   Z prost�edk� získaných z tzv. norských fon-
d� zaplatí v p�íštím roce Oblastní charita v 
�erveném Kostelci renovaci �ásti barokního 
areálu bývalého jezuitského sídla v Žir�i ne-
daleko Dvora Králové nad Labem. V areálu 
se nachází Domov sv. Josefa, který je zam�-
�en na klienty s roztroušenou sklerózou.    (r)     

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 studen-
ty sami. Je tím zaručena maximální zainteresovanost na kvalitě 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

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

NOVINKA!NOVINKA!
hračky pro kluky a holčičky 

věrné kopie originálu koupíte 
i na e-shopu www.ceky.cz/e-shop.



 Hv�zdy 
na talí�i

   Od za�átku letošního roku jste v této rubrice nahlédli pod pokli�ky všech kuchyní Ev-
ropské unie, postupn� „ochutnali“ celkem 26 národních gastronomií, abychom se spolu 
kone�n� dopracovali k domácím stol�m a plotnám. Co to v�bec je „�eská kuchyn�“? 
Špan�lský ptá�ek, víde�ský �ízek, ma�arský guláš, frankfurtská polévka �i turecká káva? 
P�vodní �eská kuchyn� nebyla jen dílem prapraprababi�ek z národa praotce �echa. Již 
od 12. století, kdy král P�emysl Otakar I. pozval do pohrani�í n�mecké kolonisty, do 
místní kuchyn� za�aly pronikat jejich recepty. A židovská jídla mají v tuzemsku ješt� 
delší tradici.
Italské recepty zase p�inesli �emeslníci z Vlašska, kte�í ve st�edov�ku dlouhodob� praco-
vali na Pražském hrad� a dalších stavbách v království. Moravskou kuchyni do jisté míry 
ovlivnily recepty Valach�, kte�í p�išli z Rumunska.
Pochopiteln� tu sehrálo významnou roli i bývalé  Rakousko- Uhersko, kdy byla naše 
zem� k�ižovatkou r�zných kultur, jazyk�, politických, etnických i etických vliv�. N�mec-
ká, židovská, ruská a ma�arská, ale také francouzská gastronomie zanechaly u nás mnoho 
pokrm� a ingrediencí, specialit, které jsme si ovšem postupem doby p�izp�sobili našim 
chutím a možnostem. Co je tedy pro �eskou kuchyni opravdu typické? V sou�asnosti 
jsou asi nejznám�jšími reprezentanty historické �eské multinárodní kuchyn� karlovar-
ský knedlík �i kapr po židovsku, ale také polévka eintopf, n�kdy též zvaná kanonenfutr. 
Když se však zeptáte šéfkucha�� �i odborník�, které je podle jejich názoru nejtypi�t�jší 
a skute�n� unikátní �eské jídlo, jejich odpov�di jsou velmi nejednozna�né. Od krkonoš-
ského kysela, vep�o-knedlo- zela, sví�kové, povidlových buchet p�es obložené chlebí�ky, 
houbového kubu, bramborák nebo nudle s mákem až po smažený sýr s tatarkou. Také 
statistiky o oblíbených pokrmech našich ob�an� hovo�í jednozna�n�: 85 procent dotazo-
vaných up�ednost�uje �eskou klasiku - knedlo-vep�o-zelo, sví�kovou na smetan�, guláš. 
Proto je tolik d�ležitá sou�asná snaha n�kterých kucha�� a restauratér� oprašovat staré, 
zapomenuté recepty �eských kucha�ek a podporovat rozvoj lokálních specialit i využití 
domácích kvalitních surovin. Po roce 1989 se náš jídelní�ek zna�n� rozší�il. Chvíli trvalo, 
než se �eši p�estali bát ochutnávat jiná než �eská jídla a vyzkoušeli �ínskou, mexickou, 
italskou, francouzskou a jiné kuchyn�, které zaplavily trh. Kvalitní �eské restaurace si 
ale na nezájem nikdy st�žovat nemohly a naše gastronomie prošla nesporn� pozitivním 
vývojem. A také náš labužnický seriál se jí bude dále v�novat. 

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

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

Je naše kuchyn� v�bec �eská?Je naše kuchyn� v�bec �eská?

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

TEPLO DOMOVA
   Teplí�ko je v byt� jist� p�íjemné, ale s jeho výrobou se pojí i ur�itá rizika. Vyšší 
teplota topného spot�ebi�e m�že zp�sobit požár a spaliny ho�ení, které jsou 
jedovaté, mohou zp�sobit otravu.
   Nebezpe�í, které sebou nese zvýšená teplota topidel si v�tšina z nás uv�domuje. 
Je nám jasné, že poblíž topeništ� nesmí být žádné ho�lavé p�edm�ty. Názory na 
bezpe�nou vzdálenost se však zna�n� liší. Každý výrobce spot�ebi�e je povinen 
jasn� ur�it bezpe�nou vzdálenost a uvést ji v návodu. Pokud nemáte již návody k 
dispozici, �i�te se alespo� zásadou, že b�žné ho�lavé konstrukce se nesmí oteplit 
na více jak 50 stup��. Pokud je m��ení obtížné, kontrolujte oteplení ho�lavých 
p�edm�t� alespo� rukou. Pokud ji kv�li vysoké teplot� na ho�lavém p�edm�tu ne-
udržíte, tak se musí zdroj tepla a ho�lavý materiál navzájem oddálit, nebo ho�lavé 
konstrukce odclonit neho�lavou tepeln� izolující podložkou. Pokud jsou kamna na 
podlaze z ho�lavého materiálu, musí pod nimi být neho�lavá podložka, která zne-
možní vznícení podlahy, nap�. od žhavých uhlík� vypadlým z kamen. Ochranná 
podložka by u všech spot�ebi�� na pevná paliva m�la p�esahovat p�dorys spot�e-
bi�e nejmén� o 30 cm. N�které typy spot�ebi�� však mají p�edepsanou podložku 
v�tší, nap�. u krbu by izola�ní podložka m�la p�esahovat p�dorys krbu vp�edu o 
80 a na boku o 40 centimetr�. Co se tý�e rizika otravy zplodinami ho�ení, nejkri-
ti�t�jším místem je jednozna�n� kou�ovod a komín. P�edtím, než za�neme topit v 
nov� postaveném krbu nebo nov� instalovaných kamnech �i kotli, vždy musíme 
mít provedenu revizi komína s kladným výsledkem. Pro správný tah, tedy odvod 
nebezpe�ných spalin, je nutné zajistit pravidelné �išt�ní a kontroly stavu komín�. 
Komíny menších kotl� na tuhá paliva by se m�ly �istit alespo� �ty�ikrát ro�n�, 
komíny na plynná paliva alespo� dvakrát ro�n�. Nejvíce otrav v domácnosti zp�-
sobují plynové kotle a karmy. Nepodce�ujte jejich kontrolu a alespo� jednou ro�n� 
je nechte zkontrolovat odborníkem.
   Podce�ování bezpe�nostních pravidel a kontrol tepelných spot�ebi�� a komín� 
zaplatí životem každý rok n�kolik lidí, pro� by jste m�li být �árkou ve statistice i vy?  

O. P�ibyl

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda na pozemku se svažitou, jižní orientací  .............................................. 1 390 000,-Kč
Hezký, částečně  zařízený družstevní byt 3+1 na sídlišti Plhov v Náchodě  ........................................... 995 000,-Kč
Rodinný dům se zahradou po rekonstrukci v Novém Městě nad Metují  .................................................. 2 990 000,-Kč
Pronájem velmi hezkého, slunného bytu 3+1 v Náchodě na sídlišti SUN  ..........................................5 000,-Kč/měsíc
Udržovaná rodinná vila z r. 1935,  v atraktivním prostř. u zámku v  Náchodě  ....................................... 4 795 000,-Kč 

Obytná usedlost je postavena na jižním výběžku břehu přehrady Rozkoš. Tvoří 
částečný poloostrov a díky této jedinečné poloze skýtá nevšední množství využití. 
Usedlost tvaru U je tvořena obytnou částí, stodolou a hospodářstvím. Obytná část je 
uzpůsobena jako apartmány, stodola s průjezdem a rampou pro skládání. Krytá pergola 
s výhledem na vodní hladinu přehrady. Velmi zajímavá investice! Dispozice: 7 obytných míst-
ností, 5x WC, 3x koupelna, el. 220/380V, odpad do jímky, voda ze studny (vodovod u domu), 
lokální otop na el. nebo TP (akumulačky, krbovky).                  � Cena: 4 990 000,- Kč

EU TIP

   Ve dnech 2. a 3. �íjna 2009 se v prosto-
rách volejbalové haly Hamra v Náchod� 
uskute�ila prezenta�ní akce st�edních škol 
pod názvem PRO FUTURO - VÝSTAVA 
ST	EDNÍCH ŠKOL REGIONU KLAD-
SKÉ POMEZÍ.
   Na výstavu se p�ihlásilo více než 30 vy-
stavovatel� a dohodou se základními ško-
lami byla organizována doprava žák� 9. 
t�íd z regionu. Partnery akce jsou Krajská 
hospodá�ská komora Královéhradeckého 
kraje - Jednatelství Náchod, St�ední škola
od�vní, služeb a ekonomiky �ervený Kos-
telec a St�ední škola propaga�ní tvorby a 
polygra
 e Velké Po�í�í.
   Cílem akce bylo poskytnout žák�m 9. t�íd 
a jejich rodi��m informace o nabídce obo-
rové struktury všech typ� st�edních škol. 

kp

PRO FUTUROPRO FUTURO

 Dne 18.�íjna 2009 uplyne 10 let, kdy nás na-
vždy opustila manželka, maminka a babi�ka, 
paní Jaroslava Hermanová z Náchoda.

