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SLEVA až 54 %
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                                VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

AKCE !
Chcete půjčit?

Volejte ihned   491 619 888

100 tis. již od 1449 Kč/měsíčně
200 tis. již od 2898 Kč/měsíčně
300 tis. již od 4347 Kč/měsíčně
RPSN již od 11,26 % | 100 tis. Kč za 1449 Kč/měsíc, na 96 měsíců, 
celkem zaplatíte 139 104 Kč.

Pomohlo by vám 50 až 350 000 Kč?

Půjčky i pro klienty v registrech, nezaměstnané, OSVČ a ženy na MD. Bez poplatků předem. 
Žádné volání na placené linky 900. Vyhodnocení dostanete ZDARMA a ještě dnes!

Je jenom na Vás, co s penězi uděláte.

AKCE!AKCE!
Vchodové dve�e
Vchodové dve�e

od 6600 K�
od 6600 K�

 Prodáváme okna z n�meckých pro� l�: ALUPLAST,GEALAN,VEKA          ZÁRUKA 5 LET !!!

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).

28. říjn
a 1895

na Dobrošově  první turistická útulna 

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE!
 INZERUJTE  V POLSKU!
Tel. 602 103 775 ����

 V prostorách spojovacího kr�ku mezi zámkem 
a kaplí ve Smi�icích je umíst�na stálá expozice 
socha�e a medailéra Mistra Milana Knoblocha, 
�estného ob�ana m�sta. V expozici jsou vystave-
ny exponáty, které zachycují pr��ez jeho tvorbou 
od prvních d�tských d�l až po sou�asnost. Mimo 
samotné medaile (a také desítky jejich návrh�), 
které tvo�í st�žejní �ást expozice, zde Mistr vysta-
vuje i busty velkých hudebních skladatel�.        (r)

KNOBLOCHOVA 
EXPOZICE

a jiné pov�sti je název originálního celove�erního 
� lmu autora Jana Macha. Jeho tématem jsou místní 
pov�sti �ervenokostelecka, Rty�ska a okolí. Pro-
mítán bude v kin�  Na Rycht� ve Rtyni v Pokrko-
noší 4. listopadu od 18 hodin.                             (r)

DEV�T K�ÍŽ�



 Základem je po�ádek 
 Požáry garáží nejsou neobvyklé. Zajisté by 
tomu nebylo tak, pokud by garáž skute�n� 
sloužila jen k ú�elu, ke kterému byla posta-
vena. Garáž se �asto stává i skladem, opravnou 
�i dílnou. Ve stísn�ném prostoru se tak vedle 
sebe prolínají snadno ho�lavé materiály a požár-
n� rizikové �innosti. Garáž by m�la sloužit jen 
k zaparkování vozidla. Uloženo v ní smí být jen 
40 l pohonných hmot v dokonale ut�sn�ných ka-
nystrech. V garáži se však nesmí pohonné hmo-
ty p�elévat. Nejenže by mohlo dojít k rozlití, ale 
výpary ho�lavých kapalin unikající p�i p�elévání 
p�ivést k výbuchu tém�� jakýkoliv zdroj jisk�e-
ní, p�íklad vznikající v elektrické pamp�. K vý-
buchu výpar�, ale m�že dojít i v garáži, kde v�-
bec není elekt�ina. Tu v tomto sm�ru dostate�n� 
nahradí tém�� všude p�ítomná statická elekt�ina. 
Tu m�že vyvolat t�eba t�ení oble�ení s p�ím�sí 
um�lých vláken nebo i t�ení p�elévané kapali-
ny po st�nách um�lohmotné nádoby. Proto je 
p�ísn� zakázané ho�lavé kapaliny �epovat do ji-
ných nádob než do nádob ze speciálních sm�sí 
ur�ených ke skladování ho�lavých kapalin. Ne-
bezpe�né výpary také vznikají p�i práci se syn-
tetickými barvami. Nebezpe�ní p�edstavuje ale 
i samo vozidlo. Zejména u starších vozidel, kde 
byla palivová soustava tvo�ena um�lohmotný-
mi nijak nezajišt�nými hadi�kami, které stá�ím 
ztrácejí elasti�nost a t�snost, m�že dojít k ne-
�ekaným únik�m. Výpary mohou být jakousi 
�asovanou bombou. I z tohoto d�vodu musí mít 

garáže na dvou protilehlých stranách odv�trání 
a to musí být funk�ní i v zimn�. Velkým nešva-
rem je provád�t v garáži požárn� nebezpe�né 
práce, zejména svá�ení, rozbrušování apod. Jis-
kry a okuje p�i tom mohou n�kam zapadnout 
a n�co zapálit. Tzv. kutilské garáže p�edstavují 
obrovské riziko nejen pro p�istavené domác-
nosti, ale i pro hasi�e, kte�í nemohou tušit, že 
na n� v ho�ící garáži jako �asovaná bomba �e-
kají rozpálené tlakové lahve. 
     Základem bezpe�í je vždy po�ádek. Poho-
zené polystyrénové vycpávky pom�rn� snadno 
zapálí rozpálený výfuk. K zapálení papírových 
krabic narovnaných v regálu až t�sn� pod sví-
tidlo sta�í nechat déle svítit lampu. Zapnutá 
elektrická nabíje�ka m�že 
zapálit ledasco a hadry 
nasáklé ho�lavými kapa-
linami se mohou vznítit 
i samy.                  O. P�ibyl

Talíř plný chutí
a vůní

Toulky po českých vinařských oblastech 
V minulých �ástech našeho cyklu jsme se v�novali zajímavé historii vina�ství na našem území. Tentokrát 
si pro zm�nu ud�láme malé opakování ze zem�pisu. Projdeme totiž �echy a podíváme se na naše hlavní 
vina�ské oblasti a podoblasti.

