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REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29
KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

TEPLOTY KLESAJÍ
NAŠE CENY TAKÉ 

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).

Vinotéka
Jarmila Jirásková

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

otev�eno: pond�lí - pátek 8.30 - 22.00 hodin
sobota 8.30 - 12.00 hodin, ned�le zav�eno

* neku�ácké prost�edí * pravidelné degustace vín 
* možnost � remních a soukromých akcí Masarykovo nám�stí 19, Náchod

11.11. Svatomartinská vína                                                                        

Jedna svářečka 

pro elektrodu, céóčko i TIG

Sv
ář

ec
í a

 v
zd

uc
ho

vá
 te

ch
ni

ka
Pl

ho
vs

ké
 n

ám
ěs

tí 
– 

N
ác

ho
d,

 te
l. 

49
1 

42
7 

34
5

w
w

w
.s

va
re

ck
y-

ko
m

pr
es

or
y.

cz

� komplexní veterinární služby pro psy a ko�ky
� digitální RTG a o� ciální zhotovení DKK  
� chirurgie 
� ortopedie 
� digitální RTG 
� ultrazvuk 
� vlastní laborato� 
� hospitalizace pacient� 
� prodej krmiv 
    pro psy a ko�ky

 Veterinární klinika 
                  Canisvet

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

www. canisvet.cz nebo www.veterinaprovodov.cz

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

je hlavním tématem výstavy gra� ckých lis-
t� a obraz�, která je ke shlédnutí v M�stské 
galerii Zázvorka v Novém M�st� nad Metují 
do 31. �íjna. Autorkou prezentace je Razzea 
Lindner, výtvarnice narozená na ostrov� 
Mauritius, která studovala ve Francii a Vel-
ké Británii a nyní žije v n�meckém Hildenu, 
partnerském m�st� Nového M�sta nad Metu-
jí.                                                                (r)

PROLÍNÁNÍ 
KULTUR



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Popáleniny a opa�ení
Popáleniny a opa�ení jsoujedním z nej�ast�jších zran�ní. Vznikají p�ímým 

p�sobením tepla na k�ži a zp�sobující poškození k�že a podkožní soustavy 
organizmu.

Pokud dojde k opa�ení �i k popálení, je t�eba jednat pohotov� a p�itom s rozvahou. 
První v�cí je samoz�ejm� postiženého uhasit, pokud ho�í, a v p�ípad� opa�ení 
rychle svléknout od�v nasáklý va�ící tekutinou. Laik se však nemá snažit odstranit 
z t�la „p�ipe�enou“ látku - to ud�lá až léka� po podání analgetik. Je- li popálenina 
rozsáhlejší, je t�eba bezodkladn� zajistit p�evoz zran�ného do nemocnice, a to 
nejlépe p�ímo na odborné pracovišt�. Jestliže je však popálena jen malá �ást t�la, 
dokáže poskytnout první pomoc i laik. Doporu�uje se chlazení studenou vodou. 
To je nejlevn�jší, nejdostupn�jší a nejú�inn�jší prost�edek, který mnohdy dokáže 
zabránit i vzniku puchý��. Ale pozor, chladit se smí pouze kon�etiny, rozhodn� ne 
celé t�lo, to by se zran�ný mohl podchladit. Už tak je mu v d�sledku šoku zima. 
Lepší je postiženou �ást t�la do studené vody pono�it, než ji omývat proudem, 
protože to je bolestivé. Chlazení má trvat tak dlouho, dokud p�ináší úlevu - tedy 
do okamžiku, kdy už po vyjmutí z chladné vody popálené místo nepálí. Dalším 
krokem je zabránit infekci, tedy vy�istit okolí rány a p�ekrýt ji sterilní gázou nebo 
alespo� p�ežehleným kusem látky. Velmi d�ležité je snažit se nezvyšovat bolest, což 
by prohloubilo šok. Proto je nevhodné užívat k dezinfekci p�ípravky, které štípou 
a pálí. Rozhodn� se nedoporu�uje zkoušet r�zné „babské rady“ typu potírání máslem 
�i olejem, zasypávání moukou aj. Nejen nepomohou, ale �asto zp�sobí i zna�né 
další komplikace. Pokud se vytvo�í puchý�e, doporu�uje se propíchnout je tenkou 
a d�kladn� vydezinfikovanou jehli�kou. Nem�ly by se však strhávat, protože ránu 
chrání p�ed vstupem infekce.

Pokud je popálení �i opa�ení v�tšího rozsahu, jedná se o závažný úraz, který by m�l co 
nejd�íve ošet�it léka�.

Hasi�i Nové M�sto nad Metují

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Každé území má svoji živou vodu. Francie je známá nejen Šampa�ským vínem a Cognac-
kem, ale také Armagnackem. Oba posledn� zmi�ované destiláty se vyráb�jí z vinných hrozn�, 
jsou ale odlišné. Rozdíl je dán p�dou, ve které vinná réva roste a zraje. Víno, ze kterého 
se vyrábí Armagnack, pot�ebuje jílovitou a k�emenitou zem. Vína z bílých hrozn� jsou zde 
proto spíše kyselá. Destilát vyrobený z vinného moštu poté zraje v nových dubových sudech, 
do kterých se p�idává chu� bylin, lískových o�íšk� a švestek.

Velmi pou�né dílo kardinála Vidala Du Four s názvem „Jak si zachovat pevné zdraví“ bylo 
napsáno kolem 1300. V n�m mistr vyjmenovává n�kolik desítek pozitivních vlastností této 
vinné esence: „Tato pálenka, užívá-li se jí st�ídm� a jako léku, má na �ty�icet ctností a pozi-
tivních ú�ink�. Pijeme-li ji s mírou, t�íbí ducha, vyvolává staré vzpomínky, �iní �lov�ka š�ast-
ným, pomáhá uchovat si mládí a oddaluje stá�í. Jako ko�alka nebo grog p�sobí blahodárn� 
proti bolesti hlavy zp�sobené nachlazením. Ponechá-li se chvíli v ústech, rozvazuje jazyk, 
nesm�lému dodává odvahu a lé�í žloutenku i dnu. Obklady z Armagnaku hojí rány. 	astá ma-
zání dokážou rozpohybovat ochrnutou kon�etinu. Tiší bolesti zub� a odstra�uje nep�íjemný 
zápach. P�i pravidelném kloktání lé�í zarudlý krk, bolesti uší a hluchotu. Také pomáhá proti 
v�ed�m. Odstra�uje žlu�ové a ledvinové kameny_“

S mistrem Vidalem Du Four dnešní léka�i pravd�podobn� ve všem souhlasit nebudou, ale 
jako lék na trávení po dobrém ob�d� jej m�žeme ur�it� použít. Samoz�ejm� - jak zd�raz�uje 
mistr - „s mírou!“

MAISON
Do vysokého tumbleru vložíme led a p�idáme 1 cl brusinkového sirupu. Poté dáme led 

i do šejkru, na n�j nalijeme 4 cl Armagnacu, 1 cl �erstvé citrónové š�ávy a 6 cl broskvové-
ho džusu (nebo m�žeme použít i �erstvé pyré z broskví). Vše dob�e prot�epeme a nalijeme 
do p�ipravené sklenky. Nakonec ozdobíme �erstvou broskví nebo plátkem citrónu. Drink se 
výborn� hodí k mnohým desert�m, káv� i doutník�m ...