  
Kdo jste ji znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.
                                                                  rodina

Tichá vzpomínka

Sportovn� turistický Sportovn� turistický 
kurz pro žáky 6. ro�níkukurz pro žáky 6. ro�níku

   Jako v minulých letech jsme uspo�ádali v zá�í letošního roku na ZŠ Komenského 
sportovn� turistický kurz pro žáky 6. ro�níku v  Deštném v Orlických horách na chat� 
PRIM, se kterou máme dlouholeté dobré zkušenosti.

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

Hoří, poplach!
 ...se ozvalo ve všech t�ídách ZŠ Pavlišovská na Babí.

Všichni žáci, u�itelé i personál ihned opustili budovu školy. V tom okamžiku se ozvala siréna 
hasi�ských aut a za�ala záchranná akce. Hasi�i vynesli zran�né d�ti, které nestihly budovu 
v�as opustit a pomocí plošiny zachránili i 4 d�ti, které uvízly ve t�íd� v 1. pat�e. Toto vše se 
událo v rámci hasi�ského cvi�ení za ú�asti Policie �R, které dne 9.10. 2009 prob�hlo na Babí 
v základní škole. Po úsp�šném ukon�ení práce hasi�� si žáci mohli prohlédnout hasi�ské auto 
a vyzkoušet si vodní proud z hadic v místním rybní�ku. Ur�it� nejlepším zážitkem bylo to, že 
se všechny d�ti mohly provézt na plošin� hasi�ského auta a prohlédnout si okolí školy z výšky 
n�kolika metr�.       Všichni jsme si nakonec oddechli, že ho�elo jen jako.
Cht�li bychom pod�kovat  Sboru dobrovolných hasi�� Babí, HZS Velké Po�í�í, Hasi��m 
m�sta Náchoda a také skupin� ��K pod vedením paní Machové, která se starala o „zran�né“ 
d�ti. Ur�it� to byl pro všechny nejen velký zážitek, ale i možnost seznámit se s prací hasi��, 
záchraná�� i Policie.                                    Zuzana Hoffmannová, ZŠ Pavlišovská Náchod

   Sport a turistika spojená s dalšími t�lo-
výchovnými a rekrea�ními �innostmi v 
p�írod� je v našich podmínkách jednou z 
nejp�ístupn�jších a také nejvíce rozší�ených 
celoživotních pohybových aktivit. Význam 
spo�ívá p�edevším v tom, že rozvíjí t�les-
nou kondici, žáci se pohybují ve zdravém 
p�írodním prost�edí, prohlubuje se pozná-
ní p�írodních krás a vychovává jedince ke 
správnému vztahu k životnímu prost�edí. 
Sou�ástí turistiky je kulturn� poznávací a 
vzd�lávací �innost.
   Obsah kurzu dopl�ují teoretická a prak-
tická témata z p�edléka�ské první pomoci, 
uplat�ování ekologických zásad p�i pobytu 
v p�írod�, používání základních tábornic-
kých dovedností, orientace v terénu, tu-
ristické a topogra
 cké dovednosti, r�zné 
formy turistiky. Seznámili jsme žáky se 
základními poznatky, d�sledky, návyky a 
možným p�edcházením závislostí p�i uží-
vání drog, kde se m�že jednat o kou�ení 
tabákových výrobk� �i konopí, nebo o 
alkoholovou a jinou drogovou závislost. 
Uskute�nili jsme n�kolik výlet� do okolí, 
navštívili jsme Muzeum zimních sport�, 
jízdárnu, lanový park a také jsme využili 
krytý bazén.
   Tento kurz se uskute�nil za 
 nan�ní pod-
pory m�sta Nové M�sto nad Metují v rámci 
dotace prevence sociáln� patologických jev�,
za což velmi d�kujeme a v��íme, že se i v 
p�íštím roce setkáme s podporou m�sta p�i 
�innosti na naší škole.

So�a Novotná, vedoucí projektu



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
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

NECHCETE DO PLASTOVÝCH 
OKEN ŽALUZIE?
DEJTE SI ROLETY!
50 DRUHŮ LÁTEK
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Realitní Kancelá� REKA - Doležal a Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

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

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

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

Broumov - p�kný byt v OV 3+1, 9 patro 72 m2, plast.okna, balkon .........................790.000,-K�
Náchod - dr.byt 1+3 78 m2, 4NP, balkon, zd�né jádro,super výhled ......................1.295.000,-K� 
Náchod - pronájem 1+3 a 1+2 cca 70m2, zd�né, dobrý stav, plyn  ......................4.500,-K�/m�s.
Hronov Padolí - nový byt 1+3, 75m2, 2 balkony, plyn krásné místo ....................1.220.000,-K�
Náchod - druž.byt 1+3 73 m2, 2.NP s výtahem, zd�né jádro, p�kný ......................1.150.000,-K�
�ervený  Kostelec - stav.poz. 3 648 m2, voda a el.na poz.,dobrý p�ístup ...................275,-K�/m2

Náchod  - nový bytový d�m /13 byt�/ v p�ízemí restaurace/ sít�, poz.750 m2 ....13.270.000,-K�
Nové M�sto n.M.- nová továrna,  výroba, sklady, poz.9 439 m2 SUPER ...........21.700.000,-K�
�eská Skalice - menší RD v centru, 1+2, plyn+krb, poz.345 m2 ..............................895.000,-K�
Náchod - perfektní chata, s vl. poz. 332 m2, voda, el., soc. záz. super!  ....................415.000,-K�
�eská Skalice Zájezd - �adový d�m 1+5. garáž, ÚT kombin.,660 m2 .................2.635.000,-K�
Ž�ár n.Met.- v�tší RD po rekonstr, 1+5, interiér ve d�ev�,garáž, dílna ................1.630.000,-K�
Borová - RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyho�ení.Nutné opravy........................730.000,-K�
Chvalkovice - velký RD 1+6, stodola, poz.1058 m2,sklep,p�da, dobrý stav ........1.520.000,-K�
H.D�eví� - klasická roubenka, �ást.rekonstr, sít� ve�.,krb, suché WC , 930 m2 .......415.000,-K�
Velký D�eví� - d�m s restaurací, v pat�e sál a byt 1+1, ÚT, sít�, poz.675 m2 ........1.430.000,-K�
He�mánkovice - RD po �ást.reken.,1+4, koupelna,WC, lokál,.871 m2 ...................757.000,-K�
Police  n.Met.- byt 3+1 v OV v 2NP., 62 m2 v rekonstrukci,dobrá cena ..................640.000,-K�
Teplice n. Met. - p�kná poloroubenka, s poz. 1 205 m2, bazén, zasí�ováno .........1.990.000,-K�
Starko� - v�tší RD v rekonstr. + materiál, sit� nové,plyn,748 m2 ..........................1.690.000,-K�
�eská Skalice - opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky,230/400V, sít� u poz .................795.000,-K�

 Poslední zá�ijový víkend prob�hlo ve Fran-
cii v Saint Avoldu Mistrovství sv�ta v bench-
pressu, jednom odv�tví silového trojboje. Na-
bízím �tená��m slíbené informace, jak jsem 
je získala od Ji�ího Havrdy z Kramolny.
 * Jirko, s jakými pocity jsi na mistrov-
ství sv�ta odjížd�l?
 „ Byl jsem spokojený se svým absolutním 
vít�zstvím v kvartetu závod� St�edoevrop-
ského poháru a v��il jsem si. Navíc jsem si 
posunul „la�ku“ a startoval ve váhové kate-
gorii do 140 kil.“
 * Nenapínej nás a �ekni, jak to šlo?
 „ Tentokrát jsem m�l nejúsp�šn�jší až t�e-
tí pokus. Do prvního pokusu jsem si naložil 
280 kg, v druhém kole jsem si p�idal 20 kilo, 
takže když jsem v pohod� benšnul 300 kg, na 
t�etí pokus jsem šel s naloženými 320 kg. A ty 
mi zajistily vít�zství. �tvrtým pokusem jsem 
cht�l vzep�ít 341 kg a poko�it tak sou�asný 
sv�tový rekord. Bohužel, porota mi tuto zá-
t�ž nedovolila. Maximální povolená p�idaná 
váha m�že být pouze 20 kilo a já k poko�ení 
rekordu pot�eboval kil 21. I tak mi m�j výkon 
z t�etího pokusu sta�il k získání titulu ABSO-
LUTNÍ MISTR SV	TA V BENCHPRES-
SU pro rok 2009.
 Na t�etím míst� skon�il m�j krajan Dan 
Dvo�ák, který vzep�el 300 kg. Mezi sebe, na 
druhou p�í�ku, jsem pustili polského repre-
zentanta.“
 * A co bude te�? Chystáš se na n�jaké 
závody?
 „ Do konce roku prob�hne ješt� Sv�tový 
pohár v Praze a v listopadu OPEN Klatovy 
a OLOMOUCKÝ SILÁK. Zvažuji, jestli se 
t�chto závod� zú�astním. S letošní sezónou 
jsem spokojený. Pro rok 2009 jsem dvojná-
sobným Mistrem �eské republiky, v závodech 