   Vina�ská oblast �echy se rozkládá v okolí M�lníka, Litom��ic Roudnice nad Labem a Mostu. M�lnic-
ká podoblast zahrnuje krom�  M�lnicka i Roudnicko, okolí Prahy a �áslavsko. V minulosti se vina�ští 
mist�i rozhodli práv� zde p�stovat odr�dy Rulandské modré, Modrý Portugal, Svatovav�inecké, Ryz-
link rýnský a Sylvánské zelené. Pod tuto podoblast spadá vina�ská obec Praha, kdysi nejv�tší vina�ské 
m�sto v �echách, které dnes žije už pouze tradicí, kterou udržuje n�kolik málo „p�stitel� pro turisty“. Do-
chovalo se jen n�kolik vinic v Tróji, na Vinohradech, na Proseku, v Mod�anech a ve Vyso�anech. Mnohem 
znám�jší je vina�ská obec M�lník. Z historických pramen� je dokázáno, že práv� na M�lník nechal Karel 
IV. p�ivézt z Burgundska odr�du Pinot Noir. Vina�ská obec Kutná Hora je zvláštní tím, že p�ímo v tom-
to m�st� najdeme vinné sklepy, snažící se obnovit kdysi slavnou tradici nejen zde, ale i na zámku Kuks. 

   Litom��ická vina�ská podoblast zahrnuje vinice Litom��icka a Mostecka. Ve st�edov�ku byly Lito-
m��ice po Praze nejv�tším vina�ským m�stem v �echách. Zdejší rozsáhlé vinice se proslavily zejména 
výbornými bílými víny z odr�dy Ryzlinku rýnského, Rulandského bílého a Rulandského šedého. 
Centrem celé podoblasti je Roudnice nad Labem, kde se nachází Lobkowické zámecké vina�ství. Vi-
na�ské obce Malé a Velké Žernoseky mají doloženu dlouhou historii vina�ství díky starým vini�ním 
dom�m na Mariánské stráni. P�ímo v t�chto obcích najdeme Žernosecké vina�ství a Vina�ství svatého 
Tomáše. No a k bílým vín�m se výborn� hodí sýrový dort s hrozny.

 500 g bílého a tmavého hroznového vína, po 100 g goudy, nivy, mascarpone, lu�iny a eidamu, 
50 ml brandy.
 Nivu rozma�káme vidli�kou s mascarpone, zalijeme brandy a necháme 15 minut odležet v chladni�ce. 
Lu�inu ut�eme dohladka, malou dortovou formu vyložíme potravinovou fólií, na dno položíme plátky 
goudy, pot�eme pomazánkou z nivy, poklademe p�lkami kuli�ek tmavého hrozna, položíme plátky eida-
mu, vrstvu lu�iny a bílých hrozn�. Takto opakujeme, formu pak p�ikryjeme alobalem, zatížíme a necháme 
2 hodiny v chladni�ce. Alobal odstraníme, povrch ozdobíme kuli�kami vína a nakrájíme.

Text p�ipravili Bc. Petr Kozák a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

 

Venkovské obytné stavení Horní Radechová .......................................................................  1 295 000,- Kč
Řadový rodinný dům s garáží v České Skalici ......................................................................  1 495 000,-  Kč                             
Rodinný dům u zámku Nové Město nad Metují ....................................................................  2 999 000,- Kč 
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ..............................................  1 095 000,- Kč
Byt 4+1 v osobním vlastnictví Náchod – Pražská ul. ...........................................................   1 050 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům 
Nové Město nad Metují 
Rodinný dům se zahradou 

v klidné části Nového Města nad Metují                                                                                                           
              Cena: 1 649 000,- Kč

VZPOMÍNKA

Dne 26. 10. 2011 uplyne 10 smutných let,
 kdy nás navždy opustila naše maminka,

paní Kv�toslava Solni�ková ze Šonova.
V srdci T� maminko stále budeme mít.

Kdo jste ji znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.
Dcery Jarmila, Kv�ta  a Olga s rodinami

VZPOMÍNÁME

DAR NADACE �EZ NÁCHODSKÉ NEMOCNICI
 Dne 3. listopadu budou na o� ciálním setká-
ní za ú�asti hejtmana Královéhradeckého kraje 
Lubomíra France a dalších hostí prezentovány 
zm�ny, kterými prošlo odd�lení hematologie 
náchodské nemocnice. Vybavení �ekárny i od-
b�rová místa byla modernizována, aby se zde 
dárci krve cítili p�íjemn�. Na realizaci se po-
dílela Skupina �EZ a Nadace �EZ projektem 
Vaše volba. Jak název napovídá, byli to samotní 
ob�ané, kte�í rozhodli, kam m�la energetická 
spole�nost v�novat své prost�edky.   V regionu 
východních �ech získal v anket� „Vaše volba“ 
podporu práv� projekt zam��ený na Oblastní 
nemocnici v Náchod�, a.s. O výb�ru tohoto 
projektu ve výši p�l milionu korun svým dopo-
ru�ením rozhodla paní Marta Ešpandrová z Ná-

choda, která v �ervnu minulého roku vyplnila 
anketní lístek a navrhla „nové d�stojné vyba-
vení pro léka�e a pacienty náchodské hemato-
logie“. Dodejme, že Oblastní nemocnice v Ná-
chod� vzniká jako akciová spole�nost v roce 
2003. Je sou�ástí Zdravotnického holdingu Krá-
lovéhradeckého kraje a.s. Nemocnice zajiš	uje 
l�žkovou a následnou pé�i zejména pro paci-
enty z Náchodska. V základních medicínských 
oborech poskytuje pé�i pro cca 60 000 obyvatel, 
ve specializovaných oborech se cílová skupina 
klient� rozši�uje na skupinu 115 – 150 000 osob.  
Dar skupiny �EZ a Nadace �EZ ve výši p�l mi-
lionu korun by m�l zlepšit prost�edí pro paci-
enty i zdravotnický personál tamního pracovišt� 
hematologie a transfuzní služby.

Senio�i Senio�i 
v listopaduv listopadu

Salon u Bílé Vrány
 Hledáme modelky a modely, kte�í se nesty-
dí p�edvést na podiu p�ed diváky, na vlasovou 
show,která se bude konat v Novom�stském kin� 
30. listopadu 2011. Podmínky: Dívky: vlasy 
dlouhé minimáln� po ramena,nejlépe nesest�íha-
né p�írodní nehty (divák�m se bude p�edstavovat 
p�írodní manikúra) Chlapci: vlasy dlouhé mini-
máln� 5 cm. Samoz�ejmostí ochota p�ijít do sa-
lonu na zkoušky (p�ípadné barvení a st�íhání) 
Zájemci dostavte se 25. 10. 2011 14 - 17.00 hod. 
do salonu U BÍLÉ VRÁNY (Nové M�sto nad 
Metují, Komenského 153) Více info: 491472267 
mail: ubilevrany@seznam.cz

Dne 22. �íjna 2011 ub�hlo 5 let od smrti milujícího 
a milovaného manžela a tatínka

pana Jaroslava Šefce z Náchoda.
Kdo jste ho m�li rádi, vzpome�te s námi.