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

ARMAGNAC

Štír p�ekvapuje a miluje sýry!
Štírové (24. 10. - 22. 11.) bývají v�tšinou pon�kud nevypo�itatelní tvorové. V�bec se u nich 
nedá odhadnout, na co a jak budou reagovat. Bývají tvrdošíjní a neopoušt�jí rádi názor, který 
si jednou utvo�ili. Potrpí si na pochvalu a uznání. Jejich vztah ke gastronomii je mimo�ádn� 
kladný. Dokážou si poradit i se složit�jšími recepty, v zápalu práce však zapomínají na pr�-
b�žný po�ádek. Ten pro n� b�hem va�ení není tak podstatný. Jejich pokrmy nepostrádají 
fantazii a kreativitu. Po zda�ilé výrob� se vrhají se stejným zápalem do úklidu. Jejich smysl 
pro hygienu a estetiku je na vysoké úrovni. Štír by rad�ji nespal, než aby odešel z kuchyn� 
bez d�kladného úklidu. Štír si také v gastronomii nepotrpí na detaily. Jaký je jeho oblíbený 
pokrm, anebo �ím jej ko�ení? Už si nevzpomene, avšak pokaždé v jeho výtvorech naleznete 
n�co nového a jiného. Zkrátka - nechte se p�ekvapit. Ze známých zrozenc� ve znamení Štíra 
jmenujme nap�íklad anglického mo�eplavce J. Cooka, n�meckého teologa M. Luthera, na-
šeho noviná�e K. Havlí�ka Borovského nebo romantika K. H. Máchu.
Protože Štírové p�ímo milují sýry všech druh�, zkusíme nabídnout našim �tená��m n�kolik 
zajímavých tip� na pokrmy se sýry.

Vep�ová � látka s omá�kou z nivy
2 malé vep�ové panenky(asi 600 g), 20 g másla, 80 g nivy, 250 ml smetany ke šlehání, 12 
p�lek kompotovaných hrušek, s�l, tymián, špetka pálivé papriky, petrželka.
Z panenek nakrájíme 12 asi 1 cm silných plátk� - medailonk�. Plátky posypeme špetkou ty-
miánu, lehce osolíme a na másle na mírném ohni ope�eme dozlatova. Kompotované hrušky 
v nálevu oh�ejeme. Nivu rozdrobíme do výpeku po ope�eném masu, zalijeme smetanou, 
ochutíme a zvolna va�íme do zhoustnutí. Po odstavení oko�eníme špetkou pálivé papriky. 
P�i podávání klademe na plátky ope�eného masa teplé hrušky, p�elijeme sýrovou omá�kou 
a posypeme sekanou petrželkou. 
Další recepty a zajímavosti k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i na webu 
ECHA v sekci Partne�i spole�n� s pokrmy ov�n�enými zlatou a bronzovou medailí, které získali 
žáci školy Miroslav Klapka a Milan Klapal p�i �íjnovém regionálním �eském kole gastronomické 
sout�ži mladých odborník� Gastro Junior Nowaco Cup pro rok 2011 v Praze-	akovicích.

Text p�ipravili Ji�í Musil a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www. hshronov.cz

Talíř ve 
znamení Štíra

VZPOMÍNÁME
Dne 22.10.2010 je to uz rok, co nás navždy
opustila manželka, maminka a babi�ka,
paní Jaroslava Nývltová.

Stále vzpomínají manžel a d�ti s rodinami. 

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

MD, podnikatele

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

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (20)

Mlýn ve Starém M�st� byl v provozu asi od poloviny 15. 
století. Využíval vodu z rybníka napájeného ze St�íbrného po-
toka, který byl na severovýchodní stran� mlýna. Stav vody 
kolísal a proto bylo vykopáno um�lé rameno �eky Metuje 
ke mlýnu, ale zase býval rybník p�i každé v�tší povodni za-
topen. Proto byl zrušen a upraven na  louku. Dnes zde stojí 
panelák. Ve starých dokladech se p�ipomíná kolem roku 1500 
Mrázek post�ihova�. To dokazuje, že zde bývala soukenická 
valcha. Z prodejních záznam� dále vyplývá, že zde byla i pila. 
Majitelé se rychle st�ídali, až roku 1648 byl mlýn prodán Mar-
tinu Šr�tkovi, jehož rod se tu udržel.

Když starý mlýn asi v roce 1915 vyho�el, nový majitel Josef 
Holzbecher jej p�estav�l do dnešní podoby. V p�ední �ásti 
mlýna byly byty. V roce 1942 byla p�istav�na �istírna, silo 
a byla instalována Kaplanova turbína. Naproti mlýnu stála 
pekárna jako majetek mlýna. Byla v provozu asi do roku 1960. V roce 1948 byl 
mlýn znárodn�n, ale Holzbecher zde p�sobil krátce jako správce. Objekt m�la 
do roku 1953 pod správou organizace Východo�eské mlýny n.p., dále se �íze-
ní n�kolikrát m�nilo pod správou P�edm��ic, Pardubic i náchodských pekáren. 
Tehdy byl za�ízen jako žitno- pšeni�ný mlýn. Na t�i sm�ny zde pracovalo 18 za-
m�stnanc�, k dispozici byla i 2 nákladní auta na rozvoz mouky. V roce 1965 byla 
provád�na generální oprava jezu, postavena spole�ná trafostanice, spole�ná pro 
n.p. MEZ a pilu. V roce 1987 pak došlo ke kompletní rekonstrukci objektu, jejímž 
výsledkem byl pln� automatický žitný mlýn. Sou�asným majitelem po restituci 
a odkoupení objektu je Ing. Josef Fran�k jako �editel akciové spole�nosti Náchod-
ského mlýna. Sídlí zde i firma Nupra, s.r.o., �ízená stejným majitelem. Jako jediný 
z mlýn� ve m�st� je dosud v �innosti. Na boku sm�rem k Atasu je dnes prodejní 
obchod a pekárna jako sou�ást spole�nosti. (Pila západn� od mlýna pracovala 
patrn� až do roku 1980. Bude zmín�na v jiné �ásti.)

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky,doklady
 a fotografie o uvád�ných objektech k zap�j�ení atd.,

sd�lte je prosím na adresu
 samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

STAROM�STSKÝ  MLÝN

� Starý mlýn 

�Velký mlýn s komínem textilky. Tímto 
snímkem se vracíme do minulého po-
kra�ování seriálu Pr�myslové objekty 
minulosti i sou�asnosti- díl 19.

VZPOMÍNKA
V den Památky zesnulých 2.11.2010 uplyne již 
16 let, kdy nás navždy opustil náš tatínek, d�de�ek,
pan Josef Hozák z Náchoda, dlouholetý zam�stna-
nec n.p. MEZ Náchod.

Kdo jste ho znali, v�nujte mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají manželka a d�ti s rodinami 

Krajový řadový dům v klidné části centra České Skalice  .............................................. 1 900 000,-Kč

Větší rodinný dům – vila s udržovanou zahradou ve Velkém Poříčí ............................. 2 249 000,-Kč

Zajímavý pozemek možný k výstavbě RD v klidné části  Světlé u Hořiček  ................... 249 000,-Kč

Rodinný dům 5+1 po rekonstrukci v Šonově u Nového Města nad Met. .................... 2 099 000,-Kč

Byt 3+1 v družst.  vlastnictví po rekonstrukci v Náhodě u nemocnice  .......................... 899 000,-Kč

Větší RD - vilka v klidné části Č.Kostelce ul. manž Burdychových.
K prodeji se nabízí větší rodinný dům – prvorepubliková vilka 

z 1903 s udržovanou zahradou a stodolou sloužící jako parkování 

pro dva automobily. Nemovitost je umístěna v klidné části obce 

( ul. manž. Burdychových) a je od silnice oddělena okrasnou 

zahradou. Při poslední rekonstrukci v r 2004 byla provedna 

výměna oken (plastová s dvojsklem) a nové omítky. Disp: 1NP 

vstupní chodba kuchyně , 3obytné místnosti, koupelna, prádelna, 

wc, komora, kotelna, ovocný sklípek. V podkroví vybudovány  

dvě místnosti s koupelnou a větší půda s možností případné 

vestaby. Dům je v dobrém stavu a svým umístěním je vhodný  

i pro  bydlení s kombinaci s podnikáním. � Cena 2 190  000,-Kč
www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

Dne
24.10.2010 
uplyne 1 rok, 
kdy nás na-
vždy opustila 
naše milova-
ná maminka, 
m a n ž e l k a , 
babi�ka, teta 

a tchýn�, paní Anneliese Marešová 
z Ho�i�ek, ve v�ku 68 let.