„raft“ - bez dresu a v závodech s dresem, náleží mi titul Mistra Evropy, jsem absolutním vít�zem 
St�edoevropského poháru a Absolutním mistrem sv�ta. Nevím, co víc bych si m�l p�át... 
 Všem bych rád pod�koval za celoro�ní podporu a v��ím, že mi zachovají p�íze� v dalších 
letech. 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 - sportovní trávníky Zden�k Philipp, 
Výrobní družstvo Sn�žka Náchod, AUTOPRODEJ ROHAN, DELTA Velké Po�í�í s.r.o., 
Restaurace Vatikán Náchod, Jakub Petráš - Replay Jeans Náchod, Hotel Bonato Náchod, 
Zateplování budov - 
 rma Pa�ízek Kramolna, Kavárna ARKANA Náchod a Pavel Mikeš 
ALTERA BOWLING Náchod. Up�ímné pod�kování pat�í i kluk�m, kte�í Jirku podporu-
jí a doprovázejí na závody a celému realiza�nímu teamu - Radkovi Machulovi - masérovi, 
sparingpartner�m Michalovi Ungrádovi, Karlovi Kuldovi, Lubošovi Maršíkovi a Marti-
novi Mikešovi, Sokolu Kramolna a panu Vl�kovi - starostovi obce Kramolna. 
A samoz�ejm�, d�kuji Tob� a celé redakci Echa za mediální spolupráci.“

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

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

S LETOŠNÍ SEZONOU JSEM SPOKOJENÝ

 Spolu d�tem o.p.s  vyhlásila pro letošní 
rok pro  d�tské domovy v �R projekt s ná-
zvem „Bav se a pomáhej“. Vybrané návrhy 
pak v plné výši 	 nan�n� uhradí. 
 D�ti - rybá�i p�i D�tském domov� v Sedlo-
�ov� se p�ihlásili s projektem Živá voda, kte-
rý zaujal a byl vybrán. Akce probíhá v dob� 
od kv�tna do listopadu letošího roku.
 D�ti se prezentovaly konkrétními �iny, 
kterými cht�jí pomoci p�írod� kolem sebe. 
Zavázaly se v míst� svého bydlišt� vy�istit 
koryto Sedlo�ovského potoka, zpevnit b�e-
hy a osázet je d�evinami a následn� potok 
zarybnit pstruhem obecným a vysadit raka 
�í�ního. Podél vody by pak cht�ly rozmís-
tit informa�ní tabule o zdejší faun� a 
 ó�e 
v podh��í Orlických hor.   Text: J. Lokvenc

Ekologičtí rybáři
z dětského 

domova

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040 Dne 5.10.2009 se v hotelu Bonato v Náchod� uskute�nila konference o bezpe�nosti a ko-
munikaci. Spole�nosti Vodafone �eská republika, ABBAS Brno a po�ádající 	 rma JJTrend - 
soukromá bezpe�nostní agentura z Náchoda se již na ja�e letošního roku dohodly na po�ádání 
této akce v návaznosti na zvyšující se kriminalitu. P�ednášející p�ítomným ukázali nejmo-
dern�jší zabezpe�ovací technologie v bezpe�nostních a kamerových systémech a možnosti 
komplexního �ešení komunikace systému ONe NET spole�nosti Vodafone, která s touto tech-
nologií p�išla již v roce 2007 (pevná linka, mobilní a internet v jednom).
 Nejv�tší zájem byl o technická �ešení, která v kone�ném d�sledku ušet�í 	 nan�ní prost�edky 
zejména odstra�ováním dnes tak nákladné fyzické ostrahy. V rámci konference byla presen-
tována problematika velmi pot�ebných za�ízení, jako je nap�íklad sta�ioná� NONA z Nového 
M�sta nad Metují, které slouží zejména postiženým d�tem. Po�ádající vyzvali p�ítomné, aby 
se k nim p�ipojili v pomoci p�isp�t na zabezpe�ení tohoto stacioná�e a v krátkosti k p�ítomným 
promluvila i paní �editelka Jana Poto�ková.
 K výborné pohod� p�isp�l i kolektiv pracovník� hotelu Bonato, kte�í p�ipravili vynikající 
raut na záv�r této konference. V záv�ru v rámci sout�že si ú�astníci vylosovali n�kolik hod-
notných cen. Pod�kování pat�í i všem ú�astník�m, kte�í p�ijali pozvání.                              JJ

Konference 
BEZPEČNOST A KOMUNIKACE

 Obec �eská �ermná je jedním ze �ty� 
partner� projektu Cyklostezky v Klad-
ském pomezí - II. Etapa realizovaného z 
prost�edk� Opera�ního programu p�eshra-
ni�ní spolupráce �eská republika - Polská 
republika 2007-2013. Leadrem projektu 
je M�sto Náchod a partnerem pak je ješt� 
M�sto Hronov a Kudowa Zdroj.
   Obec �eská �ermná za�ala jako první 
s výstavbou úseku cyklostezky a v sou-
�asné dob� je ve fázi dokon�ení. Po ko-
laudaci, která prob�hne 13.9.2009 bude 
slavnostn� uvedena do provozu. Bude 
sloužit nejenom jako cyklostezka, ale: „je 
to vhodný úsek i pro brusla�e, který nám 
do dnešního dne v obci chyb�l.“ �ekla sta-
rostka obce Eva Smažíková. Jedná se o 
stavbu v délce 308 m s nákladem 1 042 
270,- K�. Obec získala dotaci ve výši 90 
% a 10 % musela dofinancovat ze svého 
rozpo�tu.

   Tímto bude dokon�en další úsek cyklostezky �. 4306 vedoucí z Kudowy Zdroju do 
výletního místa Peklo.                                                Eva Smažíková, starostka obce

Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapaCyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa



KUPTE SI ZIMNÍ PNEU VČAS ZA NEJLEPŠÍ CENYKUPTE SI ZIMNÍ PNEU VČAS ZA NEJLEPŠÍ CENY

732 918 500732 918 500

Pneu Servis ISÁK  Česká SkalicePneu Servis ISÁK  Česká Skalice
(naproti čerpací stanici Benzina)(naproti čerpací stanici Benzina)

* zimní pneu 
* ocelové ráfky 

* Alu disky

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

 V rámci prezentace knižního projektu MARE NOSTRUM - za-
m��eného na regiony St�edozemního a �erného mo�e - se uskute�-
ní p�ednáška pro ve�ejnost v Dobrušce. Místem konání je školní 
jídelna SODEXHO ve st�edu 21. �íjna od 17 hodin. Autor projektu Mirek Brát promítne a 
okomentuje kolekci fotogra� í, která p�iblíží „mo�ské hlubiny“ a zajímavosti z Chorvatska, 
Itálie, �erné hory, �ecka, Bulharska, Turecka, Tuniska, Špan�lska, Francie a Malty. Chyb�t 
nebudou ani záb�ry z tuzemských sladkých vod a sousedního Slovenska �i blízkého Polska. 
Informace o projektu Mare nostrum naleznete na www.marenostrum.cz .
 fotogra� e: Vrak letadla pod hladinou Egejského mo�e (Turecko, okolí m�sta Bodrum)

 foto Mirek Brát

 * Jste známá svým pozitivním p�ístupem k životu a smyslem pro humor. M�ní se 
váš smysl pro humor tak�íkajíc v toku �asu?
 - Ob�as se dotazuji lidí, kte�í m� pamatují z mých za�átk� a ti �íkají, že jsem byla vtipná. 
Ale zase n�kte�í �íkají, že jsem byla cyni�ka. Mám pocit, že jak stárnu, že se tyto dv� slož-
ky mé osobnosti za�ínají propojovat. Asi mám v oblib� šibeni�ní humor a mohu diváky v 
krajním p�ípad� i zasko�it. A jak �lov�k stárne, tak má ješt� navíc takový nepat�i�ný pocit, 
že m�že �íkat všechno.
 * Ale to prý m�žou jen malé d�ti, �íkat vždycky pravdu?
 - Myslím, že už se asi blížím k takovému p�tiletému chlape�kovi.
* Cesta v kruhu?
 - (se smíchem) Ano, uzavírám kruh a myslím, že budu hodn� drsná drzá osmdesátiletá 
babizna.
 * Kdy vás uvidíme v n�jakém � lmu?
 - Bude se jmenovat Saxana. A pan režisér Vorlí�ek �íkal, že už to za rok bude. Na košt�ti 
v n�m už ale nelítám. Jsme v n�m s  panem Hrušínským naprosto normální usedlý pár 
žijící v lidské civilizaci.