Manželka Alena a d�ti s rodinami

MODELÁŽ NEHT� 
UV GELEM

OO
UUUUVUUUUUV

Nové (nastavení na tipy) 400,- K�
Nové (na p�írodní nehet) 250,-K�

Dopln�ní 250,- K�

Kontakt: tel. 605 940 399, 
e-mail: polakova.luc@email.cz

www.gelovenehtylevne.webnode.cz
Velké po�í�í, Na kopci 513

603 346 242
491 433 599

TAXI ŠTIM

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

 3. 11. ve 14 hod. „Bolest akutní a bo-
lest chronická jako civiliza�ní choroba 
sou�asnosti“, p�ednáší p. Jan Turek
 10. 11. ve 14 hod.  „Co víte a nevíte o ko-
�ení“ – vysv�tlí p. Hana Bubení�ková
 24. 11. ve 14 hod. „Neodolatelné Ko-
rutany“, snímky a vypráv�ní z cesty 
p. Zde�ka Nývlta
 25. 11. od 15 hod. se bude konat 
v restauraci ODAS CECILSKÁ  
ZÁBAVA. K tanci a poslechu  hraje 
p. František �ížek „FR�Í“. 
 P�ij�te mezi nás všichni, kdo 
máte zájem o naše programy, ne-
bo� jsou i pro ne�leny Svazu d	-
chodc	. Klubovna Harmonie 2, 
Rybá�ská 1819, Náchod

Mýty o...

 Kv�ták pat�í hned po zelí mezi nejoblíben�jší koš	álovou zeleninu. P�stoval se už p�ed naším letopo�-
tem na St�edním východ�. P�es Itálii se dostal v 16. století do St�ední Evropy. U nás je znám od 18. století. 
P�stoval se zejména v Polabí.
 Kv�ták, neboli lidov� kar� ol, je oblíbenou koš	álovou zeleninou, kterou �lov�k získal vyšlecht�ním 
divoké brukve zelné (stejn� jako nap�. kedluben, zelí �i kapustu). V p�ípad� kv�táku využíváme jako 
zeleninu zdužnat�lé kv�tenství.

Hlavní lé�ivé ú�inky kv�táku:


 d�ležitý pro r�st bun�k a jejich obnovu

 podporuje krvetvorbu

 posiluje imunitní systém

 tlumí zán�tlivé reakce

 podporuje dobrou funkci kloub�

 p�sobí na snižování krevního tlaku

 pomáhá p�edcházet onemocn�ní tlustého st�eva

 pomáhá p�i problémech s ledvinami a mo�ovým m�chý�em

Kv�ták a vitamín C

 Pro sv�j podíl vody a zna�né množství biolátek pat�í kv�ták k nejzdrav�jším zeleninám. Pozoruhodný je 
vysoký obsah kyseliny listové, jež je nepostradatelná pro r�st bun�k a krvetvorbu. Lé�ivé p�sobní kv�táku 
na sliznici tlustého st�eva je nejlepší prevencí rakoviny. Kv�ták je také obzvláš	 bohatý na vitamin C, 
draslík, navíc obsahuje stopové prvky- zinek, m��, jód a � uor.

Použití v kuchyni

 Kv�ták chutná va�ený, p�elitý máslem �i jemnou bešamelovou omá�kou, ale také dušený, zapékaný, 
gratinovaný a samoz�ejm� smažený. Tuto zeleninu konzervujeme – nakládáme do slaného �i octového 
nálevu. Z n�j pak p�ipravujeme saláty nebo p�edkrmy.

Rada na záv�r
Mnoha lidem vadí nep�íjemné aroma p�i va�ení kv�táku, které zp�sobují obsažené sirné látky. A tak jej p�i-
pravují v uzav�ené nádob�. To je chyba, síra se pod pokli�kou hromadí a m�že negativn� ovlivnit jemnou 
chu	 zeleniny. Va�íme vždy v hrnci bez pokli�ky.

Kv�ták 

Hana Jeitnerová 1.M, Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 
Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

ZŠ Pavlišovská Náchod d�kuje všem, kte�í jste podpo�ili naši školu a díky Vašim 
hlas	m nás posunuli o kr	�ek dál k vít�zství v projektu „Nejlepší �eská škola“.

Moc si toho vážíme.

Pod�kování

Sýrový dort s hroznovým vínem

NA ZÁMEK? NA P�DU!
 Nov� existuje lákavá alternativa ke klasické prohlídce novom�stského zámku. Je 
ur�ena pro ty návšt�vníky, kte�í cht�jí objevit, co vše m�že ukrývat zámecká p�da. 
Uvidí zde nap�. strojovnu historického výtahu, krovy z období baroka nebo se roz-
hlédnou do okolí zámku z dosud nep�ístupné v�že. Rodina Barto� – Dobenín a správa 
zámku v Novém M�st� nad Metují totiž nabízejí možnost navštívit nov� otev�ený 
okruh „P�da“ se slevou 50% z ceny vstupenky. P�espolní zoufejte, má to malý há�ek. 
Pro uplatn�ní této slevy je t�eba p�edložit p�i koupi vstupenky v pokladn� zámku 
ob�anský pr�kaz s trvalým bydlišt�m v Novém M�st� nad Metují.
   Tuto nabídku je možné využít každou sobotu a ned�li v �íjnu 2011 a také v pátek 28. 
�íjna 2011. Zámek je v �íjnu otev�en od 10.00 do 16.00 hod., vstupy na okruh „P�da“ 
jsou v 10.30, 13.00, 14.15 a 15.00 hod.