Kdo jste ji znali, v�nujte ji s námi 
tichou vzpomínky.

Stále vzpomínají manžel Ji�í, 
d�ti Petr s rodinou, 

Ivana s dcerou a Pavlína s rodinou

TICHÁ
VZPOMÍNKA

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      



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

Nabitá letní sezóna týmu SVC Motorsport Náchod za�ala ve slovinské Lu�ine na trati m��ící 
4 kilometry. Povrch této trati je velice nerovný, Lotus WR-9 si pod taktovkou reprezentanta 
Vladimíra Vitvera bezpe�n� poradil jak se skoky zp�sobené nerovností povrchu, tak i p�e-
chody r�zných druh� asfaltu. Z d�vodu p�edpis� pro délku trati museli  jezdci absolvovat 
t�i jízdy. V první jízd� zajel Vladimír druhý nejlepší �as a najel si velice slušný náskok, 
v druhé jízd� to troši�ku p�epálil, dostal se mimo tra� a pohodlný náskok ztratil, pak tedy 
rozhodovala poslední jízda, ve které Vladimír ustál útok domácí jedni�ky Sašo Horvata a 
v sou�tu to sta�ilo na 1. místo ve dvoulitrové t�íd�, na druhé místo ve skupin� E1 bez rozdílu 
obsahu a 5. místo absolutn�.
Z Lu�ine pokra�oval team do italského Gubbia na sout�ž pod názvem Trofeo Luigi Fagioli, 
shodou okolností na závod zapo�ítávaný do FIA European Cup regionu 1. V první trénin-
kové jízd� se V.Vitver seznamoval s tratí a v druhé jízd� se jeho v�z Lotus WR-9/2 na trati 
poprvé zastavil díky technické závad� na elektronice. Tuto závadu se poda�ilo za p�ihlížení 
mechanik� týmu Lea Isolaniho opravit. Absence druhého tréninku na neznámé trati se, bo-
hužel, projevila v závodních jízdách. Vitver stahoval každou jízdou �asy po vte�inách, ale 
díky neznalosti trati se musel poprvé v sezón� sklonit p�ed dvoulitrovým vozem - továrním 
speciálem Alfa Romeo. To sta�ilo jen na druhé místo ve t�íd� do dvou litr�. Pokud ale 
zhodnotíme seznam zvu�ných jmen, voz� a 264 p�ihlášených, tak skon�it celkov� druhý ve 
dvoulitrech, druhý v poháru FIA a devátý celkov� v E1 bez rozdílu t�íd a 45. absolutn�, je 
velkým úsp�chem. SVC Náchod Motorsport prokázal, že má jedno z nejrychlejších dvou-
litrových aut v Evrop� a ve spojení s jezdcem a konstruktérem V. Vitverem „pozávidí“ i 
daleko siln�jší vozy.
Další významným závodem, který je sou�ástí Mezinárodního mistrovství 	R závod� auto-
mobil� do vrchu (MM	R) a Liqui Moly Berg Cupu (LMBC), byl Laudon 2010 v Albrech-
ticích u Lanškrouna.
I p�es n�které problémy vyjel Vladimír Vitver 1. místo ve t�íd� E1- 2000 (dokonce v obou 

šampionátech). V Berg Cupu bral Vladimír 
krom� všech t�chto úsp�ch� i druhé místo 
v absolutním po�adí. Je ovšem jasné, že Lo-
tus WR-12, který si jezdec sám zkonstruoval 
a je postaven ve vlastní díln�, je „pekeln�“ 
rychlý, což dokazují nam��ené mezi�asy, 
ovšem díky reprezenta�ním povinnostem 
nebylo možné jej zcela a dokonale otestovat 
a p�ipravit na celou sezónu 2010.
Dvoulitrový kopcový speciál Ligier JS49 
a Martin Novotný z 	ern�ic zajížd�li pod 
hlavi�kou SVC Náchod Motorsport výbor-
né �asy, zvít�zili ve své skupin� a získal 
cenné body do absolutního po�adí jezdc� i 
tým� seriálu MM	R.
Aleš Mlejnek má našlápnuto k zisku titu-
lu mistra seriálu LMBC a na tomto kopci 
bojoval se svým Lotusem F3 proti Davi-
du Komárkovi. Svoji t�ídu jasn� vyhrál, 
ovšem o vít�zi se rozhodne v posledním 
závod� sezóny, který se koná v Divákách 
u Hustope�í.
Jan 	ermák byl na Laudon� skoro jako 
doma, tra� zná dokonale. Rozhodnutím 
týmu bylo zajistit pro tento závod a jeho 
jezdecké um�ní otev�ený závodní speciál 
Radical SR-4. Pro Honzu to byla životní 
premiéra v otev�eném voze. Ten se tohoto 
úkolu zhostil na výte�nou, stav trati a po-
�así v�bec nerozhodovaly. Zajížd�l velmi 
rychlé �asy, vyhrál s p�ehledem svoji t�ídu 
a velmi pomohl p�i boji o sezónní titul nej-
lepšího týmu.
Martin Zimák je stálicí týmu s výte�nými 
výsledky, který zajel op�t na maximum a 
vyhrál svoji t�ídu. Martin a jeho Citroen 
Saxo jsou neuv��iteln� rychlí.
Pavel Ulman zajížd�l op�t výte�né �asy a 
je jediný jezdec, který je schopen se na su-
chu i mokru prosadit se zadokolkou BMW 
ve t�íd� E1 nad 2 litry mezi p�eko�ova-
nými Mitsubishi a Subaru. Pavel zaslouží 
obdiv, jelikož si sv�j v�z staví také sám.

 KP

Medailové úsp�chy SVC Motorsport

Florbalový úsp�ch

Základní škola Komenského Nové M�sto 
nad Metují zorganizovala ve spolupráci 
s florbalovým oddílem pro žáky z Nového 
M�sta nad Metují zájezd na mezinárodní 
florbalový turnaj, který se konal ve Stupa-
v� na Slovensku. Cht�li jsme navázat na 
úsp�ch chlapc� v lo�ském roce kdy jsme 
skon�ili na 3.míst�. Zisk medaili z obou 
kategorií bylo sice velké p�ání, ale nikoho 
nepadlo, že p�ivezeme 1. místo v kategorii 
chlapc� a 3. místo v kategorii d�v�at.
Pokud se podíváme na herní vystoupení 
chlapc� musíme konstatovat, že p�edvá-
d�li technický florbal s dobrým pohybem 
po h�išti. Porazili nejlepší slovenský tým 
z Nižné a t�žkým soupe�em byl i výb�r 
Polska. Družstvo složené z hrá�� Nové-
ho M�sta a Náchoda nenechalo nikoho na 
pochybách , že pat�í k favorit�m kraje a 
hlavn�, že se s že se s nimi musí po�ítat 
i na M	R.
U d�v�at bylo vše složit�jší. Systém tur-
naje i velice vyrovnané týmy. D�v�ata 

si skute�n� medaile vyd�ela. Na jedné 
stran�  stran�  skv�lé zápasy a na druhé 
zbyte�n� ztracené se spoustou neprom�n�-
ných šancí. Herní bilance však je výborná 
Z 9 zápas� - 5 výher, 2 remízy a 2 prohry. 