Otázky kladl Mirek Brát, foto Michal Fanta

BUDU DRSNÁ OSMDESÁTILETÁ BABIZNABUDU DRSNÁ OSMDESÁTILETÁ BABIZNA
říká zpěvačka Petra Černockáříká zpěvačka Petra Černocká

PŘEDNÁŠKA PŘEDNÁŠKA 
MARE NOSTRUMMARE NOSTRUM

 Podzim p�edá vládu královn� Zim�. Bude �as po roce vytáhnout a „oprášit“ sjezdovky a 
b�žky. N�kdy však pomyslné lyža�ské intermezzo trvá déle než jeden rok. P�íkladem je � lm 
Sn�ženky a mach�i po 25 letech natá�ený ve východních �echách. A tak vítáme u našeho re-
dak�ního mikrofonu Ivo Pelanta.
 * S Radkem Johnem jste spolupracoval na nám�tu a scéná�i snímku Sn�ženky a mach�i 
po 25 letech. Otázka je z�ejmá: Jak moc je složité posunout ve scéná�i lidské charaktery 
a osudy o �tvrtstoletí?
 - Tam jsou d�ležité dva aspekty. Prvním z nich je �asový posun ur�itého historického údobí. 
N�kam se posunula doba. To je inspirace pro to, co se nám stane s � lmovou postavou. Druhá
v�c je ta, že se nám postavy v reálném život� n�kam vyvíjely. Tím nechci ale v�bec �íci, že jsou 
to jejich autobiogra� cké p�íb�hy. To bych asi rychle �elil žalobám. Faktem je, že Suchánek je 
televizní bavi�, Eva Jení�ková žila ve Spojených Státech, že Viky Duchoslav p�sobil jako spor-
tovní instruktor. To pro nás bylo výhodné, protože jejich postavy tak trochu hrály sebe.
 * Bude další �asový posun ? Sn�ženky a mach�i po xy letech?
 - To by musela být asi hodn� velká legrace a souhra náhod. Jist�, �lov�k nikdy nemá �íkat ni-
kdy... Ale na po�adu dne to ur�it� není. Už tak to byl zázrak dát dohromady tu celou partu. Nikdo 
nechyb�l, všichni byli ochotní hrát. Kdyby se totéž poda�ilo za minimálních deset let...
 * Pokud byste si mohl zcela svobodn� voln� vybrat látku, kterou byste zpracoval do 
� lmového scéná�e?
 - Takových témat a látek ur�it� pár je. Jednu z nich mám už natolik rozpracovanou , že mi 
sice nic nebrání na ní pracovat, ale brání mi o ní mluvit podmínky smlouvy. Mám v hlav� dv� t�i 
komedie, které bych rád jednou napsal.
 * Prozra�te opisem, aniž byste porušil ml�enlivost.
 - Ho�ká komedie, která se týká naší generace, druhá má tématiku bulváru. Všechno to jsou 
však zatím spíše hypotetické úvahy.
 * Máte n�jaký vztah k náchodskému regionu?
 - Vlastn� mám rád taková t�i m�sta ve vašem okrese - Náchod, Nové M�sto nad Metují a 
�eskou Skalici. Mám vztah k p�ehrad� Rozkoš. V mládí jsem provozoval jachting. Nyní jsem 
sice nev�rný Rozkoši s jiho�eským Lipnem. Kdybych si m�l však vybrat dv� místa v �esku, kde 
bych cht�l žít, tak to bude Šumava s Lipnem nebo váš region s p�ehradou Rozkoší.
 * Genius loci?
 - Ano, ta m�sta mi p�ipadají velmi skromná a p�itom p�vabná. Moc se mi tady líbí. Je to tako-
vé pohlazení na duši.                                            Otázky kladl Mirek Brát, foto Michal Fanta

SNĚŽENKY A MACHŘI PO TŘICETI PĚTI LETECH?
rozhovor se scénáristou Ivo Pelantem



491 421 711 
ČO BOLO, TO BOLO ....ČO BOLO, TO BOLO ....

TERAZKY SI KUPTE KOLO!TERAZKY SI KUPTE KOLO!
obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz

NYNÍ NEJVÝHODNĚJŠÍ CENYNYNÍ NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY
AKCE „NOVÉ ZA STARÉ“AKCE „NOVÉ ZA STARÉ“

JAN ROSÁK FANDÍ JAN ROSÁK FANDÍ 
KRIMINÁLCE LAS KRIMINÁLCE LAS 

VEGASVEGAS
 Dny se krátí, dlouhé ve�ery nás sm��ují 
do pozice p�ed televizní obrazovkou. Pod-
le jakého klí�e �i z jakých žánr� si vybírá 
z televizní nabídky Jan Rosák?
 - To je zajímavá otázka. Já si jako první 
vybírám detektivky. Kriminálka Las Vegas, 
to je v�c, která se mi ze sou�asné televizní 
nabídky líbí nejvíc. Dokonce až tak, že ji 
sleduji na �eských i slovenských televizních 
okruzích.
 * D�vod vašeho diváckého zájmu?
 - Víte, m� nejvíc fascinuje to, že to všech-
no ladí. To � lma�ské �emeslo je naprosto 
fantastický. Já nemám rád � lma�ský for-
malismus. Vadí mi takové to samoú�elné 
p�iblížení kamery, cukání záb�ru. Všechno 
to vypadá, jako když je kameraman pod pa-
rou a vrávorá. Tak to opravdu nemám rád. 
V t�ch seriálech je všechno tak logický, že 
mi to v�bec nevadí. Nesnáším nesmyslné 
fabulace vztah�, kon� ikt� a dialog�. Z toho 
d�vodu nemám rád Dr. House. Je to kalkul.                                                                         

Ptal se Mirek Brát, foto Michal Fanta

 Již �tvrtou sezonu zahájilo družstvo žen 
krajskou sout�ž ve stolním tenise. V sobotu 
3. �íjna 2009 odehrály hrá�ky v novém slo-
žení Ludmila Baštá�ová, Anna Hardubejová 
a Irena Šorfová první letošní dvojzápas v 
místní hern� Sokola. Zvit�zily nad Jiskrou 
Litomyšl 7 : 3 a nad SK Vršovanem Vod�-
rady 9 : 1. Je to výborný výsledek vzhledem 
k tomu, že družstvo z Litomyšle v minulé 
sezon� základní �ást sout�že vyhrálo.
 Další zápas odehrají v domácím prost�edí 
v sobotu 20. února 2010 v 9:00 h a ve 13:00 
h proti družstv�m Montas Hradec Králové 
a Loko Pardubice. P�ij�te povzbudit naše 
hrá�ky, které jsou jediným zástupcem ná-
chodského okresu poté, co postupn� skon�i-
ly jejich soupe�ky v oddílech Jiskry Jarom��, 
Slovanu Broumov a Rubeny Hronov. 
 Krom� této své ženské sout�že hrají 
všechny t�i v okresní sout�ži muž� - Ludmi-
la Baštá�ová za Knauf team Lipí, Anna Har-
dubejová za Sokol Josefov a Irena Šorfová 
za Sokol 	eská Skalice.                            (r)

� foto: (zleva) Ludmila Baštá�ová, Anna Hardubejová, Irena Šorfová. 
Text a foto Mgr. Pavel Baštá�

STOLNÍ TENIS V �ESKÉ SKALICI

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

 Na zimním stadionu v Jarom��i se v pá-
tek 9. �íjna 2009 uskute�nila zajímavá akce. 
P�ípravka HC Jarom�� dopoledne p�edvedla 
malým d�tem z Jarom��ska �ást tréninku a 
krátké hokejové utkání Jarom�� - Josefov. 
Povedenou akci by nebylo možné uskute�nit 
bez hlavního organizátora Radima Syrovát-
ka, moderátora akce Petra Záliše nebo hlav-
ního bavi�e Radka Mathausera. Pod�kování 
pat�í i ob�tavým rodi��m, kte�í tvo�í v jaro-
m��ské p�ípravce skv�lou partu. Obdiv za-
sluhují i mate�ské a základní školy z Jarom�-
�e a Josefova, které tuto akci v hojném po�tu 
podpo�ily svou ú�astí. Dorazilo sem nakonec 
více než 200 d�tí! Mediálním partnerem bylo 

Hitrádio Magic.
  Ve vyrovnaném modelovém utkání Jarom�� 
- Josefov nakonec se št�stím vyhráli Josefo-
vští 2:1. O p�estávce zápasu m�li možnost 
n�kte�í š
astlivci z �ad d�tských divák� vy-
zkoušet post�eh našich šikovných gólman�, 
Vojty Lehkého a Kuby Možného. Po skon-
�ení ma�e následovalo �estné kole�ko hrá�� 
a jejich zdravení publika, spole�né focení 
hokejist� a divák�, prohlídka šatny a ukázka 
našich trofejí. Návšt�vníci obdrželi letá�e s 
kontakty na tým a dalšími d�ležitými infor-
macemi. Pevn� v��íme, že se n�kte�í malí 
diváci v krátké dob� stanou sou�ástí naší ho-
kejové party!     Josef Nymsa, HC Jarom��

HEREC PAVEL ZEDNÍČEK HEREC PAVEL ZEDNÍČEK 
IKONOU VÝCHODOČESKÉHO FAN KLUBU

AUTOMOBILU  Š 1203AUTOMOBILU  Š 1203
   Herec Pavel Zední�ek dostal zajímavou nabídku od nás - Východo�ech�.  P�edložil ji dele-
gát z obce Bystré na Náchodsku_ Citace delegáta: „Víte, my d�láme takovou zajímavou akci. 
Jedná se o sraz voz� Š 1203. A vy jste pro nás  taková ikona. Všichni si pamatujeme, jak jste 
v Básnících kopal do té sanitky a potom jezdil s funebráckým vozem. Když p�ijedete, nedo-
stanete žádný honorá�, ale co sníte    a vypijete, je Vaše.“ Nebo si m�žete i n�jaký v�z koupit. 
Máme tady jednoho nadšence, který „dvanácetrojky“ vyrábí.“                  Foto Michal Fanta

Na zimním stadionu v Jaaromromromromrom��i sesee vvvv pá- Hitrádio Magic.

