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AK�NÍ CENY
PRA�KY MY�KY SPORÁKY

LIKVIDACE ZÁSOB
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

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

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

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

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

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

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

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

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

� Náchod, Plhovská 1098,           �  Hradec Králové, Go�árova t�ída 1228,
     tel. 777 992 420                                                                                     tel. 774 352 420

JIT�ENKA 
V THAJSKU

DOTACE 
OD KRAJE

HRONOVSKÉ 
LÉTÁNÍ

Komorní dívčí sbor Jitřenka ZUŠ v Červeném 

Kostelci uspěl na 3. ročníku Mezinárodního 

soutěžního pěveckého festivalu Grand Prix 

Pattaya v Thajsku. V celkovém hodnocení 

skončily dívky z Jitřenky na druhém místě 

za polským smíšeným sborem Bielsky chor 

kameralny.                                              (r)

Město Česká Skalice přijalo dotaci od 

Královéhradeckého kraje. Částka 20 000,-

Kč je určena pro tamní Muzeum Boženy 

Němcové. Využita bude pro financování 

podzimní výstavy jiřin.                          (r)

Je to již sto let (18.9.1910), co se nad 

Hronovem poprvé objevilo letadlo. Jeho 

výškovky a směrovky neovládal nikdo 

jiný než legendární český aviatik Ing. 

Jan Kašpar z Pardubic. Letecké nadšení 

se z Hronovska nevytratilo ani v dalším 

letech. Jeho výsledkem byl úspěšně 

se rozvíjející Aeroklub Hronov, který 

má v současnosti základnu se statutem 

veřejného vnitrostátního letiště ve 

Velkém Poříčí.                                       (r)

MLÉKO 
Z AUTOMATU

Síť populárních automatů na mléko se 

neustále rozšiřuje. „Plechovou dojnici“ 

najdete i v Broumově - v prodejně 

Konzum na sídlišti Křinice. „Dojí“ i v 

sobotu, ale jen do půl jedenácté...       (r)

� komplexní veterinární služby pro psy a kočky
� digitální RTG a ofi ciální zhotovení DKK  
� chirurgie 
� ortopedie 
� digitální RTG 
� ultrazvuk 
� vlastní laboratoř 
� hospitalizace pacientů 
� prodej krmiv 
    pro psy a kočky

 Veterinární klinika 
                  Canisvet

                                        549 08 Provodov - Šonov 63
  Tel. 603 345 541, 491 472 506

www. canisvet.cz nebo www.veterinaprovodov.cz

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

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

Náchod

AKCE! 
od 4.10. do 5.11.

nízká cena 
+ něco navíc



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Pozor na zabouchnutí dve�í
Hasi�i jsou na tís�ových linkách velmi �asto žádáni pomoc p�i otevírání byt� 

a jiných uzav�ených prostor.
Drtivou v�tšinu p�ípad� tvo�í situace zabouchnutých dve�í, za nimiž jsou v ohrožení 

imobilní senio�i nebo velmi malé d�ti. N�kdy se jedná o p�ípad, kdy starý �lov�k delší 
dobu nevychází z bytu, nebo o pomoc senior�m, kte�í z bytu volají o pomoc a nejsou 
schopni sami bytové dve�e otev�ít. �asto hasi�e volají i neopatrné maminky, které si 
jen odsko�í vynést odpadky a malé dít� jim zabouchne dve�e, nebo lidé, kte�í jen vyšli 
na chodbu a pr�van jim zabouchl dve�e od bytu, ve kterém byla zapnutá trouba nebo 
sporák. V t�chto p�ípadech se hasi�i snaží velmi rychle vyjet odvrátit hrozící nebezpe�í.

�asto jsou však žádání o pomoc v p�ípadech, kdy nebezpe�í z prodlení nehrozí a lidé si 
jen pletou hasi�e se záme�níky. Nouzové otev�ení soukromých prostor má svá pravidla 
a lze k n�mu p�ikro�it pouze v oprávn�ných p�ípadech. V ostatních p�ípadech musí 
lidé volit jiný zp�sob pomoci než p�ivolat hasi�e, kte�í by mohli chyb�t tam, kde jich 
je opravdu pot�eba. Hasi�i nejsou levnou pracovní sílou, která na rozdíl od drahého 
záme�níka otev�e byt vždy zadarmo. Hasi�i poskytují zdarma jen tzv. záchranné práce. 
Jiné práce smí vykonávat jen výjime�n� a legislativa jim umož�uje za takovou práci 
požadovat úhradu. Mezi žádostmi o otev�ení dve�í jsou pom�rn� �asté p�ípady se 
smyšleným p�íb�hem. N�kte�í lidé si tak myslí, že se vyhnou placení. Tyto p�ípady však 
mohou být posouzeny jako zneužití jednotky a viníkovi uložena pokuta.

Necht�né zabouchnutí dve�í bytu �i ztráta klí�e se m�že p�ihodit každému. Je proto 
vhodné s touto situací p�edem po�ítat a n�kam si uložit náhradní klí� nebo si alespo� 
do pam�ti telefonu uložit kontakt na záme�níka.

A� se vám p�ípady zabouchnutých dve�í vyhnou p�ejí
Hasi�i Nové M�sto nad Metují

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Koncem 19. století byl absint bezesporu nápojem um�lc� �íslo jedna. Obsahoval 75 % alko-
holu a také thujon, drogu podobnou marihuan�. Sladkoho�ká chu� s odstíny exotického ko�e-
ní, opojná síla a halucinogenní ú�inky absintu okouzlily na p�elomu století mnoho slavných 
um�lc�. Absint ale proslavil už Napoleon, který dob�e v�d�l, že když mají jít vojáci do boje, 
musí jim dát n�co pro povzbuzení. Malí� Toulouse-Lautrec nap�íklad míchal absint s ko-
�akem. Této sm�si �íkal zem�t�esení, a aby ji m�l po�ád p�i ruce, plnil jí svoji vycházkovou 
h�l. Van Gogh opojený absintem si zase u�ízl kus ucha. Další konzumenti pod jeho vlivem 
st�íleli, vraždili a stávali se choromyslnými. V letech 1908 - 1912 byl postupn� v mnoha ze-
mích Evropy zakázán. Posledními enklávami, kde p�ežil, bylo Špan�lsko, Potrugalsko a naše 
republika. V každé zemi se vyráb�l absint podle jiných receptur.

Výrobu Absintu u nás ukon�ilo znárodn�ní. Po roce 1989 byla 	 rma vrácena p�vodním 
majitel�m, kte�í obnovili chod malé rodinné likérky a v roce 1991 za�ali vyráb�t i Absint. 
Dnes se vyrábí podle evropských pravidel. Je to vysokoprocentní lihovina vermutového typu 
s vodním roztokem bylin. Tolik diskutovaný thujon je v absintu také obsažen, ale pouze v po-
voleném množství, aby vyhov�l evropským normám. Protože má vysoký obsah alkoholu, je 
vhodný do míchaných nápoj�.

Evil Mamba
Do šejkru s ledem vložíme 6 cl kávy /rozpustná, espreso/, p�idáme 2 cl mandlového sirupu 

nebo mandlového likéru a nakonec 2 cl absintu. D�kladn� prot�eseme a servírujeme s ledem 
ve sklence na long drink. Na zdraví!

Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So�a Šr�tková a Mgr. Vlasta Drobná, 
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 

Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

ABSINT - nápoj umělců

P�ij�te na zv��inové hody!
V minulosti bylo maso divoce žijících �tvernožc� a pták� jedním z hlavních zdroj� lidské 
výživy, dnes se však stalo spíše vzácností. Abychom ochutnali tajemství zv��iny, zajdeme 
nej�ast�ji do restaurací, které pro milovníky masa každoro�n� na podzim v dob� lovecké 
sezony po�ádají zv��inové hody. Zv��ina je velmi kvalitní potravina a znamená p�íjemné 
zpest�ení jídelní�ku. Vzhledem ke zp�sobu a kvalit� života zv��e m�žeme její maso ozna�it 
jako vysoce hodnotnou biopotravinu s nenahraditelnými chu�ovými a dietetickými vlast-
nostmi. Maso zv��iny je aromatické, má osobitou „divokou“ v�ni a je považováno za dob�e 
stravitelné, protože má nízký obsah tuku a naopak hodn� výživných, pro náš organismus 
prosp�šných látek (mastné kyseliny a plnohodnotné bílkoviny). Je bohaté i na na obsah vi-
tamin� (B1, B2, B5) a minerálních látek (fosfor, železo), které podporují látkovou vým�-
nu i spalování cukr�. Zvyšují také imunitu organizmu tvorbou protilátek, potla�ují infekci 
a podporují hojení.
Ve sváte�ních dnech 28. a 29. �íjna p�ipravili pracovníci naší školy bohaté zv��inové hody 
v atraktivním prost�edí Jiráskovy turistické chaty na Dobrošov�. Ke každému zv��inovému 
pokrmu budou host�m doporu�ena i kvalitní moravská vína. Otevírací doba je po oba dny již 
od 10 hodin, ve �tvrtek do 20 hodin, v pátek dokonce do 22 hodin. Jako pozvánku p�edklá-
dáme recept na jeden z pokrm�, které budete mít možnost ochutnat p�i zv��inových hodech 
v Jiráskov� chat� na Dobrošov�.