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:
Do tajemných les� Javo�ích hor
 Za�átkem �íjna prob�hla lesnicky zam�-
�ená exkurze pod patronací Správy CHKO 
Broumovsko ve spolupráci s Centrem rozvo-
je �eská Skalice. Exkurze se konala v rámci 
projektu „Stezky za poznáním-šetrný produkt 
podporující rozvoj venkovské turistiky“.
   P�i vycházce podzimn� zbarvených les� 
Javo�ích hor jsme vid�li, jak lidské hospoda-
�ení, kyselé dešt�, orkán Kyrill, k�rovci, jeleni 
a mu� oni ovlivnili stav t�chto pohrani�ních 
les�. Poznali jsme nelehkou práci lesník� 
a ochránc� p�írody. Zalesn�né poho�í se táhne 
po severovýchodním okraji Broumovského 
výb�žku a je oázou pro ty, kte�í hledají krásná, 
tajemná a opušt�ná místa. Javo�í hory jsou bu-
dovány vulkanity, které jsou prvohorního stá-
�í, vznikaly v karbonu a permu. Je zde výskyt 
melafyr� a melafyrových tuf�. �lenitý terén je 
tvo�en p�evážn� sope�nými horninami. Jeho 
tvrdé horninové podloží obsahuje vzácné ryo-
lity. Roste zde buk lesní, jedle b�lokorá, smrk 
ztepilý, jilm horský a javor klen. V t�chto le-
sích se vyskytuje i t�tina chloupkatá, brusnice 
bor�vka a metli�ka k�ivolaká.
   Výletní autobus nás dovezl k lesu, kde za�í-
nala exkurze prohlídkou 170 let starého prale-
sovitého porostu v míst� Vodní d�l v l. zón� 
CHKO nad He�mánkovicemi.  Nejvyšší smrk 
tu m��í 48 m. V tomto lese jsme se seznámili 
se sope�nou �inností a nasbírali jsme si dom� 
na památku vyv�elé horniny. Po p�esunu auto-
busem pod Javorou horu bylo p�ipraveno malé 
ob�erstvení u ohýnku, kde jsme si pochutnali 

na ope�ených špeká�cích a teplém �aji. Pak 
jsme pokra�ovali p�es smíšené lesy v kopcovi-
tém terénu na holý vrch Široký /840 m n.m./. 
Je zde  p�ekrásný výhled na Ruprechtický špi-
�ák(880 m n.m.), h�eben  Broumovských st�n, 
Hejšovinu, Bor, Ostaš, Turov a Orlické hory.  
Na Širokém vrchu um�el starý les, ale nový 
se sem už postupn� vrací. Vid�li jsme zni�ený 
les zasažený požárem.  Dozv�d�li jsme se, jak 
v boji proti p�emnoženým hraboš�m pomáhají 
sovy. Celou cestu svými obsáhlými v�domost-
mi a informacemi nás zásoboval Ing. Petr 

Kuna a Ing. Luboš N�me�ek.  Za to jim pat�í 
velký dík.
   Tito lidé se naplno v�nují své práci, která je 
uspokojuje a napl�uje. Krajinu vnímají svým 
velkým srdcem. Své myšlenky a rady, jak chrá-
nit, znát, žít a chovat se v p�írod�, ší�í mezi nás. 
Díky nim jsme získali množství úžasných infor-
mací o tomto p�ekrásném koutu naší zem�, které 
ur�it� využijeme p�i naší další návšt�v� lesa bu� 
jako turisti, houba�i nebo jen kamarádi p�írody. 
Hodn� našlapaných kilometr� po Javo�ích ho-
rách Vám  p�eje  Milada Prouzová.

Street Fighters 2011 op�t 
v Novém M�st� nad Metují

 Z Orlických hor nám dorazila zpráva o dalším ro�níku závodu Street Fighters. Pro ty 
co netuší, o co jde, tak p�ipomeneme, že se jedná o snowboardový závod p�ímo na streetu. 
Po úsp�šném prvním ro�níku se o.s. Na Kolenou rozhodlo pro letošní pokra�ování. XL 
   Na railu z 18 schod	 bude k vid�ní to nejlepší, co sou�asný jibbing nabízí. Samotný závod 
se uskute�ní naproti ZŠ Malecí v Novém m�st� nad Metují. Volný trénink za�ne v 10:30 
a na pravé poledne je naplánován start závodu. Závod je otev�ený pro všechny jezdce. Všich-
ni si tedy zapište datum 29. 10. 2011 a doražte do Nového M�sta nad Metují, kde se pojede 
o prizemoney 5000,- K� a v�cné ceny za dalších 50000,- K�. Sou�ástí bude i doprovodný 
program zahrnující další streetové záležitosti - gra� tti jam a výstavu snowboardových foto-
gra� í a nem�že chyb�t ob�erstvení. 
   Mocná afterparty v t�chto kon�inách nem�že chyb�t a o vaše sluchovody se postará Mc 
Cagi (beat box) a Dj Lazoo (raggaejungle), Vi�ák a náchodská dvojka Rocco Marlboro 
a Klugaro. Afterparty se bude konat v prostorách Orelny v Šonov� u Nového M�sta nad 
Metují od 20:00. Pokud chcete získávat další informace o závodu, m�žete si na Facebooku 
lajknout stránku Street Fighters.

      V sobotu 22. října 2011 v 10.30 hodin 
bude odstartován na hronovském náměs-
tí  54.ročník silničního běhu Hronov-
Náchod. Na  závodníky čeká trať dlouhá 
8850m s  cílem na  náchodském náměstí 
T.G. Masaryka, kde se nejlepší běžci ob-
jeví několik minut před jedenáctou ho-
dinou. Tento běh je veřejným závodem 
a  současně posledním šestým závodem 
seriálu běhů „Mizuno Running cup 2011“ 
a  přeborem okresu Náchod mužů a  žen 
v  silničním běhu. Traťový rekord drží 
v  kategorii mužů z  roku 1993 Jan Pešava 
(25:07min.), ženám dominuje nejrychlej-
ším časem historie od roku 1995 Monika 
Deverová (29:55 min.).
      Prezentace závodníků proběhne v so-
botu 22.října 2011 od  7.00 do  9.30 hodin 
v přízemí náchodské radnice. Po zaplacení 
startovného 100,-Kč (u  pojištěnců VZP, 