Musíme zmínit vynikající zápas s polským 
výb�rem. Ve kterém všechny hrá�ky poda-
ly výkon na hranici svých možností. Nej-
v�tší naším triumfem je parta, kterou 
holky vytvo�ily. Díky ní máme družbu s 
týmem ze Stupavy.
Takhle náš úsp�ch hodnotily hrá�ky Kate-
�ina Imlaufová a Nikola Remešová. Oba 
týmy splnily ty nejlepší p�edstavy a ze 
Slovenska p�ivezly výborná umíst�ní. B�-
hem celého turnaje se náš tým ješt� více 
sblížil s d�v�aty ze Stupavy, která nám po 
celý turnaj d�lala spole�nost. Staly se z 
nich i naše pr�vodkyn� po Bratislav�, kam 
jsme se jeden ve�er jeli všichni spole�n� 
podívat. Takže nakonec m�žeme �íct, že 
tento turnaj nám velice vyšel a medailová 
radost je, vedle dalších úsp�ch� poslední 
doby, i velký úsp�ch novom�stského flor-
balu.
Záv�rem bych cht�l ješt� jednou pod�ko-
vat  hrá��m, trenér�m ( J. Klemtovi, V. 
Jansové, J. Buchalovi), rodi��m fanouš-
k�m, �idi�i R. Zajícovi a hlavn� V. Miltovi 
(�editel ZŠ Komenského  ), který nejen, že 
akci podpo�il, ale aktivn�  nám pomáhal.

J.Machá�ek 

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 

� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

� Kulturní komise obce Provodov - Šonov spolu se starostou obce Pavlem Hyl-
ským p�ivítali v ned�li 3.10.2010 v zasedací místnosti Obecního ú�adu v Šonov� t�i 
nové ob�ánky.                                                                               Foto archiv obce

Zatelefonovali jsme do Broumova – Tématem je �istota ve�ejných prostor, téma, které je 
aktuální ve všech sídlech náchodského okresu. Na druhém konci linky je Liana Chole-
vová. 

* Ptáme se jí, jak je na tom s �istotou metropole broumovského výb�žku....
Všichni jist� víme, že není nic p�íjemného, když se cestou do práce musíme vyhýbat „kupi�-
kám“ od ps�, šlapat po nedopalcích od cigaret a v práci zjistíme, že máme ješt� p�ilepenou 
žvýka�ku na bot�. To �lov�ka naštve. Toto je moje každodenní zkušenost cestou do práce. 
Nelíbí se mi to, a vadí mi to.
* Jak funguje v Broumov� systém t�íd�ní odpadu?
V našem m�st� je dostatek odpadkových koš� i popelnic na t�íd�ní odpadu. M�stský ú�ad 
dává zdarma igelitové pytlíky na psí výkaly. Ale bohužel lenost n�kterých ob�an� nezná 
meze.Doma si také házíme pod st�l nedopalky a prázdné krabi�ky od cigaret? Žvýka�ku si 
také hodíme na sv�j koberec? A pejska necháme ud�lat pot�ebu doma na plovoucí podlahu? 
ZAJISTÉ NE! Tak pro� to d�láme venku a v p�írod�? Já chci žít v �istém a upraveném 
m�st�, a jist� nemluvím jen za sebe.
* Kterak z toho za�arovaného kruhu ven?
Pokud nesta�í domluva, bude se muset najít jiné �ešení. Kdyby každý nepo�ádný ob�an 
dostal za sv�j proh�ešek pokutu, bude m�stská pokladna p�etékat.

D�kujeme se rozhovor, ECHO

„�ISTOTA ZLEPŠUJE SVÉMU M�STU 
POV�ST“, PRO� TO NEPLATÍ U NÁS?

rozhovor

V Náchod� se domluvili na koalici

Vyvrcholením povolebních vyjednávání o novém uspo�ádání na náchodské radnici bylo uzav�ení 
Smlouvy o vytvo�ení koalice, kterou v úterý 19.10. v podve�erních hodinách podepsali všichni nov� 
zvolení zastupitelé z vít�zné 	SSD a koali�ních partner�: Sdružení Svobodní, NK (Patrioti M�sta 
Náchoda), TOP09 a koalice SNK-ED a V�ci ve�ejné (Volba pro Náchod). Z podepsaného dokumen-
tu vyplývá i participace koali�ních subjekt� na pozicích uvoln�ných zastupitel� v náchodské exe-
kutiv�. Post starosty obsadí 	SSD a stane se jím Jan Birke, prvním místostarostou bude Ing.Tomáš 
Šubert (Patrioti Náchoda) a druhou místostarostkou Mgr.Drahomíra Benešová z TOP09.
Zásadní otázky vedoucí k soudržnosti ustavené koalice v pr�b�hu let 2010-2014 bude �ešit 
Smlouva o koali�ní spolupráci, která bude vycházet p�edevším z volebních program� jednot-
livých stran a konkretizovat zásadní problémy a jejich �ešení. Smlouvu o koali�ní spolupráci 
bude dopl�ovat i spole�né Programové prohlášení koali�ních subjekt�. 

(foto zachycuje zástupce koali�ních subjekt� s podepsanou �tve�icí originál� Smlouvy 
o vytvo�ení koalice) K.Petránek, foto Mirek Brát



�eská strana sociáln� demokratická zvít�zila 
v komunálních volbách v Náchod� 
a získala podporu 18,43% voli��, 
kte�í p�išli do volebních místností.

D�kujeme všem našim voli��m a kredit, 
který jsme získali ve volbách, chápeme 

jako závazek pro další práci.

Naším cílem je změnit Náchod k lepšímu.
MO �SSD v Náchod�

p�edseda MO �SSD - Jan Birke

Komunální volby v Náchod� 2010

MY + VY = 18,43 %
děkujeme za Vaši podporu



®

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…

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

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

Nabízíme celkovou úpravu pejskům všech plemen a velikostí 

(koupání, trimování, stříhání) 
Při první návštěvě má pejsek koupání zdarma.

SALÓNEK  MATÝSEK
www.salonekmatysek.wbs.cz
tel.: 602 361 768, Marta Stražická, Vysokov 73    

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Hostinec U STUDNY 
ve Studnici vás zve na

JEHNĚČÍ JEHNĚČÍ 
HODYHODY

30.-31.10. od 11 - 16 hod. a na 
SVATOMARTINSKOU 

HUSU
6.-7.11. od 11 - 16 hod.

Více info na tel. 739 433 396

TAJEMNÉ PODZEMÍ
V M�stském muzeu v Jarom��i je až do 4. 
listopadu ke shlédnutí výstava fotogra� í Rad-
ko Táslera „Tajemné podzemí východních 
	ech“. Obsahem prezentace známého spele-
ologa jsou východo�eské podzemní objekty, 
kanaliza�ní stoky i stará d�lní díla.            (r) 



*  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

* Rozvedený 35 let, s jedním závazkem hledá k 
vážnému seznámení ženu z Náchodska. TEL.:722 
742 883
* Najdu ženu z Náchodska do 35 let na vážný 
vztah? Dít� není p�ekážkou. Jsem štíhlý, 31 let, ne-
ku�ák z Náchoda. tel:722 695 914

BYTY

* Prodám byt 3+1 v panelovém dom� Náchod Sta-
ré m�sto - v�žáky, 6.p., cena 1.100.000 K� (dohoda 
možná). Tel. 774 678 899
* Pronajmu garsonieru v Hronov�, nájem 2500,-
K� + inkaso. TEL.:608 66 77 30
* Koupíme byt ve zd�ném dom� 3+1 NA NM Ja-
rom��. Tel.: 607 939 657

* Dlouhodob� pronajmu 1+kk s balkonem,uza-
mykatelný katr p�ed bytem, 37,6 m2 ve 4.NP, dva 
výtahy. V Náchod� ul.Duhová (u nemocnice). Ná-
jemné 3.500,-k�+inkaso 2.500,-k�, kauce nutná! 
Tel.608 770 988