Kan�í kýta po hlubocku
400 g kan�í kýty, slanina, 250 g ko�enové zeleniny (celer, mrkev, petržel a cibule), ko-
�ení na divo�inu, s�l, pep�, bobkový list, tymián, 100 ml smetany, 50 g hladké mouky, 
10 g másla, 1 citron, sádlo.
Kan�í kýtu prošpikujeme slaninou, vložíme do peká�e, oko�eníme solí, pep�em a ko�ením 
na divo�inu. Zasypeme ko�enovou zeleninou pokrájenou na nudli�ky, p�idáme bobkový list, 
tymián a sádlo, podlijeme lehce vodou a pe�eme dom�kka. Maso vyjmeme, zeleninu zalije-
me vodou a necháme pova�it asi 20 minut. Poté výpek rozmixujeme a zahustíme máslovou 
jíškou. Necháme pova�it, dochutíme solí, pep�em a citronovou š�ávou. Omá�ku zjemníme 
smetanou a procedíme p�es jemný cedník. Kan�í po hlubocku podáváme s karlovarským, 
houskovým nebo domácím knedlíkem.
Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i na webu ECHA 
v sekci Partne�i.

Text p�ipravili Ing. Lenka Dobešová, Ji�í John a Mgr. Renata Lelková, 
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o. www. hshronov.cz

Talíř ve znamení 
zvěřiny

Nadstandardní, cihlový byt 3+1 po celkové rekonstrukci v Náchodě  ................................................1 895 000,-Kč
Rodinný dům s udržovanou zahradou v klidné části Červeného Kostelce  ...............................................2 190 000,-Kč
Udržovaná chalupa s garáží v klidné části Jásenné u Jaroměře  ...............................................................990 000,-Kč
Krajový řadový dům v klidné části centra České Skalice  .....................................................................1 900 000,-Kč
Byt 3+1 v os. vlastnictví po část. rekonstrukci v Novém Městě n. Met.  .............................................1 570 000,-Kč

Rodinný dům v Šonově u Nového Města n. M.
Velké obytné prostory domu (cca 140m2 obytné plochy) po rekonstrukci jsou 
vhodné pro spokojený, rodinný život. Oceníte lehce udržovatelnou a oplocenou 
zahradu, výborný přístup z místní komunikace a umístění v klidné části 
obce, stranou od negativních vlivů hlavní komunikace. V místě škola, školka. 
Nedaleká vodní nádrž Rozkoš (1,5km) nabízí řadu možností k odpočinku 
včetně rybolovu. Rychlé spojení s městy. Nové Město n/M (4km), Česká Skalice 
(4km), Náchod (6km), Hradec Král. (30km). Disp.: kuchyň, obývací pokoj, 2x 
dětský pokoj, ložnice, pracovna, koupelna – vana, zvlášť sprchový kout, WC, v 
podkroví další možnosti. Vhodné i jako bezbariérové bydlení. Dům je napojen 
na vodovod, el. 220/380V, odpad do kanalizace.� Cena: 2 099 000,-Kč

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (19)

Další, dnes již zbo�ený objekt p�i úprav� Karlova nám�stí v 70. le-
tech byl tzv. Podbu�ní mlýn pod zámeckým kopcem. Byl napájený 
strouhou a v poslední �ásti d�ev�ným žlabem z rybníka Pilného na Pl-
hov�. Vznikl pravd�podobn� s hradem a m�stem, nebo� toto osídlení 
nemohlo z�stat bez mlýna. Mlýn m�l dv� složení a kolo na svrchní 
vodu. Voda dále protékala m�stem a byla používána pro praní, má-
chání apod. V dobách vále�ných jí byly napl�ovány také m�stské p�í-
kopy. Náchodská obec m�la za povinnost se starat o vodu, ale bývaly 
s tím nesnáze, protože hráze obou rybník� bývaly protrženy �astými 
p�ívaly vody a opravy byly náro�né. Ve mlýn� byl i vodní trka�, který 
ze strouhy vytla�oval vodu až do zámecké kašny. Mletí bylo postupn� 
ukon�eno za první republiky pro konkurenci dalších mlýn�.

V letech 1918-22 vybudoval Václav Pavlínek na svou dobu mo-
derní neomítnutou p�tipodlažní budovu mlýna dle n�meckého vzoru. 
Stála na parcele �. 853 �p. 80 u k�ižovatky cest dnešní Pražské ulice 
a B. N�mcové. Mlýn byl pohán�n nezvykle nejd�íve pomocí diese-
lového agregátu 20 Hp, pozd�ji už elektrickým motorem na no�ní 
proud. Strojovna byla vedle mlýna. Pomocí hlavního h�ídele a trans-
misí byly potom pohán�ny kapsové výtahy i mlecí stolice. Postupn� 
až do roku 1940 byla dopl�ována další pot�ebná za�ízení.

Za první republiky 
byl v budov� i obchod 
s moukou. Po smr-
ti zakladatele v roce 
1945 mlýn p�evzal 
syn Jind�ich. V roce 
1952 po znárodn�ní 
ale objekt p�evzalo 
Hospodá�ské družstvo 
v �eské Skalici. Výro-
ba byla zrušena a stroje 
vybourány. V budov� 
pak bylo uskladn�no 
obilí až do roku 1963, 
kdy došlo ke zbo�ení 
objektu.

Velký mlýn stál po n�kolik století na rozcestí nyn�jší Mlýnské 
a Palachovy ulice. Byl pohán�n vodou z �eky Metuje, která v minu-
losti vytvá�ela meandry, sahající až k železni�ní trati. V roce 1888 
	 rma Lederer a Stránský mlýn p�estav�la na mechanickou tkalcov-
nu se 60 stavy na vodní i parní pohon. Pracovalo zde asi 30 d�lník�. 
Vyráb�lo se zde ln�né i bavln�né zboží. S rozvojem elektri	 kace 
objekt ale v roce 1905 zakoupilo m�sto, aby zde p�estavbou dalo 
do provozu m�stskou elektrárnu. Dále pod cestou až Pavlínkovu 
mlýnu bylo koryto zakryto. Po regulaci a nap�ímení Metuje sem 
byla svedena pouze Radechovka. I ta byla už od trati v roce 1950 
zakryta a svedena mezi �eskoslovenským kostelem pod splav.

Mezitím byla elektrárna od roku 1948 p�evedena do správy Vý-
chodo�eské energetiky v Hradci Králové. Po zbo�ení objektu zde 
byl postaven panelový d�m. Na �ásti pozemku byla roku 1968 vy-
budována Okresní správa spoj� a telefonní úst�edna, po roce 1990 
pak byla p�evzata spole�ností Telekom, s.r.o.

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

PODBU�NÍ MLÝN

PAVLÍNK	V MLÝN
VELKÝ MLÝN

 � Budova podbu�ního mlýna

 � Pavlínk�v mlýn p�i stavb� panelák�

 VZPOMÍNÁME
Dne 18. �íjna 2010 uplyne 20 let, kdy nás opustil
pan Zden�k Winter z B�lovse.

Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.

Rodiny Winterova 
a Hejzlarova 

P�ekra�ujeme hranice
Oblastní spolek ��K v Náchod� a polská Nadace Kn�žny Daysi vypracovali �esko-polský 
projekt První pomoc - Pierwsza pomoc. Obsahem je teoretická i praktická výuka poskytnutí 
první pomoci na obou stranách hranice. Cílem je pravidelná spolupráce �eských a polských 
dobrovolných spolupracovník� �erveného k�íže a vytvo�ení �esko-polského mládežnického 
záchraná�ského týmu. Prvním krokem bylo srpnové týdenní setkání v Teplicích nad Metují. 
Patnáct �eských a patnáct polských d�tí se poznávaly navzájem p�i nácviku první pomoci i p�i 
sportovních hrách, poznávacích výletech i p�i opékání bu�t�. Program obohatili pracovníci 
IZS ukázkami zásah� za aktivní spolupráce ú�astník� seminá�e.
Další akcí konanou v rámci projektu byl zá�ijový výlet do ZOO Dv�r Králové nad Labem, kde 
jsme získávali nové poznatky a snažili se dále odbourávat jazykovou barieru.
V m�síci �íjnu budou plánované aktivity pojkra�ovat jednodenním výletem do Polska. 

OS ��K Náchod
Projekt je spolu	 nancován z prost�edk� ERDF prost�ednictvím Euroregionu Glacensis.

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY



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

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 20% 
NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

 V sobotu 25.9.2010 slavila St�ední pr�myslová škola elektrotechniky a informa�ních tech-
nologií v Dobrušce 65.výro�í svého založení.
 Dve�e školy se otev�ely již p�ed 9. hodinou ranní a do školy za�aly proudit �ady absolvent�, 
zájemc� o studium ve škole i dalších návšt�vník�.
 P�ed 10. hodinou zahájili truba�i z Dobrušského žes�ového sdružení slavnostní projevy 
pozvaných osobností. Nejprve promluvil a všechny zú�astn�né p�ivítal �editel školy Ing. Mi-
lan Maršík, následoval projev �editele partnerské školy z polského Plocka, další úsp�šné roky 

škole pop�ál i starosta m�sta Dobrušky pan 
Petr Tojnar.
 Sou�ástí oslav byla i ú�ast smluvních 
partner� školy, své zajímavé prezentace p�e-
stavily 	 rmy PZP Komplet, a.s., KBA-Gra-
	 tec s.r.o., OEZ s.r.o., �EZ, a.s., ABB, s.r.o., 
ATAS elektromotory a.s., Ametek elektro-
motory s.r.o., B+R automatizace s.r.o., FG 
FORREST a.s., ProDos s.r.o. a Stormware 
s.r.o.
 Škola poskytuje kvalitní vzd�lávání v 
oboru elektro a informa�ních technologií. 
Návšt�vníci se seznámili s moderními zp�-
soby výuky i s ukázkami práce žák� v u�eb-
nách výpo�etní techniky.
 P�i vstupu do školy bylo možné získat 
tri�ka s logem školy, absolventi obdrželi 
pam�tní list, kde bylo uvedeno jejich jmé-
no, všichni spolužáci maturitní t�ídy i jméno 
t�ídního u�itele. 
 Oslavám p�álo i po�así, a tak se vyda�ily 
i akce, které se uskute�nily na nádvo�í. Lze 
�íci, že celé oslavy prob�hly d�stojn� a že 
návšt�vníci m�li možnost prožít v areálu 
školy p�íjemný den.