50% vkladu hradí pojišťovna) převezmou 
závodníci  startovní číslo s čipem, pamětní 
list, termohrnek s  logem závodu a tričko . 
Všichni přihlášení závodníci budou pře-
vezeni autobusy z  Náchoda od  Beránku 
na místo startu od 8.30 do 9.35 hodin. Je-
den autobus pak jejich osobní svršky zase 
doveze do cíle závodu. Pořadatelé i policej-
ní orgány mají prosbu k  motoristům, aby 
v době konání závodu mezi 10.30 až 11.30 
hodinami pokud možno nepoužívali silnici 
II.tř. z Náchoda do Hronova. Závod se po-
běží po hlavní silnici za plného silničního 
provozu, kde dojde pouze k  usměrňování 
vozidel příslušníky policie.
      Ve 12.15 hodin proběhne slavnostní 
vyhlášení výsledků závodu v obřadní síni 
MěÚ v  Náchodě.  Ceny předají předsta-
vitelé pořádajících měst, obce a zástupci 
pořadatele.                                                  (Red)

Silniční běh Hronov - NáchodSk�ivánci m�ní názevSk�ivánci m�ní název
 V roce 2010 oslavil vokálně-instrumentální soubor Skřivánci 15 let své existence. Za tu 
dobu prošla jeho řadami nejedna desítka hudebníků a zpěvaček. Společně soubor koncer-
toval na mnoha místech v okrese, kraji i v zahraničí (Polsko, Slovensko, Slovinsko). Začátky 
souboru sahají ještě mimo Jiráskovo gymnázium, ale největšího vzestupu se dočkal právě 
zde. Časem se ovšem ukázalo, že byť je název SKŘIVÁNCI sympatický a hudební, je vlast-
ně problematický. Repertoár souboru se léty vyprofi loval a vymizely pohádkové písničky, 
soubor dospěl a začal se zabývat (kromě populárních melodií) také hudbou folklorní a sa-
krální. Navíc se také projevilo, že v cizině je často problém s výslovností názvu souboru. 
Snad proto došlo, po  zralé úvaze, na  rozhodnutí do  další etapy vstoupit pod názvem 
MUSICA VIVA - živá hudba je to, co produkujeme, necháváme ožít i hudbu mnohdy za-
pomenutou a mnozí z nás hudbou žijí... Budeme rádi, když součástí našeho hudebního 
světa budete i Vy!                                                                                                          Lucie Peterková

„AGILNÍ
 AUDI“

 Pavel Košek z Nového M�sta nad 
Metují a jeho border colie jménem Audi 
usp�li na Agility European Open v ra-
kouském Bad Hall. Audi si zde dob�hla 
pro zlatou medaili v kategorii Large (tj. 
v kategorii ps� s výškou nad 45 cm). 
Tento závod byl Mistrovstvím Evropy 
otev�eným i pro mimoevropské zem�. 
P�ipome�me, že závody agility jsou sou-
t�žním kláním, v rámci kterého �ídí pso-
vod psa p�es r�zné p�ekážky.             (r) Psychiatrii 	eká zásadní rekonstrukce

Budovu psychiatrické kliniky v  Novém 
Městě na  Metují čeká zásadní rekonstruk-
ce. Stavba by se měla rozběhnout v  říjnu 
a počítá s opravou patrové vily, kde zaříze-
ní sídlí, a modernizací její střechy. Pacienti 
novoměstské psychiatrie se již přestěhovali 
do  volných prostor nemocnice v  Opočně, 
které jim budou sloužit i  během opravy. 
Rekonstrukce vyjde celkem na  zhruba 25 
milionů korun. 
   „Prostory této kliniky již nevyhovova-
ly standardům kvality poskytované péče. 
Stavba by proto měla celkově zlepšit pobyt 
v  tomto zdravotnickém zařízení. Dosud 
bylo na  jednom pokoji i  sedm pacientů, 
po rekonstrukci by měly v nemocnici slou-
žit maximálně třílůžkové pokoje. Investice 
by měla také snížit náklady na provoz této 

budovy,“ uvedla Jana Třešňáková, radní 
Královéhradeckého kraje pro oblast zdra-
votnictví. 
   Stavba, která by měla skončit koncem 
dubna příštího roku a v červnu začít slou-
žit pacientům, počítá také s  rekonstrukcí 
kotelny a vytápěcího systému, s vnitřními 
úpravami budovy, výměnou oken a  kom-
pletní opravou střechy. Budova psychiatrie 
leží v  klidové části města a  je obklopena 
zahradou, což je vzhledem k  zaměření 
tohoto zdravotnického zařízení výhodné. 
Novoměstská psychiatrie je součástí Ob-
lastní nemocnice Náchod. Ta je největším 
oblastním zdravotnickým zařízením kraje. 
V rámci své spádové oblasti slouží zhruba 
120 tisícům lidem a  na  svých odděleních 
nabízí 650 lůžek.                Imrich Dioszegi

 Ve  středu 26. října v  17 hodin se v  kině 
Ička na náměstí v Broumově uskuteční pre-
zentace k Setkání starostů Broumovů -Brau-
nau, které se zde uskutečnila od 1. do 4. září 
tohoto roku. Na této akci bude mít veřejnost 
možnost seznámit se spoustou fotografi í 
a  dokumentů z  tohoto setkání. K  dispozici 
by měl být také záznam reportáže, kterou 
zde natočila Česká televize – ČT 24 a  kte-
rou také odvysílala již druhý den setkání - 
2. 9. 2011. Veřejnost bude také seznámena 
s  ohlasy zúčastněných starostů a  také zá-
stupců Krajanského sdružení.                    (r)

REFLEXE 
SETKÁVÁNÍ

uvádí v m�síci LISTOPADU 2011
M�STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA �ÍŽKA V NÁCHOD� BERÁNEK NÁCHOD A. S.