* 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
* Pronajmu p�kný slunný byt 2+1 v dom�, po-
blíž centra Náchoda. Byt má vlastní m��áky, plyn 
topení, krb, vana,s prcha, plov. podlahy, plast okna a 
dve�e. Kauce 15000 K�. Tel. 777 796 996
* Nabízíme družstevní byt 1+1 (37 m2) v Náchod�, 
v panelovém dom�, ul.B�loveská. Cena: 595.000,-
K�, tel.724 869 260. RK nevolat!
* Pronajmu dlouhodob� byt v osobním vlastnictví 
1+kk s balkonem v Novém M�st� n.M. na Malecí. 
Tel. 732 167 291
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 775 
777 073
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 s terasou v klidné 
�ásti 	erveného Kostelce. Možnost parkování. Nájem 
5.700 K� + inkaso + vratná kauce. Tel. 776 33 56 37
* Pronajmu byt 1+1 v RD v náchod�, prostorný 
50 m2, nájme 3000,-K� + energie + vratná kauce. 
TEL.:739 261 222
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Tel: 774 777 073
* Pronajmu dlouhodob� hezký byt 3+1, 95 m2, 
v 1.NP, nov� zrekonstruovaný RD se zahradou ve 
Vysoké Srbské. Nájem 5.500 K� + kauce 20.000,-
K�, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu 3+1 DB v 	eské Skalici, zd�ný d�m, 
lodžie + komora, 78 m2, nájem 5600,- + inkaso, kau-
ce 15000,-, poplatek družstvu, volný ihned, dlouho-
dob�. Tel 606507380
* 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.
* Prodám byt 2+1, Komenského ulice, Náchod, 
cihlový, nová eurookna, podlahy nové parkety + 
plovoucí, volný od 1.1.2011, tel. 608056394
* Pronajmu dlouhodob� garsonku s terasou, 
26,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím naproti hos-
pod�, nájemné 2.900,-K� + 1.900,-K� inkaso, kauce 
14.400,-K�.Tel.:608 90 30 50.
* Pronajmu byt 2+1, Komenského ulice, Náchod, cih-
lový, nová eurookna, podlahy nové parkety + plovoucí, 
volný od 1.1.2011, 5000/m�s + služby, tel. 608056394
* Pronajmu dlouhodob� v Náchod� RD-�ást. za-
�íz. s menší zahradou, garáž, venk. gril. VL+BUS 
100m. Tel.725403852
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk(40m2) s terasou 
v 1.NP bytového domu v Dolní Radechové. Nájem-
né 3.500,-K� + inkaso, kauce 12.000,- K�, tel. 608 
90 30 70.
* Prodám byt 2+1 v OV B�loveská ul 1771, Ná-
chod. Výhled k lesu. Tel. 737 488 266
* Prodám byt 2+kk, cihla, centrum Náchoda. tel. 
606 949 222

* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1, 50m ve zd�-
ném revitalizovaném BD v centru Náchoda, 
výhledy: �eka, zámek, neza�ízený, pouze kuch. 
linka, sporák, vest. sk�., vytáp�ní+TUV dálkov�. 
Nájem 4200 K� + energie + kauce, k nast�hování 
ihned. Tel: 602 150 836

* Pronajmu krásný byt v zatepleném rod. dom� 
v 	eské Skalici 120m2 u centra. Terasa 60m2. Cena 
6000,- + inkaso. TEL.:608 888 141
* Koupím byt 2+1 Hronov a okolí. TEL.:773 027 705
* Nabízím pronájem bytu 1+1 v Náchod� v B�lo-
vsi. Cena: 5000 v�etn� poplatk�. TEL.: 777 673 398
* Pronajmu byt 2+kk v Novém M�st� n. Met. Kr-
�ín� od 1.12.2010. Tel. 603 311 685
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchod� u Slávie. 
Cena 1.049.000 K�. Tel. 607 575 914 po 19. hod.
* Pronajmu velký slunný byt 3+1 v centru Nácho-
da. Byt se nachází v 1. pat�e bez výtahu, vým�ra 109 
m2. Volný ihned. M�sí�ní nájemné 6.000 K� + zálo-
hy na služby. Kauce 20.000 K�. Tel. 602 872 451
* Prodám družst. byt 80 m2 na sídlišti Branka v 
Náchod�, po kompletní rekonstrukci, elektroin-
stalace, 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 družst. byt 80 m2 na sídlišti Branka v 
Náchod�, po kompletní rekonstrukci, elektroin-
stalace, 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
* Pronajmu byt 2+1 v RD u Náchoda, k nast�hová-
ní ihned, povinná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu byt 2+kk v náchod� na Plhov� 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 zahradou. Tel.724 731 474
* 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,- + inkaso, kauce. Volný od 
1.11. TEL.:607 179 335
* Pronajmu byt 2+kk a 1+1 v Hronov�. 
TEL.:608 11 00 41

* Prodám byt 3+1, 74m, ve zd�ném bytovém 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�sta nad Metují. 
Byt je slunný s krásným výhledem, má velký bal-
kón, kuchy�ský kout se spot�ebi�i, plovoucí pod-
lahy, WC s bidetem, sprchový kout, wi-�  internet. 
M�sí�ní nájem 5 500,- K� + inkaso, vratná kauce 15 
000,- K�. Tel. 602 222 677

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

* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 72m2,v 
Novém M�st� nad Metují, panelový d�m v centru 
m�sta, druhé podlaží, kompletn� modern� za�ízený 
na zakázku, v�etn� zánovních kuchy�ských spo-
t�ebi�� a LCD televizí. Cena 1 700 000,- K�. RK 
nevolat. Tel. 602 222 676
* Pronajmu 2+1 v Náchod�. TEL.:739 13 88 51
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v Náchod� 
na dobrém míst�. Velká kuchy� s jídelnou, + 2 velké 
pokoje + p�edsí� + komora + zasklená lodžie + WC 
+ koupelna nová plastová okna, lino, kuch. linka, 
sporák atd. p�da + sklep + kabel. TV + internet + 
telefon. Kauce. Volný ihned. Tel 602 790 044
* Prodám standardní slunný byt 1+1 v OV pane-
lového domu v Polici nad Metují. TEL.:777 922 926
* Koupím byt v Náchod� 1+kk nebo 1+1 nebo 2+1. 
Platba v hotovosti. Tel. 736 222 449
* 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 velikosti 40 m2, v�et-
n� nové kuchy�ské linky. Cena nájmu 5500,-K� + 
zálohy na teplo a vodu 1600,-K�. pouze pro solidní 
a bezproblémové 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 podpisu smlouvy 10 tis.K�. Parková-
ní zajišt�no v objektu. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty 1+kk 30 m2 v Hronov�, ul.Huso-
va, 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 gymná-
zia. Nájemné 2400,-K� + služby. Tel.: 775 061 233
* 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. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 (45 m2) v R�žovce v Jarom��i, 
cena 698 tis.K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palacho-
va ul.1457, nájem 5000,-K�+1800,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�sta 
n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Koupím byt 2+1 (3+1) do 20km od Náchoda. 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 cihlového domu 
v Polici nad Metují. V cen� je byt. jednotka, spoluvl. 
podíl na spole�ných �ástech domu, na pozemcích a 
také na nebyt. jednotce - prodejna v p�ízemí. Cena 
690.000 K� k jednání. TEL.:606 951 546

NEMOVITOSTI

* Pronajmu garáž v Náchod�. Tel. 732 167 291
* Hledáme chalupu - po rekonstrukci nebo no-
vostavbu, garáž, sklep, prostor pro tech. zázemí, 
úst�ední topení vítány spíše stylová, nap�. kachlová 
kamna nebo krb, krom� obývací místnosti (p�ípad-
n� v�etn� kuch.koutu) alespo� další dv� místnosti 
(ložnice, pracovna) p�kná poloha - slunné místo 
s výhledem. Okr. NA,TU. Tel.: 721 146 244

* Prodám stavební pozemek o vým��e 870 m2 v 
Náchod� na Brance. Klidné místo v blízkosti lesa. 
Kompletní sít�, stavební povolení a projekt jsou 
zahrnuty v cen�. Tel. 777 231 918