Hokejové naděje Hokejové naděje 
hrály pro školyhrály pro školy

� Náchodské mažoretky „žabi�ky“ doskákaly v rámci svých vystoupení i do Nového 
M�sta nad Metují. Jejich prezentace se velmi líbila. Ostatn�, posu�te sami na snímku 
Josefa „Pepy“ Voltra.

MUŽ DESETILETÍMUŽ DESETILETÍ
Sobota 23.10.2009 

od 19 hodin

�apk�v sál Jiráskova divadla v Hronov�

 V sobotu 26.zá�í na Masarykov� nám�s-
tí v Náchod� vystoupili s projevy t�i p�ed-
stavitelé DS a byli náchodskými ob�any 
vlídn� p�ijati. Byl to velmi d�ležitý mítink, 
který dokázal lživost mediální propagandy, 
ozna�ující D�lnickou stranu za rasistickou 
a neonacistickou. Tento mítink s více jak 
stovkou místních ob�an� prob�hl bez inci-
dent� a spo�ádan�. Dá se �íci, že i zásluhou 
místní policie, která jak bylo zjišt�no, nedo-
pustila p�íchod n�kolika desítek bojovn� na-
lad�ných náchodských Rom� na tuto �ádn� 
ohlášenou a obcí povolenou politickou akci. 
Že policie konala a zamezila jisté provokaci 
za strany t�chto bojovn� nalad�ných a snad i 
vyzbrojených Rom�, je t�eba v této zjit�ené a 
um�le traumatizované dob� ocenit. M�lo by 
tak býti i v jiných m�stech a vyschl by tak 
špinavý pramen pomluv na adrese D�lnické
strany.
 Politické projevy p�edstavitel� strany To-
máše Vandase, Ji�ího Št�pánka a Jaroslava 
Drtiny byly velmi kritické k pom�r�m de-
vastujícím naši vlast již tém�� 20 let. Všichni 
odsoudili zradu polistopadových vlád pro-
hlášením: Chce to deratizaci - listopad 1989 
byl zradou na �eském národ� - ta pravá revo-
luce je teprve p�ed námi!   MO DS Náchod

Dělnická strana bylaDělnická strana byla
v Náchoděv Náchodě

 Pe�ovatelský d�m U JAKUBA v 	erve-
ném Kostelci slaví 10 let své existence.Sou-
�ástí oslav malého jubilea byl i Den otev�e-
ných dve�í a beseda se zástupci m�sta.     (r)

„U JAKUBA SLAVÍ“„U JAKUBA SLAVÍ“



s bytem 3(4)+1 na Broumovsku, Náchodsku 
do 1mil. Tel.:721 146 244
* Nabídn�te v�tší rodinný d�m m�že být i 
�adovka do 2, 5mil. ihned k bydlení v okolí 
Náchoda. Tel.: 608 667 734
* Pronajmu garáž náb�eží Krásnohorské v 
Náchod�, od 1.1.2010.  Tel. 491 428 464

* Prodám ve Stárkov� v�tší RD 4+1 po 
rekonstr., možnost rozší�ení do p�dních 
prostor, garáž, dílna, pozemek 2000 m2, 
cena k jednání 1.550.000 K�. Tel. 604 336 
337, www.alkareal.cz

* Pronajmu nebyt.prostory vhodné jako 
sídlo � rmy, nebo prodejna 70 m2 + sklad 25 - 
50 m2 v Dolní Radechové. TEL.:724 004 394
* Prodám garáž v �adové zástav� v „Bos-
n�“, Hronov - Zbe�ník. Cena: 85 000,-K�. 
Tel. 777 602 884
* Prodám chalupu v obci Vestec u Lho-
ty p.Ho�i�kami. K objektu náleží stodola, 
k�lna i zahrada o cel.vým��e cca 900m2.
Cena dohodou.Tel.608 515 890

* Prodám oplocenou stavební parcelu 550 
m2 v �erveném Kostelci Bohdašín�, voda, 
el., kanalizace na hranici pozemku, vlastní 
studna. Cena 500.000 K�, p�i rychlé, jednání 
výrazná sleva. Tel. 602 440 676
* Prodám rodinný �adový domek v klidné 
lokalit� Nového M�sta n.M. s garáží, celko-
v� podsklepený. Cena 2.500.000 K�. Volný 
ihned. Tel. 777 179 493

* Prodám zahradu 409m2, v Novém M�s-
t� nad Metují „Na Bobe�ku“, s d�ev�nou 
chatou a chatkou na ná�adí, zavedena pitná 
voda, ekol.wc, okrasné a ovocné d�eviny, 
situ. na J, nádherné místo a výhled, v blíz-
kosti lesy. Cena 369000K�. Dohoda o cen� 
možná. kontakt:604894544
* Pronajmu garáž v Úvoze v Náchod�. 
TEL.:776 180 465
* V centru m�sta prodám rodinný d�m s 
nebytovými prostory, 2 garáže, zahrada. Tel. 
777 606 740
* Prodám perfektní d�m na Kramoln� sa-
mostatn� stojící. TEL.:776 63 88 74
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchod� na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 152 750
* Majitel prodá v�tší RD v centru �er-
veného Kostelce p�ímému kupci. Celková 
rekonstrukce v r. 1993, garáž, prostor pro 
parkování, zahrada 700 m2, vhodný k byd-
lení i podnikání jako sídlo � rmy (�istý ro�ní 
nájem 170.000 K�, ro�ní výpov�dní lh�ta). 
Cena k jednání 1.990.000 K�. Tel. 603 212 
867
* Pronajmeme obchodní prostor (prodej-
nu) v pasáži Kamenice v Náchod� na Ka-
menici. Velikost 70 m2, volný od �íjna 2009. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu garáž v Náchod� - B�lovsi 
(vedle Hotelu Bonato). Na delší dobu. Vol-
ná ihned. El. 220/380 V, vlastní elektrom�r, 
cena 800,-K�/m�sí�n�. Tel. 777 206 881
* 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

ALERGICI POZOR !
Nejdostupn�jší vodní vysava� s rota�ním 
separátorem. Volejte 604 336 189

* Prodám pšenici 320q, krmné brambory 
100q a stavební �ezivo. TEL.: 607 181 849 
nebo 777 181 849
* Prodám vnit�ní dve�e fóliované dekor 
buk 2x pravé 80 cm, 1x pravé 70 cm, 4x levé 
70 cm. cena 450,-K�/ks. TEL.:776 825 208
* Prodám vojenskou elektrocentrálu 
r.v.1960, 1kW. TEL.:737 409 572
* Prodám komplet nová kamna Ker-
pen 2U4P, výkon 5 kW, cena 2990,-K�. 
TEL.:776 825 208
* Prodám nové lyža�ské boty �ervené �.39. 
Cena 1400,-K�. TEL.: 736 204 621 ve ve-
�erních hodinách
* Prodám skoro nový stolní fotbal, výroba 
Helta, cena dohodou, dále kostku na odsává-
ní kou�e. Tel. 602 827 860
* Prodám st�íbrnou barevnou televizi 
SONY KV-32FQ75 B / 100Hz o úhlop�í�-
ce obrazu 32“ v�etn� televizního st�íbrného 

v Náchod� do 5000,-K� v�etn� inkasa. 
ZN.SP�CHÁ. TEL.: 731 177 131
* Hledám pronájem bytu 2+1 i v RD. 
LEVNÉ BYDLENÍ. Náchod a okolí (i Jižní 
�echy) TEL.:737 473 745 ZN.:VÝPOMOC 
MOŽNÁ
* Prodám DB 1+1 + Balkon, 42 m2, v Ná-
chod� na Plhov�. Cena dohodou. Volat den-
n� 18-20 hod. Tel. 733 193 631
* Prodám byt 2+1 (67 m2) v OV v Polici 
nad Metují nedaleko centra, ve zd�ném 
dom� v p�ízemí s garáží. Cena: 750000,- K� 
(možná dohoda) TEL.:604700357

* Pronajmu p�kný byt 3+1 v centru Ná-
choda. Byt po celkové rekonstrukci, plas-
tová okna. Pronájem a kauce dle dohody. 
Tel.733 688 046

* Pronajmu byt 2+1 v Jarom��i. Kauce 
19.000,- K�. Tel.: 728 844 129
* Pronajmeme �adový rodinný d�m 5+1 v 
�eské Skalici - Zájezd�, garáž, zahrada, ÚT. 
Tel. 736 633 198.
* PRODÁM BYT 3+1 v OV v klidné �ásti 
Nového M�sta nad Metují. Tel.604904540
* Prodám byt 2+1 v OV, Náchod Plhov. 
Tel: 739 246 385
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda. 
Kauce. TEL.:605 450 384 volat po 16.ho-
din�
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda, 
pln� vybavený, 4500,-K� + inkaso, kauce 15 
tis.K�. TEL.:604 75 73 00 po 17.hodin�
* Prodáme byt 3+1 v OV, Náchod, sídliš-
t� SUN, ul.Bílá, p�kný výhled. Tel.774 995 
906
* Prodám, DB 1+kk v Náchod�, 3p., bal-
kon, p�vodní udržovaný, plastová okna, níz-
ké provozní náklady, RK nevolat, 580.000,-, 
tel.: 604905966
* Pronajmu dlouhodob� za�ízený byt 2+1 
na SUN v Náchod�. TEL.: 732 167 291
* Pronajmeme byt 1+1 (s kk) v Náchod� 
na sídlišti U nemocnice. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* 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 velký byt 2+1 na atrak-
tivním míst� v Náchod� poblíž centra. 
Velká kuchy	, 2 velké pokoje, p�edsí	, ko-
mora, 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

* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na SUN. 
Byt je situován na jih. Volný od 1.10. - m�-
sí�ní nájemné 4000,-K� + el., tel. 723 436 
936
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice v Ná-
chod�, nadstandardní úprava, volný ihned. 
Nájem v�etn� inkasa dohodou. Tel. 736 467 
067
* Mladý pár s malými d�tmi, hledá dlou-
hodobý pronájem RD nebo chalupy (i nižší 
kategorie), v okolí Hronova nebo Teplic nad 
Metují. Tel. 605302966.
* Prodám byt 2+1 v OV Náchod Plhov, 
volný ihned, cena 890000 K�, platba hotov�. 
tel. 607705707
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13
* 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 byt 3+1 v Polici n.Met. 
�áste�n� za�ízený. Volný ihned. 
Tel:605774982

NEMOVITOSTI

* Sháníme chalupu i na p�ed�lání cca 50km 
od HK sm�r Orlické hory nebo i v okolí �. 
Kostelce �i na Broumovsku do 800tis. Tel.: 
608 883 012
* Pronajmu prostory v dom� bývalého 
Obecního ú�adu v Dolní Radechové, Ná-
chodská 117. Jedná se o 5 kancelá�í, sklad 
a WC v p�ízemí domu s parkovacím stáním, 
podl.plocha cca110m2, vytáp�ní akum.kam-
ny. Nájemné 4.500,-K� + inkaso, možno 
pronajmout i jednotliv�, tel. 608 90 30 70.
* Hledáme RD v okolí �. Skalice, ne �adov-
ku, vilku z 30let, cena dle stavu. Tel.: 773 
559 014
* Sháním RD nebo chalupu v okolí Náchod 
v cen� do 1,5 mil. K�, dle stavu. Tel. 608 
245 634
* Hledáme d�m v p�ízemí s nebyt. prostory 
na zbudování rychlého ob�erstvení a v pat�e 

*  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

* 60 letý, 180 cm, neku�ák by se rád sezná-
mil s rozumnou ženou, která hledá zázemí z 
Náchoda a okolí. Jsem zajišt�ný. ZN.E28/1
* Rozvedený 49/178/73 hledá p�ítelkyni z 
Náchodska - jen volat, ne SMS. Tel. 603 711 
210
* Najdu hodnou ženu se sportovním duchem 
z Náchodska? Spíše neku�a�ku a abstinent-
ku. Já sportovní postavy 30 let. Tel. 607 989 
820

BYTY

* Prodám družst.byt 3+1 v Náchod� - pa-
nel.d�m u nem., cena k jednání 900 tis.K�. 
TEL.:606 95 15 46
* Pronajmu byt 1+kk v centru Náchoda - 
nájem 5000,-K� v�. inkasa. Vratná kauce 10 
000-K�. Telefon 777 05 44 15
* Prodáme 1+kk poblíž centra Náchoda. 
Cena 640.000 K�. Bližší info na tel. 773 927 
233
* Pronajmu byt 1+1 blízko centra Nácho-
da, nutná kauce, tel. 602 890 915
* Pronajmu 3+1 DB Náchod Plhov, 8500,-
K� v�.inkasa. Seriozní jednání. TEL.:776 
322 474
* Prodám DB 3+1 81 m2 nadstandard, v 
Náchod�, po rekosntr., 960 tis.K�. RK NE-
VOLAT. TEL.:608 76 17 17
* Prodáme DB 3+1 na sídlišti Spo�ilov v 
Broumov�. Zd�né jádro, kuchy	ská linka z 
masivu a další úpravy. Nutné vid�t. Kontakt: 
739 637 400
* Prodám družstevní byt 3+1 v Novém 
M�st� n.Met. Kr�ín�. Tel. 739 569 982 po 
16. hod.
* Pronajmu garsonku s balkonem v No-
vém M�st� n.M. TEL.:737 409 572
* Prodám garsonku v Novém M�st� nad 
Metují, p�kná, v�. balkonu, nová kuchy	 a 
obývací st�na, v OV, tel. 776 56 46 71, RK 
nevolat
* Hledáme ke koupi byt v os. vl. 1+1 nebo 
2+1 v Novém M�st� n/M nebo Náchod�. 
Platba v hotovosti. Tel.: 604 64 61 08
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s balkonem, 
47,19m2 ve 2.NP v Náchod� na Lipím na-
proti hospod�, nájemné 4.000,-K� + inkaso 
1.600,-K�. Tel.: 608 90 30 70.
* Prodám zd�né byty v Náchod� 2+kk a 
2+1, oba v OV nedaleko centra po rekon-
strukci, Tel. 608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou, 
33,82m2 v 1NP v Náchod� na Lipím napro-
ti hospod�, nájemné: 2.900,-K� + inkaso: 
1.600,-K�. Tel.:608 90 30 70.
* Pronájem hezkého podkrovního bytu 
2+kk na Komenského ulici v  Náchod�. 
Nová kuchy	ská linka, kabelová televize, 
st�ešní okna, klidné místo blízko centra m�s-
ta. Nájem 4.500,-.Kauce 10.000,-. Volné od 
1.11.2009. Kontakt 602247247.
* Pronájem nového bytu 2+kk na Lipím. 
Nová kuchy	 s vestav�nými spot�ebi�i, nové 
podlahy, nová komplet koupelna, další skla-
dovací místnost navíc. Nájem 5.000,- kauce 
15.000,-. Kontakt 602247247
* Pronájem nového bytu 2+kk na Lipím. 
Nová kuchy	 s vestav�nými spot�ebi�i, plo-
voucí podlahy, nová koupelna s rohovou va-
nou, exklusivní sklípek se studánkou. Nájem 
6.000,- kauce 15.000,- Kontakt 602247247
* Pronájem nového velkého bytu 3+kk na 
Lipím. Nová velká kuchy	 s vestav�nými 
spot�ebi�i v�etn� my�ky, nová koupelna, 
šatna, nové podlahy. Nájem 7.000,- kauce 
15.000,- Kontakt 602247247
* Pronajmu garsoniéru v Hronov�. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda v 
cihlovém dom�, od 1.12. volný, tel. 491 428 
464
* Pronajmu nadstand.byt 4+kk v RD v 
Dolní Radechové 140 m2. TEL.:724 004 394
* Pronajmu garsonku s balkónem v Ná-
chod� na Pražské ulici, 5. NP. Nájemné 
v�etn� všech služeb �iní 5 000,-K�. Kauce 
podmínkou. Tel. 777 602 884
* Pronajmu byt 3+1 v OV v RD se za-
hradou na Lipí, slušným lidem s d�tmi, 
ihned volný. Nájem 5000,-K�. TEL.:606 
727 112
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v Nácho-
d� ul. B�loveská. Nájem 3500,-K� + inkaso, 
volný ihned, vratná kauce 15 tis.K�. TEL.: 
604 437 128
* Pronajmu byt 1+1, 2+1 v Hronov�. 
TEL.:608 11 00 41
* Prodám byt 1+1 �eská Skalice. TEL.:606 
64 36 35
* Prodám byt v OV 1+1 s lodžií na Karlov� 
kopci v Náchod�. Tel.773 200 564
* Pronajmu byt 2+1 Jarom��. TEL.:606 64 
36 35
* Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 2+kk 

sklen�ného stolku SU-32FQ1 s kou�ovými 
skly. Cena: 5000,-K�. Tel.: 602 146 148, 
email:domu@drobny.cz
* Prodám nové plastové vchodové dve�e 
98x198 cm bílé hladké, 1/4 izol dvousklo 
koso�tverec,3/4 bílý plast, hliníkový práh, 
cena 4500 K�. TEL. 728 527 366
* Prodám rohovou borovicovou lamino-
vou postel ve tvaru p�ti úhelníku, kde spací 
�ást je o rozm�ru d. 190 x š. 180 cm a dva 
p�ídavné pravoúhlé trojúhelníky o rozm�ru 
140 x 135 cm. Na jeden z t�chto troj�helník� 
je nabízena v cen� postele d�tská postýlka 
v�etn� zdravotní matrace.Výška postele je 
51cm. V „záhlaví“ postele je „ �ty�úhelník 
v 45stup	ovým uložení, který jde do výšky 
82 cm. Pod celou postelí v�etn� trojúhelník� 
je úložný prostor. Cena: 5000,-K�. Tel.: 602 
146 148, email: domu@drobnz.cz
* Prodám štípané palivové d�evo pro krbo-
vá kamna, balené v pytlích, suché. TEL.:604 
84 41 42
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�-
nové,100x200 cm, tl. 8cm 275 K�/m2,tl. 10 
cm 300 K�/m2, 100 ks, použití na stavbu st�-
n,oplášt�ní, dílen, garáží. TEL.728 527 366
* Prodám �aloun�nou rohovou rustikální 
lavici, v�etn� stolu a 2 židlí. Velice p�kná. 
Cena 2500,- Dohoda možná. Tel. 723543322

KOUP�
* Koupím tlakovou nádobu pro výrobu 
kompresoru cca 80 - 140 litr�. TEL.:604 437 
128
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bo-
vden, autodráhy, modelové železnice, vlá�-
ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto 
p�ístroje, rádia, knihy, vyznamenání a �ády 
LM aj. staré nepot�ebné i poškozené p�ed-
m�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím kamínka CLUB, vyšší verzi 
výška po plát 78 cm. TEL.:604 437 128