Ing.Milan Maršík, �editel školy

Oslavy 65. výro�í založení školy

 Dne 23. zá�í se od 17. hodin konal v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie v �eské 
Skalici koncert v rámci Mezinárodního fes-
tivalu akademických sbor� IFAS Pardubice. 
Zahrani�ní sbory b�hem festivalu vystupují 
v r�zných m�stech Východních �ech, pravi-
deln� pak navšt�vují �eskou Skalici, jakož-
to rodné m�sto prezidentky festivalu Aleny 
Mejst�íkové. Tentokrát se místnímu publiku 
p�edstavily sbory z Ruska a Finska a to Sbor 
uralské státní university z ruského Jeka-
t�rinburgu a Akademické p�vecké sdružení 
university v Helsinkách, Finsko. Ruský sbor 
p�edvedl pod taktovkou Alexandry Kuzn�-
covové díla jak z klasického repertoáru tak z 
ruského folklóru. Dominovaly mu liturgické 
zp�vy od Petra Ilji�e �ajkovského, diváky 
pot�šila známá Kalinka - Malinká.
 Poté se oba sbory spojily pod taktovku 
	 nské dirigentky Ruut Kiiski a chrámový 
prostor vyplnil mohutný a p�sobivý chorál, 
p�ednesený nyní sedmdesáti�lenným sbo-
rem ve skladb� �eského skladatele Zdenka 
Lukáše Alleluja.
 Mladá 	 nská dirigentka Ruut Kiiski, pak 
v programu pokra�ovala se svým sborem. 
Jemu vévodily písn� 	 nského skladatele 

Toiva Kuuly, od hudby církevní se dostali až k folklórním melodiím. Oba dva sbory podaly 
vynikající výkony, vysoká kvalita festivalu nalákala do kostela velké množství divák�. M�sto 
se snad i za dva roky do�ká tohoto tradi�ního koncertu, po�ádaného pardubickým ob�anským 
sdružením IFAS o.s. ve spolupráci s Ing. Janem Vl�kem a sponzory. Koncert se konal pod 
záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, Bc. Lubomíra France a m�sta �eská Skalice a 
vedle tradi�ních sponzor� byl 	 nan�n� podpo�en i garanty Královéhradeckého kraje a m�sta 
�eská Skalice.                                                                                  

Kristýna Jandová, foto: Petr Tu�ek

Finové a Rusové se p�edstavili v �eské Skalici.Finové a Rusové se p�edstavili v �eské Skalici.

M�STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA �ÍŽKA
V NÁCHOD� BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v m�síci listopadu 2010

P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 
8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30% na ozna�ené programy pro držitele pr�kaz� M�Ú v Náchod�, ZTP a ZTP/P. Pr�kazy na vyzvání p�edložte 

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

* Pond�lí 1. 11. v 19.00 hodin
Carlo Goldoni: Lhá�

Divadlo v Dlouhé
P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”

Vstupné: 360, 340, 320, 300 K�

* Úterý 2. 11. v 19.00 hodin
Roman Horký - Kamelot

Koncert k albu “19 ztracených písní
Wabiho Ryvoly”

Vstupné: 180, 160, 140 K� SLEVA

* �tvrtek 4. 11. v 19.00 hodin
�ernobílá Jihoafrická republika

Dia show Ond�eje Valáška
P�ednáškový sál m�stského divadla

Vstupné: 50 K�

* Ned�le 7. 11. v 15.00 hodin
Jak se krotí princezna

Divadelní agentura Praha
�inoherní pohádka pro d�ti
Vstupné: 50, 40, 30, 20 K�

* Ned�le 7. 11. v 19.00 hodin
N. Simon: Poslední ze žhavých milenc�

Agentura Harlekýn
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný

Vstupné: 350, 330, 310, 290 K�

* �tvrtek 18. 11. v 19.00 hodin
Rad�za

Vstupné: 280, 260, 240, 220 K�

* Úterý 23. 11. v 19.00 hodin
Literárn� hudební ve�er

Loutká�em (nejen) za m�ížemi gestapa
Malý sál m�stského divadla

Vstupné: 40 K�

* Úterý 30. 11. v 19.00 hodin
Dechové kvinteto Academia

J. Maršálek (flétna), Z. Rys (hoboj),
P. Don�k (klarinet), F. Pok (lesní roh),

J. Janda (fagot)
Koncert ab. cyklu - skupina “K”

Vstupné: 130, 110, 90, 70 K� SLEVA

 V den distribu�ní premiéry 28.10.2010 vtrhne do �eských kin nový �eský 	 lm natá�ený 
p�evážn� v �eské Skalici Bastardi. V ten den budou moci snímek vid�t i diváci v náchodském 
kin� Vesmír, kde dokonce 30.�íjna prob�hne i beseda s tv�rci 	 lmu. V nejkontroverzn�jším 
	 lmu letošního roku hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav Potm�šil, Jan Š�astný, Kristýna Leich-
tová, Blanka Bohdanová a celá �ada dalších.

Kino Vesmír uvede 
 lm BastardiKino Vesmír uvede 
 lm Bastardi
již v den premiéryjiž v den premiéry

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

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

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

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

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

Náchod – v�tší byt 1+1v OV, v 1.NP zd�ný, 47 m2, soc.záz, ÚT plyn, p�kný ....... 794.000,-K�
Lipí u Náchoda – RD 1+3 s garáží, sklep,p�da, sít� ve�.,ÚT pevná, poz.360m2 .... 1.220.000,-K�
�eské Mezi�í�í – novostavba RD, 1+5, 2x koupena a WC, poz.885 m2 ............ 3.200.000,-K�
Viž�ov – RD-statek,1+5,koupelna,WC,sklep,p�da.ÚT pevná,poz.16 486 m2 .........985.000,-K
�.Kostelec Horní – starší RD, p�da k vest.,sklep, nová st�echa, poz.2 173m2 .. 1.650.000,-K�
Chvalkovice v � – v�tší RD 1+5,stodola, soc.záz.,ÚT kombin.,poz.1 058m2 ... 1.020.000,-K�
Olešnice v Orl.Horách – p�kný PENZION,12 pokoj�,restaurace, sít�,soc,záz . 2.510.000,-K�
�.Kostelec Horní – stav.poz. k výst.RD  759 m2, sít� v dosahu,super místo ........ 480.000,-K�
Vysokov u Náchoda – opl.poz. 4 013 m2, voda a el. na hranici,dobrý p�íjezd ...... 745.000,-K�
Ho�i�ky – v�tší byt 1+3 v lednu 2011 v OV, 68 m2, ÚT pevná, zahrádka ............. 755.000,-K�
Bezd�kov n.Met. – p�kný, rovin.poz.779 m2, opl s chatkou, ve�.voda, p�íjezd .... 260.000,-K�
Hronov – pronáj. bistra 45 m2 na nám�stí, ÚT plyn, možno i vybavení za ...... 7.000,-K�/m�s.
Velké Svato�ovice – RD v rekonstr.,1+2 nová st�echa, p�ipr.na p�d.vest ............. 955.000,-K�
�.Kostelec Horní – stav.poz. 1 774 m2, p�kné místo,sít� v dosahu ........................400,-K�/m2

Olešnice u �.Kostelce – pronáj.1+3, 75 m2, ÚT pevná, volní k 1.11.2010 ....... 6.500,-K�/m�s
Náchod Beloves –  dr.byt 1+1, 41 m2 ve 2.NP s výtahem, p�kné místo ................ 764.000,-K�
Policen.Met. – p�kný byt 1+1, 34 m2  /spoluvlast.podíl/ v 1.NP, ÚT dálk ........... .595.000,-K�
Náchod – dr.byt 1+1v 6 NP s výtahem, 44,4m2, balkon, upravený ........................ 665.000,-K�
Náchod – byt 3+1 v OV, 2NP,zd�ný 72 m2, zateplený, upravený.ÚT dálk ......... 1.158.000,-K�
Velký D�eví� – v�tší objekt –restaurace, v pat�e sál, sklep,p�da, sít�, 675 m2 ...... 985.000,-K�
Rtyn� v Podkrk. – stavební, opl. poz. 1028 m2, sít� u poz.,p�kné místo .............. 315.000,-K�
�eská Skalice – koncová, �adová garáž zd�ná 21 m2 .............................................. 49.000,-K�
Velké Po�í�í – 2 gener.RD s poz.833 m2. 2 garáže, ÚT plyn,super místo ........... 1.870.000,-K�
�eská Skalice – opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky,230/400V, sít� u poz  ...........  675.000,-K�

 Snímkem se vracíme na konec zá�í, kdy na Lipí probíhalo posvícenecké „Stínání kohouta“. 
I p�es nep�íliš p�kné po�así si tato tradi�ní zábava vždy najde své p�íznivce....