* Nabídn�te ke koupi chalupu, domek 2+1,3+1, 
k trv. bydlení s pozemkem min.200m2, okr. NA, 
1,3mil.Tel.: 608 88 30 12
* Prodáme nadstandardní rodinný d�m se dv�-
ma pln� odd�lenými bytovými jednotkami (5+1 a 
3+1) a pozemkem 1250 m2, v centru Velkého Po�í�í. 
D�m je po kompletní rekonstrukci, cena 3,9 mil.K�. 
Foto na http://velkeporici.rajce.idnes.cz. TEL.: 605 
252 635
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 	. Kos-
telci a okolí. Tel:774 777 072
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Ná-
choda v cen� do 1,5 mil.K�. Menší opravy nevadí. 
TEL.:608 245 634
* Prodám ve Velkých Petrovicích udržovaný RD 
4+kk, k domu náleží oplocená zahrada o vým��e 
1200 m2, volný ihned k bydlení. Tel. 604 336 337

* Prodám novostavbu rodinného domu 5+1 blíz-
ko Náchoda. P�íjemné klidné místo, obytná plocha 
240 m2, pozemek 1491 m2. Tel. 777 231 918

* 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. Volné k nast�hování. Tel. 
608 245 634
* Prodám parcelu ur�enou k výstavb� rodinného 
domu v Dobrušce. Vým�ra je 620 m2, elekt�ina a 
voda zavedeny na pozemku. Cena 520 000 K�. Tel.: 
775 672 882
* Prodám �adový RD 4+1 v Náchod� za pivova-
rem. TEL.:608 26 18 06
* Prodám stavební pozemek ve Lhot� za 	erve-
ným Kostelcem, jedná se o pozemek, který lze roz-
d�lit na 2 stavební parcely, celková rozloha pozem-
ku je 3310m2, cena 245K�/m2 nebo dohodou TEL.: 
607 920 723
* Prodám RD nedaleko centra Hronova, klidné místo, 
zahrada 1200 m2, cena 3,5 mil.K�. TEL.:777 23 21 22

* Prodám rodinný d�m 4+1 na Kramoln�, poze-
mek 490m2, kolaudace 1994, cena 2600000 K�. 
TEL.: 736 600 741

* Prodáme p�knou stavební parcelu v Novém 
M�st� n. Met., Na Františku, ur�ena k výstavb� 
RD. P�ístup z ve�ejné komunikace, veškeré sít� na 
pozemku. Slunné místo uprost�ed zástavby. Celková 
vým�ra 1187 m2, cena 990 K�/m2. TEL.: 773 585 555
* Prodám pozemek u lesa 1224m2 s chatou 30m2 
v Novém Hrádku. Sít� na hranici, topení tuhá 
pal.,WC ekol. Krásná p�íroda, houby, lyž.vlek. 
Cena:240 000K�, TEL.:773 959 770
* Prodám slunný, mírn� svažítý pozemek v Ná-
chod� na Vyhlídce. V uzemním plánu je pozemek 
veden jako louka, v sousedství jsou pozemky ur�e-
né pro výstavbu rodinných dom�. Celková vým�ra 
pozemku �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, bazén. Dal-
ší info 736 633 426

* Prodám d�m u p�ehrady Rozkoš - využívaný 
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 možností výstavby. Tel. 
606 322 358
* Prodám rod.d�m v Náchod� nad pivovarem, to-
pení plynové, plast.okna, garáž. Nebo vym�ním za 
byt 2+1 + doplatek. TEL.:731 014 819
* Prodám RD 	ervený Kostelec - Stolín na p�k-
ném klidném míst�, d�m je možné rozd�lit na 2 byty 
se samost.vchodem. Sou�ástí domu je garáž, terasa, 
zahrada. Nemovistost 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 dokumentace a sta-
vebního 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 nový nízkoenergetický RD v Novém 
M�st� n.M. - „MEZI LESY“. Možno i �ást na splát-
ky. Tel. 603 525 531
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty, Hav-
lí�kova ul.240. Velký p�dní prostor pro další 4 byty. 
Cena 2.500.000,-K�. TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.499.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Koupím zem�d�lskou usedlost nebo chalupu 
(Broumovsko, Náchodsko) Tel. 605212203

KOUPÍM

* Koupím starý šicí stroj s litinovýma ozdobnýma 
nohama - i nefunk�ní. Tel. 775 617 060
* Koupím jakékoli staré �asopisy, 	ty�lístky s 
d�tskou tématikou. TEL.:603 549 451
* Koupím lesní naviják na vývodový h�ídel. 
TEL.:608 66 77 30
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, a jiné. 
Platba v hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodin-
ky nap�.zn. PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objek-
tivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím také 
stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslušenství. 
Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré pohlednice, vále�né fotogra� e. 
775 440 253

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

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakelitová 
autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, mo-
delové 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�edm�ty. 
Tel. 608 811 683

PRODEJ

* Prodám brambory na uskladn�ní - �ervené Ro-
sara, žluté Adéla. Ob� odr�dy varný typ „A“. Cena 
8,-K�/kg. TEL.:608 758 933, 775 302 967. Náchod
* Prodám hn�dá stáložárná kachlová kamna 
na topení i dekoraci. Cena dohodou.
 TEL.:728 671 743
* Prodám stavební mícha�ku na 3 kole�ka, pa-
letový vozík, kostka HAKI lešení, cena dohodou. 
TEL.:777 23 21 22
* Prodám VODNÍK - vysava� Zelmer. Vhodný 
pro alergiky. V záruce. TEL.: 732 26 55 77
* Prodám starší „rakev“ na lyže na auto o rozm�-
rech 200 x 47 cm. Cena dohodou. Tel. 604 438 378
* Prodám pískovcové desky - starší, 50 x 50 cm, 
10 m2. Cena 6000,-K�. Tel. 775 617 062
* Prodám plastové popelnice na kole�kách. 500 
K�/kus. Tel. 608 416 617
* 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 montova-
né 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 �ernozem - travní 
substrát, kyp�enou, dohnojovanou, ideální pro ko-
ne�nou úpravu zahrad a zakládání nových trávník�, 
vhodná i do skleník�, cena 400,- K�/1 m3, min. od-
b�r 2 m3, dovezu, tel: 777 222 232

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Nabízím k pronájmu salon, kde lze provozovat 
služby: kade�nice, kosmetika, pedik�ra, masáže. Sa-
lon je kompletn� vybaven a zkolaudovaný. V centru 
Náchoda, levn� - dohoda. Tel.777796996 
* Pronajmeme prostory (29 m2) v 	.Skalici u 
nám�stí, vhodné jako prodejna, kancelá�e, pop�. k 
provozování masáží, kosmetiky atd. Cena: 3.500,-
K�, tel. 602 204 002
* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, poblíž 
centra, v nov� zrekonstruovaném dom�. V�etn� 
kuch. koutu a WC. Nájemné 2.000,-K� + inkaso + 
kauce., tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu nebytové prostory (2 míst. 40m2) 
vhodné pro kancelá�e, služby, obchod v Hronov� u 
nám�stí. TEL.:603 770 977
* Pronajmeme nebytové prostory 77m2, soc.za�., 
Náchod u Rubeny, vhodné dílna-sklad. Mob.721 
960 339
* Pronajmu garáž v Náchod� za Vatikánem dlou-
hodob�. TEL.:606 629 710
* Pronajmu garáž v centru Náchoda, volná od 
1.11. TEL.:724 078 566
* Dlouhodob� pronajmu prodejnu v Hronov�, 
60m2, 200m od nám�stí, cena 5.000K�/m�s. Info na 
telefonu 777 302 483
* Dlouhodob� pronajmu nebytové prostory v 
Hronov�, vhodné na ordinaci apod., 110 + 50 m2, 
200m od nám�stí. Info na telefonu 777 302 483

* Pronajmu nebytové prostory v centru Nácho-
da 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 provoz re-
staurace, kavárny nebo jiných obchodních služeb. 
Jedná se o prostory v 1.pat�e na Kamenici v Ná-
chod� po bývalém baru „K“. Investice do za�íze-
ní a vybavení jsou nutné. Prostory jsou prázdné. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budov� 
Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kancelá-
�e o celk. vým��e 91 m2. Možno dohromady nebo 
jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu garáž v Polici nad Metují. 
TEL.:603 441 264