Čtvrtek 3. 11. 2011 v 19.00 hodin
Kolem světa na kole – jak první Češka objela svět
Dia show cestovatelů Lucie Kovaříkové a Michala Jona
Přednáškový sál městského divadla, vstupné: 50 Kč
Předprodej od 19. 10. 2011

Úterý 8. 11. 2011 v 19.00 hodin
4TET - Vstupné: 350, 330, 310 Kč, předprodej od 13. 10. 2011

Pondělí 14. 11. 2011 v 9.00 a v 10.45 hodin
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství Toma Sawyera
Divadlo AHA Praha, představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně divadla

Úterý 15. 11. 2011 v 19.00 hodin
Jitro
Klavír: Michal Chrobák, sbormistr: Jiří Skopal
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 110, 90 Kč SLEVA, předprodej od 24. 10. 2011

Čtvrtek 17. 11. 2011 v 19.00 hodin
B. Ahlfors: Poslední doutník
Divadlo Na Fidlovačce
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč, předprodej od 24. 10. 2011

Neděle 20. 11. 2011 v 15.00 hodin
H. Ch. Andersen, I. Klestilová, M. Král: Sněhová královna
1. Neratovická divadelní společnost, Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč, předprodej od 1. 10. 2011

Úterý 22. 11. 2011 v 19.00 hodin
Sto zvířat
Koncert na  stání, vstupné: 180 Kč v  předprodeji, 200 Kč 
na místě, předprodej od 20. 10. 2011

Úterý 29. 11. 2011 v 19.00 hodin
Literárně hudební večer, Josef Škvorecký a jeho Bassaxofon
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč, předprodej od 2. 11. 2011

Další akce v Městském divadle Dr. Josefa Čížka:
Každou středu Kurzy jógy
od 17.15 hodin Pro začátečníky a mírně pokročilé
od 18.45 hodin Pro pokročilé
Lektorka: Jarmilka Koudelková, pořádá Beránek Náchod a. s.

  4. 11. 2011          od 16 hod. od 19.45 hod. 
13. 11. 2011     od 13.30 hod. a od 16.15 hod.
18. a 25. 11. 2011 od 17 hod. a 19.45 hod.
Taneční kurzy - prodloužená 
Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

5. 11. 2011 ve 20.00 hodin 
Ples Obchodní akademie Náchod
Pořádá Sdružení rodičů a přátel OA Náchod

19. 11. 2011 ve 20.00 hodin    
Ples Gymnázia Jaroměř 
pořádá Unie rodičů při Gymnáziu a SOŠ Jaroměř

21. 11. 2011 v 19.00 hodin
Křesadlo 2011
Udílení cen dobrovolníkům náchodského regionu
Pořádá Déčko Náchod

24. 11. 2011 v 19.00 hodin  
Módní přehlídka - Galavečer v Paříži 
Pořádá PARIS Boutique Jaroměř paní Hany Šulcové  
Více info na www.sulc-paris.cz

26. 11. 2011 ve 20.00 hodin  
Ples Jiráskova Gymnázia Náchod, 
pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

30. 11. 2011 v 19.00 hodin 
Dia show Leoše Šimánka, pořádá agentura LEV Šimánek 
Více info na www.leossimanek.cz/diashow

otevírací doba:  pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30% na označené programy pro držitele průkazů MěÚ 
v Náchodě, ZTP a ZTP/P.  Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.:  491 426 379 vstup zdarma.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 

V Náchodě - Starém Městě 
zahajuje 

CELODENNÍ PROVOZ

HOTEL ELKO

Zajišťujeme večírky, školení, 
svatby a jiné akce.

Po - Pá 11 : 00 – 22 : 00
Víkendové akce na přání!

Tel. 608 824 331

OBĚDY  VEČEŘE
Ob�dy za 59,-K� Kdy ? PÁ 28. 10. (svátek) 

SO, NE vždy od 12 hod.
Nabízíme vepřové a hovězí speciality, 
bramboráky a jiné dobroty
     Přijďte ochutnat! 
Při předložení inzerátu

Hostinec 
U DOLEŽAL�
Hlav�ov 13, Police nad Metují

Tradi	ní
staro	eské hody

10
%

 
SLEVA!



HYPOTÉKY
www.cerny.fi ncentrum.com

608103810, 606270421
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OZ�STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

Domovní čistírny odpadních vod
LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

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

* krátké dodací lhůty, příznivé ceny 
        

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

od 24. 10. do 27. 10. 
kancelá�ských židlí, 

nové, výstavní vzorky, 
použité a jiné zboží.

Vedle sokolovny v Náchod�
Info . 602 436986

DISCOUNT HOUSE 
- LEVNÉ ZBOŽÍ

Výprodej

✔ klempí�ské a mechanické opravy
   osobních a dodávkových vozidel

✔ renovace autoveterán�

www.autodilnasevcik.cz

7 2 3  5 8 8  7 2 5                                 
7 7 6  2 2 7  7 2 4

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

Připravena výstavba
čtyř rodinných domků. 

Více informací na č. tel. 608 860 750

Jedná se o nízkoenergetickou dřevostavbu 
splňující nepřísnější energetické požadavky.
Výjimečné místo s jedinečným výhledem, 
5 km z náchodského náměstí.
Dohodou možná úprava nebo změna projektu 
dle přání a možnosti investora.
Možná spolupráce při získání hypotéky.
Termín zahájení výstavby - možný ihned.
Dokončení do šesti měsíců.

Pozvánka na 5. kolo 
1. ligy muž� ve 
 orbale

Pozvánka na 7. kolo 
1. ligy muž� ve 
 orbale

 Začátek: 23. Října od 19 hodin, místo 
konání: SH TJ Náchod „Plechárna“
    Náchodští hráči o uplynulém víkendu 
získali své první mistrovské body, když 
dokázali větší bojovnost a v prodloužení 
vyhráli na  hřišti FBC Start98 7:8p. Díky 
tomuto výsledku se posunuli na  prů-
běžné 10. místo tabulky. Královské Vi-
nohrady se nacházejí na  opačném konci 
tabulky. Patří jim aktuálně druhé místo 
v  tabulce s  9 body. Tradičnímu účastní-
ku 1. ligy vyšel vstup do  soutěže na  vý-
bornou. Doufejme, že zlepšenou formu 
dokáží náchodští přetavit v další bodový 
zisk i  proti tomuto soupeři. Přijďte nás 
podpořit, čeká nás jistě zajímavé utkání! 
POZOR NETRADIČNĚ V 19 HODIN!!!!