Foto: Olga Salonová



VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel.: 602 103 775 ����
Ohlédnutí za 

úsp�šnou výstavou!
�eský zahrádká�ský svaz ve Slatin� nad Úpou po�ádal koncem letošního m�síce zá�í vý-

stavu ovoce, zeleniny a kv�tin. Každá výstava konaná po dvou letech, je vždy tématicky 
orientována. Krom� výp�stk� zeleniny a ovoce od �len� a p�íznivc� místní organizace byla 
nyní zam��ena na historii obce Slatiny nad Úpou a okolí, v�etn� nedaleké farnosti Boušín. 
Tato farnost totiž byla d�íve osídlena než samotná Slatina nad Úpou.

V historické �ásti obce byly vystaveny nejen staré fotogra	 e, pohlednice, malby a kresby, 
zachycující Slatinu, ale i tehdejší výv�sné reklamní tabule jednotlivých �emeslník�, v�etn� 
malovaných kulis, které se zachovaly po p�ti ochotnických divadelních spolcích, p�sobících 
zde do padesátých let minulého století.

Výstava bez nadsázky byla velmi zodpov�dn� a vkusn� p�ipravena, což lze vy�íst z knihy 
návšt�v. Zde se mimo jiné pochvaln� hovo�í i o kvalitní úrovni bez profesionálního aranžéra.

Výstavu p�ipravovalo cca 15 místních ob�an�. V�etn� žák� okolních ZŠ, zde krom� míst-
ních obyvatel, byli i n�kte�í z jiného regionu. Dle po�adatel� výstavu shlédlo cca 1200 ná-
všt�vník�.                                                                                            Text a foto Ivan Vávra

Vhodné pro obchod, kancelá�e, poštu, 
banku, pojiš�ovnu apod.

TERMÍN LEDEN 2011

Pronájem prostor v p�ízemí 
rekonstruovaného domu v �eské Skalici 

na p�ší zon� u nám�stí.

babka.jan@medicalhamra.cz, tel.: 602 368 117

Sídliště u nemocnice v Náchodě
ulice Zelená 157 - výměník tepla

pořádá v pátek 22.10.2010 v 9.30 hodin

SETKÁNÍ DVOJČAT 
A VÍCERČAT

Přijďte si popovídat o svých zkušenos-
tech,  které jste získali při péči o svoje 

dvoj a vícerčátka!!!
Věk nerozhoduje od 0 do 99 let!

Možná inspiruje někdo Vás a nebo naopak, 
vy pomůžete ostatním.

Získáte nové kontakty nebo třeba výhodně nakoupí-
te či prodáte potřeby pro dvoj a vícerčata.

V případě zájmu za dalším setkání zajistíme odborné 
besedy zaměřené na výchovu vícerčat (např. zacho-

vání identitx apod.) nebo téma dle Vašeho přání.

Vstupné. 30,-Kč/rodiny
Informace na tel. 608 970 406

www.hopsacek.cz
hopsacek@seznam.cz

Dětský klub HOPSÁČEK



Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

Přijeďte k nám a uvidíte, 
                že příště přijedete zase!!!

JOPECO
Pneuservis/Autoservis

Náchod
547 01 Náchod, 
U Cihelny 1751

Tel.: 491 422 797, 
Mob.: 603 712 516
Po-Pá 7:00 - 17:30

So 8:00 - 12:00

Pneuservis 
Broumov

550 01 Broumov, 
Soukenická 169

Tel.: 491 523 654, 
Mob.: 604 280 693
Po-Pá 7:00 - 17:00

So 8:00 - 12:00

Široký sortiment pneumatik a disků 

Skvělé ceny – srovnatelné s internetem  

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

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

Slevy na servisní služby při nákupu 
pneumatik a pro stálé zákazníky

Odborné a rychlé pneuservisní služby  

Další sortiment pro Váš vůz 
– sněhové řetězy, nemrznoucí 
kapaliny, škrabky a jiné

AUTOSERVIS NÁCHOD
kompletní diagnostika BOSCH, nejmo-
dernější 3D kontrola geometrie náprav 
a její seřízení, kontrola a servis brzdových 
systémů, kontrola a servis tlumičů, 
kontrola a seřízení světlometů, výměny 
olejů a filtrů, servis klimatizací, výměny 
a opravy autoskel, test a výměna auto-
baterií a další…

www.bazenymachov.cz

ZPRACOVÁNÍ 
majetkových daní

pro fyzické a právnické osoby
* daň z nemovitostí

* daň z převodu nemovitostí
* darovací a dědická daň

www.majetkovedane.cz
e-mail: alena.militka@email.cz

Tel. 733 727 183

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

www.agrotipsiroky.cz

Podzimní ak�ní ceny!!
motorová pila + bruska

Široký sortiment hra�ek za nejnižší ceny!!
Cena kompletu: 5.050,- K� s DPH

PRODEJ A SERVIS
zem�d�lské, komunální a zahradní techniky
549 11 Dolní Radechová 8         Tel./fax: 491 424 704
Mobil: 777 680 276   E-mail: sklad@agrotipsiroky.cz

AUTONAVIJÁKY - nov� v nabídce

Doprodej zahradní techniky!!

Šlapací traktory, modely stroj�, hra�ky a r�zná p�íslušenství...
Navštivte nás a vyžádejte si nový velký KATALOG HRA�EK NA ROK 2011!!

P�i zakoupení výrobku John Deere zís-
káváte mnohem více, než jen kvalitní, 
spolehlivý a úsporný stroj s dlouhou ži-
votností. Je naší ctí vám nabídnout široký 
sortiment a nejlepší zázemí. Naší prodejci 
a jejich technici jsou odborn� školeni, aby 
zajistili servis na nejvyšší úrovni, podpo�e-
ný dodávkou náhradních díl� do 24 hodin.

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení 
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:



*  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  *

Přijmu 2 asistenty/
asistentky

do regionální kanceláře v Náchodě.

Požadavky: příjemný vzhled
a komunikační schopnosti výhodou.

Info: PO-PÁ: 10.00-18.00
Tel. 737 001 200

BYTY

* Pronajmu p�kný slunný byt 2+1 
v dom�, poblíž centra Náchoda. Byt má 
vlastní m��áky, plyn topení, krb, vana, spr-
cha, plov. podlahy, plast okna a dve�e. Kau-
ce 15000K�. Tel. 777 796 996
* Prodám družstevní byt 1+1 (37 m2) 
v Náchod�,ul.B�loveská, p�vodní jádro.
Cena:625.000,-K�,tel.724 869 260,RK-ne-
volat!
* Sháníme ke koupi byt 1+kk, 1+1,2+1 
s balkónem, nejl. Plhov, ul. B�loveská, ul. 
Pražská, SUN. Nízké náklady na bydlení. 
Hotovost.Tel.: 608 667 734
* Nabízíme k prodeji zd�ný byt 2+1 (55 
m2) v centru N.M�sta n/Met.Byt je v p�vod-
ním stavu a je ihned k nast�hování.Cena: 
950.000,-K�, tel.724 869 260,RK nevolat!
* Pronajmu dlouhodob� hezký byt 3+1, 95 
m2, v 1.NP, nov� zrekonstruovaný RD se za-
hradou ve Vysoké Srbské. Nájem 5.500 K� 
+ kauce 20.000,-K�, tel. 608 90 30 70
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchod� u Slá-
vie. Cena 1.049.000 K�. Tel. 607 575 914 
po 19. hod.
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+k.k v os.
vlast.v Náchod�, 46 m2, v 1 NP, v nov� 
zrekonstruovaném dom� poblíž cent-
ra. Nájemné+energie 6.400,-K�+kauce. 
Tel.:608 903070.
* Pronajmu byt 2+kk v Novém M�st� n. 
Met. Kr�ín� od 1.12.2010. Tel. 603 311 685
* Pronajmu dlouhodob� v nov� zrek.
dom� v NA poblíž centra ve2NP nadst.
podkr.byt 103m2 4+1 s balk.,2x koupelna. 
Nájemné 7.000,-K� + inkaso + kauce, tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob� slunný byt 3+1 
(zvýšené p�ízemí) v Náchod� - Brance. Ná-
jem 5800,-K� + zálohy na energie. Kauce: 
dva nájmy. Tel. 777 311 797
* Pronajmu velký slunný byt 3+1 v centru 
Náchoda. Byt se nachází v 1. pat�e bez vý-
tahu, vým�ra 109 m2. Volný ihned. M�sí�ní 
nájemné 6.000 K� + zálohy na služby. Kau-
ce 20.000 K�. Tel. 602 872 451
* Pronajmu dlouhodob� garsonku s te-
rasou, 26,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Li-
pím naproti hospod�, nájemné 2.900,-K� 
+ 1.900,-K� inkaso, kauce 14.400,-K�.
Tel.:608 90 30 50.
* Prodám družst. byt 80 m2 na sídlišti Bran-
ka v Náchod�, po kompletní rekonstrukci, 
elektroinstalace, topení, plyn. kotel, kuch. 
linka, koupelna, lodžie, cena 1.350.000 K�. 
Pohledávky k družstvu uhrazeny, p�evod 
do OV v r. 2014. Tel. 725 679 571
* Prodám nový podkrovní byt (3+1) 
v OV ve zrekonstruovaném dom� poblíž 
centra Náchoda. Obytná kuchy�, 2 poko-
je, soc. za�ízení o celkové podlahové plo-
še 60,86 m2 + mezonet o podlahové ploše 
30,51 m2. Parkování na uzav�eném dvo-
�e, zahrada. Nutno vid�t. Cena k jednání 
1.800.000,- K�. Tel. 602354679
* Pronajmu DB 2+1, Nové M�sto n.Met. 
Volné ihned. Tel. 737
971 044.
* Prodám slunný, zd�ný byt 1+kk v OV 
po rekonstrukci v centru Náchoda s výhle-
dem na zámek. 29,4 m2, 3. patro. Volný 
ihned. Cena 590.000 K�. Tel. 724 705 870
* Pronajmu byt 2+1 v RD u Nácho-
da, k nast�hování ihned, povinná kauce. 
TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod� na Plho-
v� 42 m2, 3500,-+ služby. Kauce 12 tis.K�. 
TEL.:732 283 384
* Prodám byt 2+1 (64 m) v Novém M�st� 
n/M. v cihlovém dom� po
rekonstrukci s p�dou, sklepem, k�lnou a za-
hradou. Tel.724 731 474
* Prodám byt v OV 3+1 v Náchod� (Pl-
hov). Cena 1.350.000 K�. Tel. 776 555 732
* Prodám byt v OV 3+1 90 m2, cihlo-
vý d�m v Novém M�st� n.Met. Cena 
1.600.000 K� Tel. 774 678 899
* Prodám udržovaný byt 1+1 v Novém 
M�st� n Met., 4. NP, nová plast. okna, nové 
stoupa�ky. Tel. 608 949 968
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt 
2+1 Nové M�sto n.M., nájem 5000,- + inka-
so, kauce. Volný od 1.11. TEL.:607 179 335
* Pronajmu byt 2+1 v Novém M�st� n.M. 
- Malecí od 1.11.2010.Nájemné 4.000,-K� 
+ energie + vratná kauce.Tel.: 777 671 705
* Pronajmu byt 2+kk a 1+1 v Hronov�. 
TEL.:608 11 00 41
* Prodám byt 3+1, 74m, ve zd�ném by-
tovém dom� v Hronov� na Padolí. 2.NP, 
nadstandartní úpravy, sat., internet, balkon. 
Cena 1.400.000 K�. Tel.776 333 139
* Dlouhodob� pronajmu nadstandardní 
cihlový byt 2+1 v klidné �ásti Nového M�s-
ta nad Metují. Byt je slunný s krásným vý-