R	ZNÉ

* ANGLICKÝ JAZYK - vyu�., dou�., NA - PL-
HOV. Tel. 737 411 933
* ZBER OVOCIA V ITALII. INFORMACIE  na 
722 44 54 99, www.apofruit.eu, 
email:apofruit@centrum.cz
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti a odpa-
du, dále dovoz písku, št�rku, betonu, ka�írku, atd. 
Tel: 775 959 962
* Odvoz stav.suti. P�istavení kontejneru, možnost 
naložení a složení hydraulickou rukou. Úklid staré 
veteše. TEL.:777 213 229
* P�ehraji levn� záznam z kamery Hi8, VHS-C, 
MiNi Dv a jiné nap�. VHS nebo DIGI na DVD. Tel. 
732 11 82 45

* Hledám spolehlivou kade�nici na ŽL do 
nového kade�nictví v 	erveném Kostelci. Tel.: 
605 473 865

* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malo-
vání domku �i bytu, provádím jednorázový 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
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový ko-
pec, vhodné na zavážky a do cest. TEL.:739 814 111
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�í-
hám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, po-
kácím i vysadím stromek, uklidím listí i sníh.Tel. 
737 564 496

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Hledáme kolegu na výškové práce i jiné staveb-
ní práce. Tel. 776 33 56 37
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze i na H	. 
Výd�lek až 17.000 K�/m�s. Tel. 603 731 609

AUTO-MOTO

* Prodám �ty�i plech.disky 15 palc� na Galaxy,-
Sharan 112x5,ET 55. Cena:2000 K�, �ty�i plech. 
disky 15 palc� na O. Movano,R. Master apod. 
Cena:2500 K�, �ty�i plech.disky 14 palc�-4x100 
5,5JJ,ET 45 +zimní pneu 185/65-14 na suzuki li-
ana,baleno atd. Cena:4000 K�., �ty�i alu kola orig. 
AUDI 6Jx15(5 šroub�) + tém�� nové zimní pneu 
195/65-15. Cena:5000 K�. Tel.: 608380686
* Prodám FIAT PUNTO 1.1 S, r.v.95, 5 dvé�., 
vínová metal., airbag, centrál s DO, letní + zimní 
pneu, celkov� slušný stav. Cena k jednání 24.000 
K�. Tel. 776 22 77 24

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Jorkšírský teriér-prodám š�. bez PP, tel.736 
775 766 

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují

přijme ihned obsluhu galvanických 
linek do třísměnného i do 

nepřetržitého provozu

Čisté prostředí, na moderním pracovišti

Nepožadujeme odborné vzdělání

informace 774 000 524

HUBNĚTE zdravě bez hladovění, poradím

www.hubnete.cz/omladit, tel.602478560

Nabízím vedení 
daňové evidence
i podvojného účetnictví,

včetně DPH a mezd

mob.733 771 868

Zdravé hubnutí
Nedopnete kalhoty? 

Pom�žu Vám 
zdrav�

zhubnout.
www.hubnete.cz/comfort

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 724 869 259
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod-Prostorný RD (2+kk a 3+1) se zimní zahradou a velkou garáží,se sklepy,dílnou...,klidná �ást m�sta....1,55 mil.K� VÝRAZ. SLEVA!
Náchod-D�m s t�emi volnými byty (dva s balkony) na atraktivním míst�, u nákupních st�edisek,na pozemku kolna.............2,6 mil.K� SLEVA!
V.Jesenice u �.Skalice-P�kný RD (2+1) se zd�nou kolnou a garáží po �áste�né rekonstrukci, s pozemkem 447 m2.....................1,5 mil.K�
N.M�sto n/Met.-“Na Františku“-P�kný,kompl.zrekonstruovaný,v�tší RD,s novou p�ístavbou a luxusním vybavením.........4,9 mil.K� SLEVA!
Náchod-Zd�ný byt 3+1 OV (67 m2), v 1 NP,po �áste�né rekonstrukci,s balkonem,poblíž centra,klidné místo..........1.190.000,-K�  SLEVA!
N.M�sto n/M.-�adový,zateplený,dvoupodlažní RD(5+1),s garáží,v klidn�jší �ásti m�sta,s p�knou zahradou ..................1,99 mil.K� SLEVA!
N.M�sto n/M.-Velký,�adový,t�ípodlaž.RD „Na Františku“-klidná �ást,vstup z kuchyn� a suterénu na p�knou zahradu.......3,1 mil.K� SLEVA!
Slavo�ov u N.M�sta n/M-V�tší d�m (5+1) se zateplenými dílnami a zahradou k výstavb� nového RD,poz.2.426 m2.....1,29 mil.K� SLEVA!
Vršovka u N.M�sta n/M.-Starší chalupa s p�knou,v�tší stodolou a pozemkem (1.125 m2) k výstavb� nového RD......640.000,-K� SLEVA!
N.M�sto n/Met.-Nové,zd�né byty do OV v p�kné �ásti m�sta,se základ.vybavením,možnost p�edzahrádky-hypotéku zajistíme......ceny v RK
Slavo�ov u N.M�sta n/M.-Pozemek pro výrobu a skladování,vým�ra dle zájmu+p�kné pozemky pro výstavbu RD se sít�mi...........dohodou
N.M�sto n/Met.-P�kné pozemky pro výstavbu RD v centru m�sta,v�etn� inž.sítí,p�íjezd po m�stské komunikaci .................. cena od 1.200,-K�/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Evropské centrum odškodného.
Jste po dopravní nehodě, od které uplynulo méně než 

4 roky a kterou jste nezavinili? 
Nejste spokojen s výší odškodného a dlouhou dobou 
na jeho vyplacení od pojišťovny? Zajistíme Vám nové 

přehodnocení
vaši výše odškodného nebo i mimo 
pojišťovnu jeho kompletní vyřešení. 

Bližší informace 
na tel.724 213 540 a 732 722 929.

Čalounění 
nábytku, opravy 

sedacích souprav, lavic, 
židlí...

TEL.:733 585 275

Podnikání z domu
Chcete pracovat 

v pohodlí domova, 
řídit si svůj čas a 

mít lukrativní příjmy?
www.cinnostdoma.cz/comfort



VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se zá-
rubní  - dýhované
2 820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

* u vás ukážeme 
* poradíme 
* spočítáme  

* počítačové návrhy 
* návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná 

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

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

mob.: 776 74 20 74

- vestavěné skříně
- vestavěné skříně

- kuchyně na míru
- kuchyně na míru

- renovace kuchyní
- renovace kuchyní

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  

Náchod - d�m 4+1 k bydlení i podnikání na lukra-
tivním míst� s pozemkem 1 356m2 .............. 1,980mil.
Náchod - byt 1+kk v os. vl. v 2.NP ve zd�ném dom� 
nedaleko centra. Cena dohodou ........................490tis.
Náchod – novostavba rodinného domu 3+1 na 
Kramoln� s pozemkem o vým��e 1 200m2 .. 2,300mil.
Nové M�sto n/Met. - byt 3+1v os. vl.v 5.NP s výta-
hem, byt je zajímav� dispozi�n� �ešen ........ 1,450mil.
Lib�atov, okr. TU - zd�ný d�m s prostornou 
kolnou,chlévem,garáží a pozemkem 4 600m2 ....2,490mil.
�eská Skalice –rodinný d�m s penzionem 2km od 
	.Skalice, venkovní bazén, tenis. kurty....... 7,500mil.
Nové M�sto n/Met. – krajní �adový d�m 5+1 s pozem-
kem 557m2,bazénem,garáží,udírnou ...............2,890mil.
�ervený Kostelec - rodinný d�m 4+kk s garáží a se 
zahradou 676m2 nedaleko centra ................. 1,890mil.
Náchod – d�m na lukrativním míst� s 3 bytovými 
jednotkami, k bydlení i podnikání ...................... 3mil.
Zájezd u �eské Skalice – �adový rodinný d�m po 
celkové vnit�ní rekonstrukci, zahrada .......... 1,600mil.
Kramolna - rodinný d�m na lukrativním míst� s 
pozemkem 1 110m2 s garáží, kolnou ........... 2,495mil.