FTS Florbal Náchod vs. 
TJ Sokol 

Královské Vinohrady

FTS Florbal Náchod vs. 
AC Sparta 

Praha Florbal
 Začátek: 29. Října od  18 hodin, místo 
konání: SH TJ Náchod „Plechárna“
   POZOR, POZOR. Do  Náchodské ple-
chárny přijíždí vedoucí celek 1. ligy můžu 
zvučného jména. AC SPARTA PRAHA – 
Vloni ještě extraligový tým, vítěz letošního 
turnaje Czech Open v kategorii B, tým slo-
žený z hráčů extraligou zkoušených a proti 
nim se postaví náchodští hráči bez jaké-
hokoliv respektu a  úcty, nedovolit tomu-
to týmu odvést si z  Náchoda žádné body. 
Přijďte podpořit náchodskou bojovnost 
a odhodlání. Přijďte se podívat na fl orbal!

Šance pro 
nezadané v Náchod�

 Um�lecká agentura MiMa, Bedimex 
s.r.o. a Martin Plecha�, investi�ní specialis-
ta, si Vás dovolují pozvat na další náchod-
ský „Ve�írek pro nezadané“. Konat se bude 
ve �tvrtek 27. 10. 2011 v sále restaurace 
„Na koupališti“ - Náchod Plhov. Za�ínáme 
v 19 : 00 hodin a �eká Vás p�íjemná zábava, 
tombola, hudba k poslechu i tanci pán� Simo-
na a Kan�ry a samoz�ejm� sál plný nezada-
ných lidi�ek. Doporu�ený v�k je nad 30 let.
Vstupenky si m�žete zajistit pouze v p�edpro-
deji a to u následujících partner� akce: v restau-
raci „Na koupališti, informa�ním centru na Ka-
menici, v bowling clubu Laguna a v cestovní 
agentu�e A - Z Travel (naproti Komer�ní bance).
Více informací na www.rande.vyjimecny.cz 
a nebo na telefonu 722 289 489. Na vid�nou se 
t�ší moderátor akce a po�adatel Milan Hrbá�ek.

P�ijmeme pracovníka  
pro obsluhu �erpací stanice LPG 

a pro prodej 
propan - butanových lahví.

Praxe a ADR vítáno.
Možné pro �ID i PID. 

Zájemci zasílejte životopis na 
e-mail:plynovelahve@centrum.cz

Jsme velkoobchod s chemickými výrobky a pro posílení našeho týmu  hledáme 

Požadujeme:       

                             ✔ ekonomické vzd�lání 
             ✔ znalost podvojného ú�etnictví 
             ✔ znalost problematiky spot�ební dan� výhodou
             ✔ znalost n�meckého jazyka výhodou
             ✔ b�žná znalost práce s PC
             ✔ samostatné �ešení problém�; schopnost komunikace
             ✔ � exibilitu, rychlost, loajálnost

Nabízíme:

stabilní, dlouhodobé zam�stnání, adekvátní platové podmínky 
závislé na obratu � rmy; 

IBS Scherer Czech s.r.o., 
�eských legií 5, 
Nové M�sto nad Metují

Své životopisy zasílejte na adresu: ivana.tuckova@ibs-scherer.de 
Telefonický kontakt: 494947730, 603258524

Administrativního pracovníka/ci - ú	etní

 IBS    ist ein international agierendes mittelständisches Familienunternehmen.
 IBS    produziert in eigenen Werken sowohl die Gerätetechnik als auch die 
             Reinigungschemie.
 IBS    ist internationaler Entsorger, recycelt in modernsten eigenen Anlagen die
            Altware und bringt sie in den Wirtschaft skreislauf zurück.

Für unsere Tochtergesellschaft  IBS Scherer Czech s.r.o.  in Nové Město nad Metují/Tschechien 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Verkaufsleiter/in
zur Verstärkung unseres Vertriebsteams und Einführung neuer Produkte. 

   ��

� ��

      Sie verfügen über eine rasche Auff assungsgabe, sind kreativ und sprachgewandt.

Ihre vollständige, aussagekräft ige Bewerbung senden Sie bitte an:

IBS-Scherer GmbH         Gewerbegebiet                  55599 Gau-Bickelheim
www.ibs-scherer.de      nfo@ibs-scherer.de            Tel. 06701 – 9383-0

   Wir erwarten:
                               Verkaufsgeschick, technisches Verständnis, 
                                  Teamfähigkeit, gepfl egter Umgang mit Kunden am Telefon,
                                  zielorientiertes Arbeiten und geübter Umgang mit dem PC (Offi  ce-Programmen),
                                  sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift ,
                                  eine kaufmännische Ausbildung wäre von Vorteil.

P�eborník v benchpressu, Jirka Havrda z Ná-
choda, mí�í do Irska na tamní mistrovství sv�-
ta. Jeho cíl je jasný: Obhájit mistrovský titul.  
„Na rozcvi�ení“ si náchodský silák odsko�il 
do Mladé Boleslavi, aby zde na pohárovém 
závodu (16. �íjna) získal hned t�i prvenství: 
V kategorii „bez stahovacího dresu“ se úsp�š-
n� vypo�ádal s �inkou o hmotnosti 250 kg, 
„se stahovacím dresem“ to bylo již 300 kg. 
Jirka (na fotogra� i na stupních vít�z� vpravo) 
v Boleslavi, v konkurenci 70 dalších borc�, 
získal zlato i jako absolutní vít�z. Držíme tak 
palce na MS v Irsku, které se uskute�ní 16. 
listopadu. Foto archiv JH

JIRKA HAVRDA MÍ�Í DO IRSKA

 Dne 1. �íjna 2011 byl zahájen dvouletý 
projekt s názvem Zapojení znevýhodn�-
ných osob na trh práce prost�ednictvím 
Oblastní charity �ervený Kostelec. Projekt 
realizuje Oblastní charita �ervený Koste-
lec. Je ur�en nezam�stnaným osobám 
znevýhodn�ným na trhu práce z d�vodu 
zdravotního postižení nebo v�ku a nízkého 
vzd�lání. „Díky projektu je v rámci Ob-
lastní charity �ervený Kostelec vytvo�eno 
10 nových pracovních míst, ve kterých 
se b�hem projektu vyst�ídá více než 20 
osob,“ �íká �editel oblastní charity Miro-

slav Wajsar. „Konkrétn� se jedná o místa 
v našem st�edisku Domov sv. Josefa v Žir-
�i u Dvora Králové nad Labem a v pe�o-
vatelských službách v �erveném Kostelci 
a v Hostinném. Pro ú�astníky projektu je 
krom� pracovního zapojení p�ipraveno také 
vzd�lávání a další podp�rné aktivity, které 
zvýší šance na jejich trvalé zam�stnání.“ 
   Projekt je � nancován z prost�edk� Ev-
ropského sociálního fondu prost�ednic-
tvím Opera�ního programu Lidské zdroje 
a zam�stnanost a státního rozpo�tu �R.
                                                        Martin Fišer

Projekt vytvá�ející nová pracovní místa



ÚVĚROVÉ CENTRUM
Akční nabídka!