hledem, má velký balkón, kuchy�ský kout 
se spot�ebi�i, plovoucí podlahy, WC s bide-
tem, sprchový kout, wi-	  internet. M�sí�ní 
nájem 5 500,- K� + inkaso, vratná kauce 
15 000,- K�. Tel. 602 222 677
* Prodám byt 2+1 do OV o vým��e 44,21 
m2 ulice B�loveská Náchod. Výhled k lesu, 
cena 950 tis.K�. TEL.:737 488 266
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 
72m2,v Novém M�st� nad Metují, panelový 
d�m v centru m�sta, druhé podlaží, kom-
pletn� modern� za�ízený na zakázku, v�etn� 
zánovních kuchy�ských spot�ebi�� a LCD 
televizí. Cena 1 700 000,- K�. RK nevolat. 
Tel. 602 222 676
* Pronajmu p�kný byt 3+1 v �erveném 
Kostelci s ýhledem do lesa, balkon, výtah, 
sklep. Po rekonstrukci - nová plast.okna, 
kuchy�. linka, koupelna. Nájem 5500,- + 
inkaso + kauce. TEL.:732 135 136

* Prodám krásný nový byt 3+1 v OV 
v Novém M�st� n.Met.,velká sleva. Tel. 
603 204 368

* Prodám p�kný DB 2+1 v Novém M�s-
t� ul. Nad Stadionem 1304, 2.NP, 58 m2. 
Nová plast.okna, balkon, stoupa�ky. P�e-
vod do OV v r.2016. Cena 950.000,-K�. P�i 
rychlém jednání sleva. TEL.:605 579 009
* Prodám v�tší byt 1+1 v DV ve 3.NP 
v Náchod� s balkonem. Byt je kompletn� 
zrekonstruován + plast. okna a zateplení. 
Perfektní stav, nutné vid�t. Cena dohodou. 
Tel: 606 251 848
* Pronajmu nový byt 2+kk 43m3 v Hrono-
v� na Padolí. TEL.:602 133 173
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n.M. 
- Kr�ín�. Tel. 777 567 587
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 
v Náchod� na dobrém míst�. Velká kuchy� 
s jídelnou, + 2 velké pokoje + p�edsí� + 
komora + zasklená lodžie + WC + koupel-
na nová plastová okna, lino, kuch. linka, 
sporák atd. p�da + sklep + kabel. TV + in-
ternet + telefon. Kauce. Volný ihned. Tel.: 
602 790 044
* Pronajmu byt 2+kk v centru Náchoda. 
Tel. 608 730 881
* Pronajmu 1 + kk u Slavie, cena 6000 K� 
m�sí�n� + kauce 15000 K�. jiova@seznam.cz
* Pronájem bytu 1+1 v Jarom��i. Byt je 
nov� za�ízen, lokalita - centrum pod ná-
m�stím, z bytu je p�ístupná zahrádka. Volný 
od listopadu. TEL.:604 631 632
* Prodám standardní slunný byt 1+1 
v OV panelového domu v Polici nad Metují. 
TEL.:777 922 926
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� 
na sídlišti u nemocnice. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� 
na sídlišti u nemocnice. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 
2+kk na Kamenici v Náchod�. Byt o veli-
kosti 40 m2, v�etn� nové kuchy�ské linky. 
Cena nájmu 5500,-K� + zálohy na teplo 
a vodu 1600,-K�. pouze pro solidní a bez-
problémové zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byt v centru Náchoda 
2+kk 42 m2. Nájemné a zálohy na topení 
a vodu celkem 6000,-K�. Kauce p�i podpi-
su smlouvy 10 tis.K�. Parkování zajišt�no 
v objektu. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty 1+kk 30 m2 v Hrono-
v�, ul.Husova, velmi dobrý stav, parkování 
zajišt�né. Cena 4000,-K� + inkaso. Kauce 
8000,-K�. TEL.:777 152 750
* Pronajmu byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i 
u gymnázia. Nájemné 2400,-K� + služby. 
Tel.: 775 061 233
* Prodáme byt 3+1 60 m2 v OV v cihl. 
dom� se zahradou. Byt je po celk. rekon-
strukci, nová kuch. linka, 2x sklep. Klid-
né místo nedaleko centra Náchoda. Cena 
1 299 000,- K�. Tel: 739 624 610
* Pronajmu byt 1+1 v Jarom��i, nájem 
3500,-K� + služby. TEL.:775 061 233
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i 
u gymnázia. Cena 299 000,-K�. 
Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 (45 m2) v R�žovce v Ja-
rom��i, cena 698 tis.K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Pala-
chova ul.1457, nájem 5000,-K�+1800,-K� 
služby. TEL.:775 061 233
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13
* Koupím byt 2+1 (3+1) do 20km od Ná-
choda. Tel. 739486403
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, sídlišt� 
SUN. Bližší informace na tel.:733 131 189
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlo-
vého domu v Polici nad Metují. V cen� je 
byt. jednotka, spoluvl. podíl na spole�ných 

�ástech domu, na pozemcích a také na ne-
byt. jednotce - prodejna v p�ízemí. Cena 
690.000 K� k jednání. TEL.:606 951 546
* Prodám byt 3+1 v DV o vým��e 65 m2 
ve Velkém Po�í�í. P�i rychlém jednání sle-
va. Cena 740.000,- K�. Tel: 604756688, RK 
nevolat !!!
* Sháním byt v Polici nad Metují - proná-
jem. TEL.:603 441 264

NEMOVITOSTI

* Hledáme pozemek s nemovitostí a par-
celou do 2500m2 nebo i samotnou stavební 
parcelu, kde je p�ípojka el.a vody.Na polosa-
mot� nebo okraj vesnice, kde nevede hlavní 
silnice, na Náchodsku Tel.: 721 146 244
* Prodáme p�knou stavební parcelu v No-
vém M�st� n. Met., Na Františku, ur�ena 
k výstavb� RD. P�ístup z ve�ejné komuni-
kace, veškeré sít� na pozemku. Slunné mís-
to uprost�ed zástavby RD. Celková vým�ra 
1187 m2, cena 990 K�/m2.  TEL.: 773 585 555
* Koupíme pozemek na d�evostavbu 500-
600m2 Náchod a okolí do 10km.  
Tel.: 607 939 657