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

* Koupím kontejner na Avii, hákový i lano-
vý (upravím si), r�zné velikosti. 608959550
* 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      

R�ZNÉ

* Provádím renovace van - smaltem. Tel. 
731 440 453

* Hledáte marn� práci? www.cinnostdo-
ma.cz/dobesova
* Pot�ebujete nové, nebo zánovní auto? 
Bez registr� a prok. p�íjm�. Pro spoluprac. 
odpo�et až 90% náklad�. Volejte:724 427 
070
* Jsem na MD a ráda ušiji, spravím a upra-
vím cokoli na �em se domluvíme. Volejte na 
tel. 604 349 703
* Pronajmu dlouhodob� garáž v centru 
Náchoda. TEL.:732 167 291
* www.hubnete.cz/aubrechtova89
* Pronájem nebytových prostor v cen-
tru Náchoda - plocha 57 m2, volné od 
11.11.2009. Tel.604 274 407
* Hledám muže do 50 let, který by nám po-
mohl vyplatit se z bytové jednotky. Nabízím 
rodinné zázemí. Tel. 736 419 251
* P�evedu levn� z digi kamery, mini DV 
a jiné (nap�. VHS) na DVD. Volejte 732 11 
82 45
* 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 organiza�n� schopné lidi pro ve-
dení pobo�ek ve V�. Tel. 775301211.
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin 
týdn�. Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 
603 731 609

AUTO - MOTO

* Prodám RENAULT LAGUNA model 
2000, naj.123 tis.km, st�íbrná metal.,výbor-
ný stav, cena 73 tis.K�. TEL.:608 76 17 17

Úvěry na bydlení 
a fotovoltaické 

elektrárny
Tel. 777 202 921

  

Výrobní fi rma přijme 

obchodního zástupce 
pro region

Čechy a Slovensko. 
Požadavky: řidičský průkaz 

skupiny B,
předpoklady pro práci obchodního 

zástupce. 

Kontakt 777 737 127                
Email: info@arca-trade.cz                        

* Prodám dvouosý bržd�ný vlek (p�vodn� 
na vožení aut), starší, STK. Cena dohodou. 
Tel. 602 827 860
* Prodám 4 zimní kola 175/70 13 na Opel 
Kadett, Astra za 2000,-K�, dohoda, tel. 737 
926 194
* Prodám RENAULT 19, chamade 1.8 
benzin, r.v.93, STK do 15.1.2010 �ervený, 
záv�s. Cena 9 tis.K�. TEL.:776 698 035
* Odvoz autovrak�. ZDARMA. Tel. 605 
75 78 87
* Prodám automatickou p�evodovku 
na SUBARU Legacy OUIBECK, r.v.98, 
v�.montáže. TEL.:603 157 506

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

* Prodám Ford Escort kombi 1.6,� al.me-
tal, r.v.95 bez STK (do 5/09) Tel.737816334 
po 18h

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Britská krátkosrstá ko
átka s PP, 2 lilo-
ví - sv�tle mod�í kocourci, k odb�ru ihned. 
TEL.:603 206 743, 4891 426 680
* �ivava krátkosrstá i dlouhosrstá, krásná 
malá i odrostlá št�	átka, o�kovaná, od�erve-
ná, k odb�ru ihned. TEL.:603 206 743, 491 
426 680

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

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

MD, podnikatele

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

Hledám KADEŘNICI
s ŽL do nově otevřené provozovny

v centru Náchoda.

TEL.:775 141 226                      

Hledáme aktivní ženy Hledáme aktivní ženy 
pro prodej 

kvalitních pracích prášků, 
prášků pro kojence a alergiky, 

v místě Vašeho bydliště.Všechny uvedené prací prášky 
jsou od českého výrobce. Zaškolení. Zajímavé provize.

Tel.:774834304     



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

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

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

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 

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.

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Pronajmeme obchodní prostor 
(prodejnu) v pasáži Kamenice

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

TEL.:777 152 750              

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

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775

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

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

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

Obsazujeme velmi prestižní 
manažerské pozice. 

Lukrativní výd�lek. 

Kontaktujte: 731817679,
                     775775518.

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA ZA 
CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, 
LOŽNICE, SAMOSTATNÉ POSTELE, RO-
ZKLÁDACÍ POHOVKY, TV-STOLKY, PC-
STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, KANCELÁŘSKÉ 
ŽIDLE, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, 
NÁCHOD ZDARMA!NÁCHOD ZDARMA!

PLOVOUCÍ 
PODLAHY
NOVÉ VZORY

5

KAMENICE NÁCHOD

HUDEBNÍ HUDEBNÍ 
NÁSTROJENÁSTROJE

 tel.: 737 486 429          www.pulton.eshop-zdarma.cz                                                                                                                                               

Nabízíme výrobní a skladové
prostory k prodeji nebo pronájmu,

v průmyslové zóně
Nového Eltonu 

v Novém Městě n.M.

Info. 774 000 524

ROLLETICROLLETIC
STUDIOSTUDIO

Skli�te úrodu dobrého zdraví!

� kr�ní páte� * šíje * záda
� dolní a horní kon�etiny
� plosky nohou - ajurvéda

� strojové lymfodrenáže
� proh�ívací zábaly
� výživové poradenství
� kurzy snižování nadváhy
� jóga a další cvi�ení
� tématické p�ednášky
� slevy pro maminky na MD,
      d�chodce a studenty
� dárkové poukazy

Sk ví!

Masáž celého těla – bylinnými oleji

Akupresurní a lymfatické masáže 
(strojové i ruční)

kontakty:kontakty:
Dagmar Šamonilová

tel. 604 203 204
Viktorie Uždilová 
tel. 777 89 38 49

Rolletic studio Náchod 
(NAD STIVALEM), Palackého 71

www.rolleticnachod.cz
rolleticnachod@seznam.cz

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  

Nové M�sto n/M. - prostorný byt 3+1 ve zd�ném dom� velkým balkónem a sklepem ...................................1.260mil. 
Kramolna - rodinný d�m 5+1 po kompletní rekonstrukci s pozemkem o vým��e 1 284m2 ...........................3.720mil.
Náchod - Plhov - slunný byt 2+1 v os. vl. s výhledem do okolí, podlahová pl. je 45,48m2 .................................940tis.
Suchý D�l - pozemek o vým��e 471m2 s výhledem do okolí, vhodný na stavbu chatky ............................100 000,-K�
Sv�tlá u Ho�i�ek  - RD s pozemky 5 398m2 na klidném míst� u lesa, p�kná lokalita .....................................1.710mil.
Nové M�sto n/Met. - samostatn� stojící RD po moderních úpravách, velmi dobrý stav .................................3.885mil. 
Nový Hrádek - rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 200m od lyža�ského vleku .......................................1.270mil.
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

�eská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v Malé Skalici k bydlení i rekreaci ....................................990 000,-K�
Olešnice v Orl. horách - zd�ný domek se zahradou na klidném míst�,k rekreaci i bydlení ...........................1.250mil.
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 zahradou o vým��e 1 008m2 ..........................................950tis.
�. Skalice - zahrada 318m2-ryba�ení, relaxace...75tis.,Náchod- Branka-moc p�kný byt 3+1 ........................1.599mil.
�ern�ice - stavební pozemek - 3 088m2...700tis.,Velké Po�í�í - chatka na vl. pozemku 407m2 ........................380tis.
Verné�ovice - poloroubená chalupa v lokalit� Teplicko - Adršpašs. skal, p�kná p�íroda .......................................450tis.
Náchod - prostorný byt v OV,pl. 46,7m2...980tis.,Náchod - Bražec - staveb.pozemek 1544m2 ............... 640,-K�/m2 
Jizbice u Náchoda - RD 4+1 se zahradou 624m2, garáž, dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení ..........................1.750 mil. 
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2...420 000,-K� a novostavba RD 5+1 ......................................2.660mil.
Javor u Teplic nad Metují - prostorný d�m vhodný na zbudování 4-7 byt. jednotek .....................................1.590mil.
Hronov - zd�ný byt 2+1 v OV, 54m2_800tis., Nové M�sto n/Met.-vl. zahrada s chatkou .............................Dohodou
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci...1.390mil., Broumov - byt 3+1 v os. vl. v 3.NP ................................650tis.

?!Nebojte se dotací z programu
„ZELENÁ ÚSPORÁM“ 

 • bezplatné poradenství, jak postupovat k získání dotace 

 • vyplnění a odeslání žádosti

 • vypracování podkladů požadovaných k získání dotace

 • pomoc při výběru optimálního dodavatele a technologií

 • zajištění úvěrových produktů, 
    které jsou podpořeny dotací Zelená úsporám

Kancelář Náchod, telefon: 777 576 056

Svatební Svatební 
fotografi efotografi e

Mirek BrátMirek Brát
www.fobra.crd.czwww.fobra.crd.cz

604 867 052604 867 052

Kosmetické ošetření 
(70% komplex kyselinou glykolovou)

Nehtová modeláž
 

Permanentní prodloužení řas

IPL  AntheliaIPL  Anthelia®®
  

(15 sv�tových patent� a je sv�tovou 
jedine�nou � rmou v oblasti depilací)

�  fotoepilace-trvalá depilace tmavých, 
            a sv�tlých i šedivých chloupk� na r�z-                                                                                                    
     ných partiích t�la 

�  fotorejuvenace-omlazení pleti

�  odstran�ní pigmentových skvrn 

�  odstran�ní žilek, pavou�k�, metli�ek

�  výrazné zlepšení stav� jizev a strií

�  akné 

informace informace 
na tel.č.: 737 543 970na tel.č.: 737 543 970

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. 