Náchod – byt 3+1 v os. vl., ul. Raisova ..... 1,050mil.,
Náchod – byt 2(3+1 v os.vl. na Plhov� ...... 1,150mil.
Peklo -  chata (52m2) se nachází v údolí �eky Metuje 
s vl. pozemkem o vým��e 1 742m2 ............. 1,050mil.
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.
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.
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

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

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

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 
Pod�bradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony

profi  digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 
rekonstrukce stávajících systémů,

prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
       Českých Bratří 89              491 422 999, 
       547 01  Náchod                    777 790 675,

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

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

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

Provádíme
� montáž sádrokarton�

Výkup železa a barevných kovů
ul.17.listopadu po, st, pá  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.  

                                   so  8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

Venclík J. 604 715 135    jirivenclik@seznam.cz    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- BEZ BOURÁNÍ 

(SYSTÉM DRYBAND)
- ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍ POD�EZÁVÁNÍ
- CHEMICKÉ  INJEKTÁŽE

dále opravy komín�, p�j�ování odvlh�ova��....

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 
široký výběr mysliveckých 

oděvů, řemenů aj.

Akce: - PRUTY:
- Chalenger Carp 3,6m 1+1 ZDARMA!

- Chalenger Carp 3,9m 1+1 ZDARMA!
- Premium 2 Tele Power 3,5m 1+1 ZDARMA!

- Premium Tele Gros 3,3m 1+1 ZDARMA!
- Premium Tele Gros 3,6m 1+1 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!

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

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

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

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZ	STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

����
Hledáme spolehlivého 

distributora
novin ����

pro oblast 
Provodov - Šonov 

TEL.: 602 103 775
email: echo@novinyecho.cz      

Dodávka do bytu ZDARMA

KOBERCE
LINA

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

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

tel.: 491 482 484, 777 273 503

PLOVOUCÍ 
PODLAHY

MEISTER
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I tak by mohlo znít motto celorepublikové 
sout�že o Nejlepší školní ob�d. Zadáním 
sout�že bylo polední menu ve školní jídeln�, 
jehož sou�ástí budou lušt�niny nebo ryba. 
V rámci tohoto semi� nálového kola bylo ze 
45 p�ihlášených školních jídelen vybráno 10 
nejlepších. Mezi nimi je i školní jídelna ZŠ 
V.Hejny v 	erveném Kostelci. Finálové klá-
ní se uskute�ní 27. �íjna v Praze. Držíme pal-
ce!                                                            (r)

KDE SE 
DOB
E VA
Í...

tam se dobře daří 
a též žáci se tam snaží...

V Mate�ském centru „Na Záme�ku“ 
v Novém M�st� nad Metují se 3. listopadu 
(v 9.30 hod.) uskute�ní p�ednáška „Aktu-
áln� o domácím násilí a možnostech jeho 
�ešení“. P�ednášejícím lektorem je zde 
Mgr. Miroslav Kucej.                            (r)

TÉMA:
DOMÁCÍ NÁSILÍDOMÁCÍ NÁSILÍ

Music festival prob�hne v pátek 29. �íjna 2010 
od 20.00 hod. v KLUBOVN� ZAHRÁDKÁ
	 

 u splavu v �eské Skalici.
 Na této velkolepé akci, po�ádané v rámci 35 let založení �eskoskalické 
rockové kapely „ The �adras „ vystoupí i další genera�n� místní kapely 
- Los Candelabros, Jo!ska a pozvané p�espolní sp�ízn�né soubory 
„ Ganka „ ze Dvora Králové n/L, „ Sepultura revival“ z Hronova.
 Všichni zú�astn�ní um�lci i zvuka�i od Tortharry vystoupí bez nároku 
na honorá� a výt�žek koncertu bude v�nován na dostavbu školy pro ma-
sajské d�ti v tanzánském m�ste�ku Mto wa Mbu. Vstupné je 69,- K� + 
dobrovolné školní pom�cky ( tužka, propiska, pastelky ..atd. ).
Na ur�it� dobrou hudební produkci jste v�ele zváni !!!

Text a foto ( archiv ) Ivan Vávra

PEOPLE FOR AFRICA „aneb nasajem s masajem„

   Proškolíme samosprávy vašich dom� v ob-
lasti aktuálních právních norem, které se týkají 
správy a údržby spole�ného bytového fondu. 
Poskytneme vám jasné a srozumitelné inter-
pretace zákon� a jejich novelizací. V p�ípad� 
�lenství v družstvu vám krom� informa�ního 
servisu poskytneme i úv�rové servisy: posky-
tneme p�j�ku na opravu, rekonstrukci atd. 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

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

„KVALITA PROV�
ENÁ �ASEM“

SENIOR KLUB NÁCHOD „HARMONIE 2“

Svaz d�chodc� v Náchod� nabízí všem senior�m  programové �tvrtky v klubovn� 
Harmonie 2, Rybá�ská 1819, kde se sejdeme v listopadu 2010 p�i následujících programech:
* 4. 11. ve 14 hod. - promítání snímk� ze zájezdu v Polsku, které pro nás p�ipravil a slovem 
doprovodí p.Miloslav Hlavá�
* 11.11. ve 14 hod. ..kde se zastavil �as .. Rumunský Banát - snímky z cesty doplní vypráv�ním 
p. Zden�k Nývlt
v 15.30 mezi nás p�ijde p. B�lohoubková z 		K s nabídkou rekondi�ních pobyt�. Zájemci 
o žádané pobyty v tuzemsku i zahrani�í nezapome�te p�ijít!
* 18.11. ve 14 hod. - p. Roman Krej�i�ík p�ijde se s námi pod�lit o své zážitky, které doplní 
snímky z cesty po Nepálu
* 19.11. od 15. hod. se bude konat „Cecilská zábava“ v restauraci ODAS. P�ij
te se pobavit, 
k tanci nám zahraje p. František 	ížek - FR	Í;
* 25.11. .. ve 14 hod. poslední �ást snímk� a vypráv�ní p. Otty Macha z cesty po severozápadu 
USA. Nenechte si ujít záv�r 13ti denních toulek v této �ásti Ameriky.
 P�ij
te mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, nebo� jsou i pro ne�leny Svazu 
d�chodc�.                                      Na vaše návšt�vy se t�ší �lenové výboru MO SD v Náchod�

  LISTOPAD 2010

Mochovskou zeleninovou sm�s dáme 
dusit do hrnce, p�idáme nakrájený pórek. 
Mezitím si p�ipravíme ku�ecí stehenní 
�ízky. Ty naklepeme, osolíme, opep�íme 
a dáme na pánev spolu s pokrájenými 
nakládanými žampiony. Rovn�ž chvíli 
dusíme. Do zeleniny nastrouháme trochu 
muškátového o�íšku, zahustíme sv�tlou 
jíškou, necháme chvíli prova�it a dochu-
tíme solí a pep�em. Nakonec p�idáme n�-
kolik plátk� másla. Ku�ecí �ízky ope�e-
me z obou stran. T�sn� p�ed podáváním 
poklademe na maso plátky sýra Eidam. 
Žampiony servírujeme na ku�ecí plátky 
se sýrem. Vhodnou p�ílohou jsou hranol-
ky.                      Tak, a Vám chutná.... 

p�eje La�ka Škodová

��������	
���
Plátky Plátky 

na žampionech na žampionech 
s dušenou s dušenou 
zeleninouzeleninou
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RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

PEČENÁ KOLENAPEČENÁ KOLENA
30.10. od 20.00 h taneční večer se skupinou30.10. od 20.00 h taneční večer se skupinou PROMĚNY  PROMĚNY 

6.11. taneční večer se skupinou E-fest 

                                                tel.: 603 422 845       pond�lí-ned�le od 11 hodin ob�dy
* speciality bezmasé kuchyn� * domácí zákusky a kolá�e

29. - 31.10.

2010
panáček rumu 

zdarma 