* Prodám pozemek u lesa 1224m2 s cha-
tou 30m2 v Novém Hrádku. Sít� na hra-
nici, topení tuhá pal.,WC ekol. Krásná 
p�íroda, houby, lyž.vlek. Cena:240 000K� 
TEL.:773 959 770
* Nabídn�te ke koupi chalupu, do-
mek 2+1,3+1, k trv. bydlení s pozem-
kem min.200m2, okr. NA, 1,3mil.Tel.: 
608 88 30 12
* Prodám stavební parcelu v Novém M�s-
t� n.M.. TEL.:736 153 797
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km 
od Náchoda v cen� do 1,5 mil.K�. Menší 
opravy nevadí. TEL.:608 245 634
* Prodám ve Velkých Petrovicích udržo-
vaný RD 4+kk, k domu náleží oplocená za-
hrada o vým��e 1200 m2, volný ihned k byd-
lení. Tel. 604 336 337
* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 
3+kk, lze rozší�it o d�tský pokoj, UT na plyn, 
na pozemku je zd�ná dvougaráž a dílna. Vol-
né k nast�hování. Tel. 608 245 634
* Prodám slunný, mírn� svažítý poze-
mek v Náchod� na Vyhlídce. V uzemním 
plánu je pozemek veden jako louka, v sou-
sedství jsou pozemky ur�ené pro výstavbu 
rodinných dom�. Celková vým�ra pozem-
ku �iní 636 metr�. Možnost p�ikoupení 
�ásti sousedního pozemku. Inženýrské sít� 
na hranici pozemku. Výhodná investice 
do budoucna. Cena 400.000 K�. 
Tel: 603964250
* Prodám krajní �D v Novém M�st� n.M. 
Kr�ín, klidné místo, 5+1, velká zahrada, ba-
zén. Další info 736 633 426
* Prodám d�m u p�ehrady Rozkoš - vyu-
žívaný jako penzion, bazen 15x7 m, 3 tenis. 
kurty, sauna, grilpárty, výb�h pro kon�. Celk. 
pozemek 5000 m2. Více na www.penziontc.cz
* Prodám lukrativní pozemek v centru 
Náchoda. Pod nemocnicí. 1400 m2, s mož-
ností výstavby. Tel. 606 322 358
* Prodám RD �ervený Kostelec - Stolín 
na p�kném klidném míst�, d�m je možné 
rozd�lit na 2 byty se samost. vchodem. Sou-
�ástí domu je garáž, terasa, zahrada. Nemo-
vistost je �ádn� udržovaná ve velmi dobrém 
stavu, ihned obyvatelná. Výhodná cena 
1.680.000,- K�. TEL.:602 892 004
* Prodám stavební parcelu o vým��e 938 m2 
v Lodín� u Nechanic, kompletn� zasí�ovaná, 
hotové komunikace, v�etn� projektové doku-
mentace a stavebního povolení na bungalow 
13 k vid�ní na www.gservis.cz, cena 600.000,- 
K�, tel: 731 686 991
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod� 
- B�lovsi (U BONATA). 1000,-K�/m�sí�n�. 
Tel. 608 480 700
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 
byty, Havlí�kova ul.240. Velký p�dní pro-
stor pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K�. 
TEL.: 775 061 233
* Prodám nový nízkoenergetický RD 
v Novém M�st� n.M. - „MEZI LESY“. 
Možno i �ást na splátky. Tel. 603 525 531
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albán-
ská ul.198. Cena 2.499.000,-K�. TEL.:775 
061 233
* Koupím zm�d�lskou usedlost nebo 
chalupu (Broumovsko, Náchodsko) Tel. 
605212203
* Prodám pozemky v Náchod�, �eské 
Metuji, Horních Teplicích, možnost stavby 
chaty. TEL.:606 951 546

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, 
poblíž centra, v nov� zrekonstruovaném 
dom�. V�etn� kuch. koutu a WC. Ná-
jemné 2.000,-K� + inkaso + kauce., tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmu garáž v centru Náchoda, vol-
ná od 1.11. TEL.:724 078 566
* Pronajmu garáž v úvoze u nemocnice 
od 11/2010. Prosím volat po 17. hod. (SO-
NE kdykoliv) na tel. 605 95 15 15
* Dlouhodob� pronajmu prodejnu 
v Hronov�, 60m2, 200m od nám�s-
tí, cena 5.000K�/m�s. Info na telefonu 
777 302 483
* Dlouhodob� pronajmu nebytové pro-
story v Hronov�, vhodné na ordinaci 
apod., 110 + 50 m2, 200m od nám�stí. Info 
na telefonu 777 302 483

* Pronajmu prodejnu v centru Náchoda 
o velikosti cca 100 m2. Tel. 608 730 881

* Pronajmu nebytové prostory v cen-
tru Náchoda 45 m2. TEL.:602 462 397

* Pronajmu ihned garáž v Náchod�, B�-
loveské ul. proti prodejn� Pinguin.
Tel:602 641 234
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz restaurace, kavárny nebo jiných ob-
chodních služeb. Jedná se o prostory v 1.
pat�e na Kamenici v Náchod� po bývalém 
baru „K“. Investice do za�ízení a vyba-
vení jsou nutné. Prostory jsou prázdné. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme kancelá�ské prostory 
v budov� Itálie na Kamenici v Nácho-
d�. Celkem 4 kancelá�e o celk. vým��e 
91 m2. Možno dohromady nebo jednot-
liv�. K dispozici kuchy�ka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu garáž v Polici nad Metují. 
TEL.:603 441 264

KOUPÍM

* Koupím lesní naviják na vývodový h�í-
del. TEL.:608 66 77 30
* Koupím jakékoli staré �asopisy, �ty�líst-
ky s d�tskou tématikou. TEL.:603 549 451
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, 
a jiné. Platba v hotovosti, slušné jednání. 
Tel. 603 549 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramko-
vé hodinky nap�.zn. PRIM aj. 
TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoapará-
ty a objektivy v jakémkoliv stavu i p�í-
slušenství. Koupím také stereokotou�ky, 
meoskopy a jiné fotop�íslušenství. Slušné 
jednání platba v hotovosti. 
Tel. 777 559 451
* Koupím staré pohlednice, vále�né fo-
togra	 e. 775 440 253

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

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�-
ky, bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. 
na bovden, autodráhy, modelové želez-
nice, vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, 
hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vy-
znamenání a �ády LM aj. staré nepot�ebné 
i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

PRODEJ

* Prodám palivové d�evo, sušené, balené 
v pytlích. 604 84 41 42
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové, složení panelu plech minerál. 
vata a plech, 100x200 cm, TL 6 cm 250 
k�/m2, TL 8 cm 275 K�/m2, TL 10 cm 
a 12 cm 300 K�/m2, použití na stavbu 
montované garáže, dílny, chatky, st�n, 
oplášt�ní, obydlí pro zví�ata a ptactvo, 
stropního podhledu, p�í�ky, mám 150 ks, 
tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou �erno-
zem - travní substrát, kyp�enou, dohno-
jovanou, ideální pro kone�nou úpravu za-
hrad a zakládání nových trávník�, vhodná 
i do skleník�, cena 400,- K�/1 m3, min. 
odb�r 2 m3, dovezu, tel: 777 222 232
* Prodám palivové d�evo 1 m3/500,-K�. 
TEL.:774 848 137

R
ZNÉ

* V�ELKA - Práce všeho druhu. Jste 
starší lidé, �i nemáte �as? Pot�ebujete se-
stavit nábytek, p�ipevnit poli�ku, obraz, 
vymalovat, posekat trávu, po�ezat d�íví �i 
n�co p�ivést nebo odvést? Levn� a kvalit-

Zavedená jazyková škola
hledá lektory cizích jazyků.

Kontakt: 739 596 803

n�. Sta�í zavolat tel. 608 912 363 , jist� se 
domluvíme.Náchod a okolí.
* Kdo nau�í anglicky u m� doma? Za�á-
te�ník. Tel. 724 087 654
* Kdo opraví plechovou st�echu v Ná-
chod� - B�lovsi? Tel.776 552 658
* Sb�r ovoce v Itálii. INFORMACIE 
na 722 44 54 99, www.apofruit.eu, email: 
apofruit@centrum.cz
* Dne 5. �íjna v lokalit� náchodského 
zámku došlo ke ztrát� zvonu cca 20 cm 
výška. Prosíme poctivého nálezce, aby se 
nám p�ihlásil a zvon vrátil. Nabízíme ná-
lezné. Tel. 733 774 728
* Hledám spolehlivou kade�nici na ŽL 
do nového kade�nictví v �erveném Kos-
telci. Tel.: 605 473 865
* 60ti letá d�chodkyn� hledá jakékoliv 
zam�stnání jako pomocná síla v kuchyni, 
obchod�, úklid apod. Tel. 723 579 763
* P�ehraji levn� záznam z kamery Hi8, 
VHS-C, MiNi Dv a jiné nap�. VHS nebo 
DIGI na DVD. Tel. 732 11 82 45
* Odvoz stav.suti. P�istavení kontejneru, 
možnost naložení a složení hydraulickou ru-
kou. Úklid staré veteše.  TEL.:777 213 229
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo 
malování domku �i bytu, provádím jedno-
rázový úklid, mytí oken nebo pravidelný 
úklid domácnosti, za�ídím nákupy, také 
pohlídám d�ti, zdravotní pr�kaz mám, 
zkušenosti a doporu�ení také, volejte 
737 564 496, cena dohodou
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz 
suti a odpadu, dále dovoz písku, št�rku, 
betonu, ka�írku, atd. Tel: 775 959 962
* Daruji neomezené množství hlí-
ny, opukový kopec, vhodné na zavážky 
a do cest. TEL.:739 814 111
* Hlídání d�tí, pejsk�, senior� (kvali	 k.
u�it. MŠ - 32 let praxe). �išt�ní oken, ko-
berc�, sed.souprav, úklidy. Platí stále.
TEL.:605 145 004
* Provádím údržbu zahrad, pose�u 
trávu, ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný 
nábytek i ploty, pokácím i vysadím nový 
stromek, uklidím listí i sníh. 
Tel. 737 564 496

* Hledám  spolehlivou kade�nici...
TEL.:605 473 865

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze 
i na H�. Výd�lek až 17.000 K�/m�s. Tel. 
603 731 609

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Jorkšírský teriér-prodám š�. bez PP, 
tel.736 775 766
* Flat Coated Retriever - už jen 3 psí hol-
�i�ky a 1 psí kluk (narozeni 21.08.2010) 
hledají milující pání�ky, kte�í stojí o jejich 
lásku, v�rnost a poslušnost. Flat coated re-
triever je oddaný, p�átelský, spole�enský 
pes, milující d�ti a aportování :) Št��ata 
pocházejí od zdravých rodi�� matky Agathy 
Sunny Grim a otce Arga z �erného doup�-
te. Odchov v domácím prost�edí za stálé 
pé�e, nejen matky! Odb�r možný na konci 
�íjna - po  o�kování, od�ervení a všem, co 
k tomu náleží. Nezávazná návšt�va vítána! 
Zájemci volejte na 774 069 041 nebo pište 
na sru	 s@seznam.cz. Nové M�sto nad Me-
tují 
    

BRIGÁDA
kamelot (prodejce magazínu)

* Výdělek 90 - 150 Kč/hod.
* Flexibilní pracovní doba

* Denní výplata

Volejte 734 417 539
pošlete SMS 

- Zavoláme Vám ZPÁTKY!