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



 Prosím o sd lení, jak je to s da ovými dopady p i p ecen ní cenných 
papír , resp. jejich oce ování reálnou hodnotou. Doslechla jsem se, že 
došlo k zm nám, které umož ují da ové p ece ování jen do ur itého
množstevního limitu. J.N., Náchod
 P ecen ní reálnou hodnotou s ú továním do náklad i výnos  (s 
odpovídajícími da ovými dopady) prošlo zm nou od roku 2008 v sou-
vislosti s novelizací zákona o daních z p íjm . Nov  se podle $ 23 odst. 
4 písm. l) zákona o daních z p íjm  do základu dan  nezahrnuje zm na
reálné hodnoty (oce ovací rozdíl) u podílu, který se podle ú etních
p edpis  oce uje reálnou hodnotou a který by byl p i p evodu osvobo-

zen podle $ 19 odst. 1 písm. ze) nebo podle $ 19 odst. 9 zákona o daních z p íjm . V zásad
jde o p evod podílu na kapitálových spole nostech (akciová spole nost, spole nost s ru ením
omezeným) a družstvu, pokud mate ská spole nost držela alespo  10 % podíl minimáln  12 
m síc . P itom podmínku doby držby lze splnit i dodate n . Z toho vyplývá, že p ecen ní
reálnou hodnotou se v t chto p ípadech nov  ú tuje rozvahov  (a samoz ejm  bez da ového
dopadu).
     Pouze u zbylých cenných papír  ur ených k obchodování (nespadajících do výše uvedené-
ho 10 % limitu), o kterých se ú tuje jako o krátkodobých cenných papírech, se ú tuje zm na
reálné hodnoty do náklad i výnos , i s pat i nými da ovými dopady.
     Zm ny jsou tedy v této oblasti významné a doporu uji se s  nimi podrobn  seznámit.

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb p i
správ  vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro spole enství vlastník

   jednotek

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

 Na pultech vybraných novinových stánk , v informa ních centrech a knihovnách je k dis-
pozici další íslo vlastiv dného sborníku Rodným krajem. Do tete se nap íklad, že hv zdárna
v Úpici slaví padesát let své existence. Do doby nacistické okupace se vrací lánek Exodus 
náchodské rodiny. Nechybí pohled do historie skautského hnutí i p ipomínka nedožitých 
100.narozenin ezbá e Karla Bartka.                                                                                             (r)

RODNÝM KRAJEMRODNÝM KRAJEM

 Od letošního roku je mate ské
centrum Bublinka v eské Skalici 
lenem Sít  mate ských center R.

Od íjna by zde m l navíc probíhat 
zkušební provoz pro rodi e s mimin-
ky. V tšina d tských návšt vník  se 
zatím rekrutovala z v kového obdo-
bí jednoho roku až t í let. Bublinka 
má i vlastní internetovou prezentaci 
www.bublina.org

 Z kapacitních d vod  využití t íd
ZŠ V.Hejny a jeho odlou eného pra-
covišt  v ZŠ Horní Kostelec zajistilo 
M sto ervený Kostelec školní au-
tobus pro p epravu d tí. „Školbus“ 
odjíždí z centra m sta v 7.33 ráno, 
vrací se ve 13.14 hodin. Kdo z sta-
ne po škole, p jde asi p šky... 

(r)

ŠKOLNÍ 
AUTOBUS

BUBLINKABUBLINKA

ŽIVOT JE HRA...ŽIVOT JE HRA...
BUĎTE HRÁČEM!BUĎTE HRÁČEM!

SQUASH CENTRUM SQUASH CENTRUM 

NáchodNáchod

Ricochet + Squash Ricochet + Squash 
+ stolní tenis+ stolní tenis

Házenkářská hala  - HamraHázenkářská hala  - Hamra
tel. 602 886 577tel. 602 886 577

 Pohled na odpo atého moderátora p ed-
pov di po así (i moderátora spole enských
a kulturních akcí) Michala Jan a íka vede k 
otázce, jak si udržuje sv žest a dobrou nála-
du?
* Vy máte ur it  n jakou fi ntu?

 - D ležité je dob e zarelaxovat, aby m l
pozd ji lov k bystrou hlavu na jevišti. A já 
te  zásadn  relaxuji se svojí malou dcerou 
Sofi í, to je pro m  ten nejlepší ventil.
 * Ale to si s ní moc nepopovídáte, když je 
tak malá. Spíše jen ty n jaké nonverbální 
projevy...
 - Ona v tom p l roce života zase až tak bez 
verbálního projevu není. Ona d lá takovéto 
tátátátá a já si do toho vkládám táta, táta, to 
mi s tím velmi konvenuje a d lá mi to dob e.
 * Každý otec má jasnou p edstavu, co 
jeho dcera bude jednou v život  d lat.
 - Myslím, že to brzy vezme za m ...
 * Rodinná tradice?
 - U nás je to trochu v rodin  a i já jsem to 
trochu p evzal po tátovi, který však, zapla -
b h pracuje stále a možná pracuje víc než já. 
Jestli by se n co takového stalo i u Sofi e, tak 
bych jí ur it  nebránil.
 * A co jste cht l profesn  d lat vy, když 
vám bylo p l roku?
 - (se smíchem) To bych rád v d l taky.
RYCHLOTEST MODERÁTORA MICHA-
LA JAN A ÍKA
Dost možná, že pozitivní nalad ní Michala 
Jan a íka souvisí i s  jeho vnímáním okolí a 
n jakou „životapostojovou“ utajenou fi ntou. 

Ud lali jsme tedy rychlý test jeho názorových 
priorit:
Styl otázka - rychlá odpov .
Oblíbená barva: ervená
Vlastnost, kterou máte rád: up ímnost
Vlastnost, kterou nemáte rád: t ch je hodn
Oblíbený zp sob relaxace: se Sofi nkou
Oblíbený nealkoholický nápoj: tonik
Oblíbený tvar z nabídky kruh, obdélník, 
trojúhelník: kruh (upozor ujeme, že kruh je 
symbolem jednoty a absolutna, dokonalosti, 
je symbolem asu a nekone nosti, v nosti
Oblíbené ro ní období: podzim

* Máte n jaký vztah k našemu regionu 
východních ech? T eba n jakou p knou
bou ku, kterou jste pro nás p edpov d l?
 - V Pardubicích mám bratrance stejného 
p íjmení. Jmenuje se Petr Jan a ík a hrál za 
Pardubice hokej. Jinak se mi moc líbí v No-
vém M st  nad Metují. V  minulém roce jsem 
tady objevil stavby architekta Jurkovi e a ty 
m  hodn  oslovily. Restaurace v Pekle, novo-
m stský zámek. Jurkovi  je v našem eském
prost edí velmi specifi cký a zvláštní. Líbí se 
mi, že se n kdo p ed sto lety dokázal prosadit 
s n ím tak velmi originálním a netradi ním.

ptal se Mirek Brát, 
foto Michal Fanta

JAK RELAXUJE JAK RELAXUJE 
MICHAL JANČAŘÍK?MICHAL JANČAŘÍK?

 Je íjen a smíšený p vecký sbor Kácov má 
plné ruce práce s p ípravou nové sezóny, kte-
rou zahájí výjezdem na koncerty chrámové 
hudby v rámci Mezinárodního varhanního 
festivalu do polského Plocku, který je spo-
jen s významným dnem polského národa, 
kdy byl Jan Pavel II. zvolen papežem.
 Další vystoupení již budou ve znamení 
Vánoc. Nejprve zazpívá na Váno ním kon-
cert  ve Rtyni v Podkrkonoší. Na domácí 
p d  novom stské Sokolovny vystoupí spo-
lu s Novom stským orchestrem na tradi ním
Váno ním koncert  13. prosince 2009 v 18 
hodin. Záv r váno ních koncert  bude pa-
t it tón m eské mše váno ní Jana Jakuba 
Ryby, které zazní v p edváno ním ase v 
sobotu 19. 12. 2009 v kostele sv. Václava v 
Dobrušce.
 P ejeme zp vák m Kácova hodn  sil a 
hlavn  zn lý hlas p i všech plánovaných 
akcích sezóny a všem poslucha m krásné 
p edváno ní hudební zážitky. 

Jana Vitverová, lenka sboru

Kácov již Kácov již 
v plné přípravěv plné přípravě

 Sterilované sépie v oleji zlehka 
orestujeme na pánvi. Na kosti ky
nakrájíme š avnatý ananas. Ten rov-
n ž malinko orestujeme. Smícháme 
se sépiemi a zalijeme Francouzským 
dresinkem. Ale jelikož ten v sou asné
dob  zmizel z našich obchod , nahra-
díme ho dresinkem, který vyrobíme 
z majolky a jemného ke upu. Sm s
dáme do pár hodin do lednice a pokud 
vydržíme ekat, podáváme chlazený.

Tak, a  Vám chutná... 
p eje La ka Škodová 

a její gastronomický poradce

ECHO V KUCHYNI
SÉPIE V ANANASOVÉSÉPIE V ANANASOVÉ 

LÁZNILÁZNI