HUBNĚTE zdravě bez hladovění, poradím

www.hubnete.cz/omladit, tel.602478560



VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2 820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

www.rako-reality.cz  

Nové M�sto n/Met. – zajímav� dispozi�n� �ešený 
byt 3+1 v osobním vl. na Malecí .............. 1,450mil.
Zájezd u �eské Skalice – �adový rodinný d�m 
po celkové vnit�ní rekonstrukci, zahrada .. 1,600mil.
Náchod – rodinný d�m 3+1 s garáží a menší zahrád-
kou ve výborném stavu, p�íroda ............... 1,690mil.
Hronov - rodinný d�m 4+1 s garáží, bazénem a za-
hradním domkem, klidné bydlení ............. 1,450mil.
Kramolna - rodinný d�m na lukrativním míst� 
s pozemkem 1 110m2 s garáží, kolnou ..... 2,595mil.
Náchod – byt 3+1 v os. vl., ul. Raisova .. 1,050mil., 
Náchod – byt 3+1 v os. vl. za Penny ....... 1,050mil.
Peklo -  chata (52m2) se nachází v údolí �eky Metuje 
s vl. pozemkem o vým��e 1 742m2 ............ 1,050mil.
Náchod–byt 2+1 v OV.,ul. B�loveská ..........970tis.,
N.M�sto n/M.- byt 3+1 v OV,výborný stav..1,690mil.
Olešnice u �. Kostelce - zd�ná chalupa na polosamot� 
se zahradou, klidné slunné místo ...................1,400mil.
H�ibiny – Ledská, okr. RK – poloroubená chalupa 
po rekonstr. k celoro�nímu bydlení .......... 1,450mil.
Náchod – byt 3+1 v os. vl., ul. Bílá, 75m2 ..1,300mil.,
Police n/M.-byt 3+1 v OV(85m2) .................980tis.
Kramolna – podsklepený dvougenera�ní rodinný 

d�m (2+1, 3+1) se zahradou a garáží ....... 2.600mil.
B�loves – dvougenera�ní podsklepený rodinný d�m 
(2+1,3+1), garáž, zahrada, dílna ............... 2.400mil.
Kramolna - modern� zrekonstruovaný rodinný d�m 
4+1 s pozemkem o vým��e 877m2 ........... 2,495mil.
Nové M�sto n/Met. – RD s garáží nedaleko centra, 
ale na klidném míst� se zahradou ............. 2,500mil.
Nové M�sto n/Met. – �adový RD (5+1 a 1+kk) se 
zahrádkou a garáží v na Františku ............ 2,500mil.
Vrchoviny – menší rodinný domek s altánem, 
bazénem, krbem, chatkou, rybní�kem ...... 1.390mil.
Nedv�zí – zd�ný domek v Orl. h. 7km od Deštné 
v OH s pot��kem,možno zbudovat rybník..1.575mil.
B�loves - ideální 1/2 RD s bytovou jednotkou 3+1 
se vl. vchodem, garáží a zahradou .................950tis.
Hronov –dvoug.RD(1+1 a 4+1)ve výborném stavu 
s garáží,lukrativní místo,udržovaný poz ... 3,700mil. 
Velké Po�í�í - kompletn� zrekonstruovaný nadstand-
ardní dvoug.rodinný d�m (5+1, 3+1) ......... 3,900mil.
Nové M�sto n./Met. – dva stavební pozemky  
972m2 a 1 182m2, lukrativní místo ......... Info v RK
Ho�i�ky –  domek k bydlení i rekreaci .........950tis, 
�eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou .. 160tis.

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

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2 

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Novinka! 
- prodej a montáž

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

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

s rozvodem

doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 
sjednané

pro	  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej

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

                                     604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZ	STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

HEZKEJ PES
Střihová úprava, 

kosmetika a péče 
pro čtyřnohé kamarády

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

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

Kristina Meierová
tel.: 739 13 41 41

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

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 p�j�ky
- pro zam�stnance, d�chodce, 

MD, podnikatele

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

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

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

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

Dodávka do bytu ZDARMA

KOBERCE
LINA

montáž - lepení - lištování
Kvalita není výsada, kvalita je právo

od � rmy KJMAX spol. s r.o.
Hostovského 247, Hronov

tel.:  491 482 484, 777 273 503

PLOVOUCÍ 
PODLAHY

- NOVÉ VZORY

 RYBAŘINA
- MYSLIVOST 

- ZVERIMEX
K.ŠOLCOVÁ - NÁCHOD - PLHOV

 Potraviny Verner-I.patro
Nabízíme široký sortiment výrobků,
 živé návnady - červy, rousnice aj.

 Dárkové poukázky 200, 500 a 1000 Kč.  

tel. 776 687 510 , 775 261 853 
NOVÉ MYSLIVECKÉ OBLEKY 

- PÁNSKÉ A DÁMSKÉ

Akce: BOILIES -10%
Široký výběr oblečení pro myslivce

- trika, košile, kalhoty, bundy,
boty, holínky

Nový Elton a.s. v Novém 
Městě nad Metují

přijme 
do třísměnného provozu 

obsluhu dlouhotočných 
automatů TORNOS.

Požadujeme min. 5 let praxe.
 informace 774 000 524

Letos v zá�í jsme po�tvrté uspo�ádali na ZŠ Komenského sportovn� turistický kurz pro 
žáky 6. ro�níku v Deštném v Orlických horách na chat� PRIM, se kterou máme dlouho-
leté dobré zkušenosti.  
V p�írod� je turistika v našich podmínkách jednou z nejp�ístupn�jších a také nejvíce rozší-
�ených pohybových aktivit. Sou�ástí turistiky je kulturn� poznávací �innost. Kurz dopl�o-
vala témata ze znalosti topogra	 ckých a turistických zna�ek, práce s buzolou, seznámení se 
s Morseovou abecedou apod. Seznámili jsme žáky se základními poznatky, d�sledky, návyky 
a možným p�edcházením závislostí p�i užívání tabáku a konopí. Uskute�nili jsme n�kolik 
výlet� do okolí, navštívili jsme jízdárnu, lanový park a také jsme využili krytý bazén. Tento 
kurz se uskute�nil za 	 nan�ní podpory m�sta Nové M�sto nad Metují v rámci dotace prevence 
rizikového chování, za což velmi d�kujeme a v��íme, že se i v p�íštím roce setkáme s podpo-
rou m�sta p�i �innosti na naší škole.                                    So�a Novotná, vedoucí projektu

Post�ehy žák�:
„Po ob�d� jsme šli d�lat program pro kamarády z 2. ro�ník�, kte�í zde byli na škole v p�írod�, 
byla to celkem zábava. My jim dávali úkoly, oni je plnili, taky jsme jim rozdali naše buráky...“ 

chlapci 6. B
„P�ipravili jsme si své batohy a vyrazili na zastávku, po chvilce p�ijel autobus a vyvezl nás 
pod Šerlich. Odpo�inuli jsme si u Masarykovy chaty, So�a nás u�ila pracovat s buzolou, ces-
tou jsme hráli r�zné hry a plnili úkoly s mapou apod. Do ve�e�e jsme byli na h�išti u naší 
chaty_zážitek dne: na Velké Deštné jsme byli sou�ástí vysílání �T, která to�ila dokument 
o Orlických horách...“                                                Terka Jane�ková a Niki Plíhalová z 6. B
„V 7.30 jsme se probudili do krásného slune�ného dne. Po snídani jsme se u�ili Morseovu 
abecedu, pracovali jsme s mapou a u�ili se topogra	 cké zna�ky. Odpoledne nás �ekají hry 
s mladšími spolužáky ze 2.t�íd...“                                              Napsala: Katka Ficková z 6. A

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

Restaurace Pod Montací
v Náchodě Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY,
které se konají

v úterý, ve středu a ve čtvrtek
19., 20. a 21.10.2010

Hudba k tanci a poslechu
ve středu od 18.hodin

Tel. 491 426 425

B�žci vytrvalci op�t na silnici 
Hronov - Náchod

Druhá polovina �íjna již každoro�n� p�ináší s sebou tradi�ní nejstarší vytrvalecký závod v silni�-
ním b�hu na trati z hronovského nám�stí na náchodské nám�stí p�ed radnici. Zde se po dob�h-
nutí všech ú�astník� odehrává akt, který b�žci z celé republiky právem považují za vyvrcholení 
b�hu, zvaného „Východo�eské B�chovice“. Letošní ro�ník je za�azen do seriálu závod� „MI-
ZUNO RUNNING CUP 2010“. Pob�ží se zde poslední a rozhodující závod šestidílného seriálu.
Slavnostní vyhlášení výsledk� závodu se koná za ú�asti p�edstavitel� zú�astn�ných obcí v ob-
�adní síni historické budovy. V sobotu 23. �íjna 2010 se b�ží 53. ro�ník. Start v Hronov� je 
p�esn� v 10.30 hodin, do cíle v Náchod� budou závodníci i závodnice dobíhat postupn� tak, jak 
jim to jejich síly dovolí, od 10.56 - 11.30 hodin. V prvních dvou �i t�ech minutách p�ib�hnou zá-
vodníci �eské a zahrani�ní špi�ky a po n�jakých 4 minutách nejlepší ženy, a b�hem dalších p�ti 
minut bude v cíli rozhodující pole t�ch, kte�í budou již od Hronova svád�t boj s �asem i mezi 
sebou. Výsledné �asy vždy ovliv�uje vítr, který dokáže hezkých pár vte�in ubrat nebo p�idat.
Závod byl založen v roce 1928 ná�elníkem náchodských atlet� Bohumilem Krat�nou, jehož 
jméno - Memoriál Bohumila Krat�ny- také nese. Hlavní cenou pro absolutního vít�ze je v��n� 
putovní Štít m�sta Náchoda.
Zájemci o start v tomto závod� se mohou p�ihlásit v p�ízemí náchodské radnice a p�i p�ihlášce 
a po zaplacení startovného 100,- K� p�evezmou nejen startovní �íslo, které si mohou ponechat, 
ale i pam�tní list, tri�ko a ru�ník s emblémem závodu. Závodník�m, kte�í jsou pojišt�ni u VZP 
a p�edloží u prezentace platný pr�kaz pojišt�nce VZP, hradí startovné v plné výši pojiš�ovna 
VZP což je generální sponzor závodu.
Prezentace závodu prob�hne v sobotu 23.�íjna 2010 od 7.00 do 9.30 hodin. Všichni p�ihlášení 
budou p�evezeni autobusy od Beránku na místo startu od 8.35 - 9.35 hodin, autobusy pak jejich 
osobní svršky zase dovezou k cíli.
Ve 12.15 hod. prob�hne slavnostní vyhlášení výsledk� závodu, p�i kterém jsou vyhodnoceni 
nejlepší závodníci v každé kategorii (muži 6, ženy 3), okresní p�eborníci a nejmladší a nejstarší 
ú�astníci závodu.
Závod však není jen v�cí organizátor�, ale i mnoha dalších lidí nebo orgán� �i podnik�, které se 
na jeho provedení podílejí. Krom� pracovník� m�stských ú�ad� jsou to orgány Policie �R nebo 
m�stských policií, zdravotníci i �etní sponzo�i, kte�í svými p�ísp�vky umož�ují provedení této 
náro�né akce. Všem pat�í za jejich podíl a pomoc pod�kování.
Po�adatelé, ale i policejní orgány, mají p�i této p�íležitosti prosbu k motorist�m a cyklist�m, 
aby v dob� závodu (10.30 - 11.30 hodin) pokud možno nepoužívali silnici II.t�ídy z Náchoda 
do Hronova, protože se b�ží za provozu a dojde jen k usm�r�ování vozidel p�íslušníky policie.
K regulérnosti závodu totiž neprospívá, proplétají-li se polem závodník� nejen vozidla, ale 
i cyklisté. V p�edcházejících letech se tato výzva setkala s porozum�ním a tak pr�b�h závodu 
byl plynulý bez problém� a nehod, policisté samoz�ejm� odvedli precizní práci a motoristé je 
respektovali.                                                       Organiza�ní výbor závodu Hronov-Náchod
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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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   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby 
a revizí rozvod� pro tato média. VY budete by-
dlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

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

Sportovní centrumSportovní centrum

* badminton
* tenis
* squash
* spinning
* fitness

* badminton
* tenis
* squash
* spinning
* fitness

Síla, rychlost, zábava a relaxace pod jednou st echouř

tel.: 775 770 700
www.sportovnicentrum.cz

tel.: 775 770 700
www.sportovnicentrum.cz

Nové M sto nad MetujíěNové M sto nad Metujíě

fitnes squash tenis spinning badminton

Malé sépie - 4 balení propláchneme vodou. 
Na rozpáleném oleji, oko�en�né drceným 
kmínem, vegetou, mletým pep�em, ko�e-
nící sm�sí na ryby a osolené, osmažíme 
sépie a zalijeme 1,5 dcl sladkého bílého 
vína. Sépie p�eložíme do peká�e a p�idá-
me pokrájenou zeleninu - raj�ata, papri-
ku, pórek, kuku�ici, spolu s 15 dkg šunky 
a 15 dkg uzeného b��ku, rovn�ž nakráje-
né na kosti�ky. Vše smícháme, zaprášíme 
hladkou moukou, vmícháme 31% smetanu 
a dáme do trouby zapékat. Po 30 minutách 
na sm�s poklademe plátky sýra Eidamu 
a ješt� na 10 minut dáme zapéct. Servíruje-
me s bramborovou kaší nebo bramborový-
mi kroketami.            Tak, a� Vám chutná... 

p�eje Laka Škodová

��������	
���
ZZapékaní krakeniapékaní krakeni

Pod samotným 
oddílem

 Dne 15. 9. 2010 byl založen nový 
subjekt - hokejový oddíl HCM Jarom��. 
Na základ� dohody se stávajícím ve-
dením hokejového oddílu HC Jarom�� 
dojde k odd�lení všech mládežnických 
mužstev (od nejmenších d�tí - základny 
a p�ípravky až po juniory) od mužstva 
muž�. Cílem je p�edevším lepší organi-
za�ní, sportovní a ekonomické zázemí 
pro hokejovou mládež. Zárove� by toto 
osamostatn�ní m�lo napomoci i k efek-
tivn�jšímu fungování A-mužstva, v�tší 
transparentnosti jarom��ského hokeje 
v��i m�stu a dalším subjekt�m. V sou-
�asné dob� mladí jarom��ští hokejisté 
mimo jiné nastupují v nejvyšších žá-
kovských sout�žích - žákovské lize 
pátých až osmých t�íd. Kategorie mlad-
šího dorostu hraje druhou nejvyšší sou-
t�ž. Nový oddíl zast�ešuje p�es 130 d�tí, 
o které pe�uje celkem 15 hokejových 
trenér�. P�edsedou HCM Jarom�� byl 
zvolen Martin Štohanzl. Více informací 
na www.hcjaromer.cz .

Radim Syrovátko, 
�len výboru HCM Jarom��

 
       a novinami ECHO

1. díl seriálu
Základní fráze

Hello, how are you? Ahoj, jak se máš?
I am � ne, thank you. Mám se dob�e, d�kuji!
Nice to meet you. Rád T� poznávám.
Good morning (afternoon, evening)! Dobré ráno (odpoledne, ve�er).
What is your name?  Jaké je vaše jméno?
My name is Jan Novák. Mé jméno je Jan Novák.
Where are you from? Odkud jste?
I am from the Czech Republic. Jsem z �eské republiky.
How old are you? Kolik je vám let?
Excuse me, can you help me? Promi	te, m�žete mi pomoci?
Where is ... ?  Kde je ... ?
Do you speak English? Mluvíte anglicky?
Yes, I do.  No, I don´t. Ano, mluvím. Ne, nemluvím.
What happened? Co se stalo?
I don´t understand. Nerozumím vám.
Can you say it again, please? M�žete to zopakovat, prosím?

... a anglické přísloví nakonec:
Every bird loves its nest.        Všude dob�e, doma nejlíp.

doslova: Každý pták má rád své hnízdo.

V dalším díle se m�žete t�šit na téma: Nakupování 
www.magicenglish.cz
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KOLÁ�OVÉ KLÁNÍ

Naučte se anglicky s

 V po�adí již t�etí sout�ž pod sladkým 
názvem „KOLÁ�OVÉ KLÁNÍ“ se kona-
la v sobotu 2.10.2010 v Poho�í u Dobrušky.
 Zájemci se mohli zapojit do sout�že 
ve t�ech kategoriích - pe�ivo slavnostní, 
sladké a slané. Svými výrobky se na této 
akci prezentovali také žáci St�ední školy 
a Základní školy, Nové m�sto nad Metu-
jí z obor� cukrá�ské práce a kucha�ské 
práce, kte�í se svými u�iteli odborného 
výcviku p�ipravili nazdobené slavnostní 
zákusky, kolá�e a sýrové pe�ivo.
 O tom, že p�ítomným naše pe�ení chutnalo, 
sv�d�í fakt, že slavnostní zákusky po zahájení 
ochutnávky zmizely b�hem krátké chvilky. 
Spokojené a pochvalné úsm�vy p�ítomných 
host� vypovídaly o šikovnosti našich žák�.                                                          

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

                                
GULÁŠOVÉ HODYGULÁŠOVÉ HODY

* černé pivo a míchané nápoje
� v sobotu 23. 10. od 20 hodin - taneční večer se skupinou Fontána

                                                tel.: 603 422 845       pondělí-neděle od 11 hodin obědy

* speciality bezmasé kuchyně * domácí zákusky a koláče

22. - 24. 10. 2010
22. - 24. 10. 2010  

St�ední škola a Základní škola, Nové M�sto nad Metují, Bc. Hana Hole�ková

sklenka piva 

zdarma

Na fotbalovém h�išti v Náchod� B�lovsi se uskute�nilo další mistrovské 
utkáni mezi staršími žáky Náchoda a host� FC Olympia Hradec Králové. 
Po velmi dobré h�e obou mužstev p�álo št�sti domácím kte�í zvít�zili 1 : 0 .

foto Zd.Majer