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
www.cfservis.cz

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení

vyplácení úvěrů i exekucí
nemovitost může být i třetí osoby
Hypotéční úvěry - Americké hypotéky

Nebankovní hypotéky

�
�

�
�

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů
Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

nebankovnípůjčka na cokoliv

Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

mobil: 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz 

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Žlaby, okna, kleštiny
natřete z naší plošiny

eštaP
www.NABYTEKNACHOD.cz

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

- byt atypicky �ešený v Náchod� ve funkcionalistickém dom�  1.750.000,-K�
- byt zd�ný 3+1 s garáží a �ást. vybavením v os.vl. v �. Skalici       Info v RK
- byt 5+1(94m2) družst. v Náchod� na Plhov�, d�m zateplen   1.250.000,-K�
- byt 3+1 v os. vl. v Náchod� za Penny marketem, ihned volný       Info v RK
- byt zd�ný 1+1 v os. vl. v �. Kostelci, se zahradou a p�dou        455.000,-K�
- byt zd�ný 1+1 v os. vl. v N. M�st� n/Met., prostorný balkón     740.000,-K�
- objekt vhodný k podnikání i bydlení v Horní Radechové       1.480.000,-K�
- restaurace zab�hnutá v Novém M�st� n/Met., vinárna, bar     4.500.000,-K� 
- chalupa poloroubená 6 km od Náchoda, výborný stav, volná   1.580.000,-K� 
- chata (25 m2) se zahradou 535 m2, el. a voda je na pozemku      450.000,-K�
- chalupa poloroubená s velkou stodolou Dolsko u Naho�an    1.050.000,-K�
- chalupa - rod. d�m v Dolní Radechové se zahradou a garáží    390.000,-K�
- chalupa - d�m se nachází v rekrea�ním areálu ve Stárkov�   1.760.000,-K�
- rod. d�m 5+kk v Horní Radechové, ihned k nast�hování       1.450.000,-K�
- rod. d�m prostorný v Otovicích u Broumova, ihned volné        750.000,-K�
- rod. d�m 4+1 na Kramoln� , d�m je ve velmi dobrém stavu  2.340.000,-K�
- rod. d�m s nebyt. prostory v Martínkovicích na Broumovsku 1.300.000,-K�
- rod. d�m na lukrativním míst� v Jarom��i, ihned volný          2.500.000,-K�
- rod. d�m 6+1,1+1 v Novém M�st� n/Met., pozemek 452 m2 3.420.000,-K�
- rod. d�m 5+1 v Malém Po�í�í se zahradou 600 m2, volné       1.500.000,-K�
- rod. d�m na Klínku, krásný výhled na Náchod, garáž             2.700.000,-K�
- st. poz. 1249 m2 na Borové u Náchoda slunný rovinatý             399.000,-K�

   Žáci naší školy se zúčastnili fotografi c-
ké soutěže „Můj strom“, kterou vyhlásilo 
nadační Centrum rozvoje v České Skalici. 
Ze 7 přihlášených fotografi í, jsme získali 
3 ocenění na předních místech. U odbor-
né poroty získal 2. místo Josef Krtička a 3. 
místo Pavlína Vaňová z 5. ročníků. Diváci 
měli možnost také hlasovat o nejhezčí fo-
tografi i stromu, zde získal Josef Krtička 1. 
místo. I další žáci si nevedli špatně, 4. místo 
obsadila Dominika Mervartová z 5. A a bez 
udání pořadí se dařilo Báře Němečkové - 3. 
A, Anně Fišerové - 5. B, Petru Němečkovi 
- 6. A a Kryštofu Kinlovi z 9. A. Děkujeme 
žákům za vzornou reprezentaci naší školy 

a  přejeme mnoho úspěchů při dalších 
fotografických soutěžích. Soňa Novotná 
- ZŠ Komenského Nové Město n. Metují

Úsp�šn� nafotili 
„M�j strom“

� Foto: Josef Krti�ka 5.B 
JEHN��Í 

HODY

od 11.00 hod.

Ve Studnici
„U STUDNY“

pá 28. - ne 30.10.

tel. 739 433 396



* Prodám stavební pozemek ve Velké Je-
senici cca 1.200 m2, možnost okamžité vý-
stavby (nové inž. sít�). Cena 498.000 K�. Tel. 
737 935 230
* Prodám na okraji Náchoda �áste�n� pod-
sklepený RD 4+1 se zd�nou garáží a kolnami, 
celk. plocha pozemku 2800 m2, vhodné pro 
bydlení i jako sídlo � rmy. Cena 1600000 K�. 
Více na www.alkareal.cz. Tel. 608 245 634
* Prodám - pronajmu GARÁŽ V HRONO-
V�. Tel. 604 706 642

*  Prodám nový RD - výjime�ný d�m 
na výjime�ném míst� v Náchod�. Info 
na www.penziontc.cz

* Prodám p�kný rodinný domek se zahra-
dou v Hronov�. Tel. 732 561 959
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod� 
za Vatikánem. Tel. 606 629 710
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Tel: 774777073

* Hledáme rodinný d	m nebo chalupu 
k trv.bydlení pouze Náchod nebo Velké Po�í-
�í do 1 mil., k rekonstrukci. Tel.: 721 146 244
* Hledáme chalupu v Orlických ho-
rách, bližší požadavky up�esníme na tel.: 
608 88 30 14
* Sháníme menší pozemek m	že být 
i s chatou v okolí Náchoda. Tel 608 883 012
* Pronajmu garáž v centru Náchoda u Tep-
lárny bez el., suchá, dobrý p�íjezd, cena 1200 
K�/m�s. Tel. 773 974 100
* Pronajmu garáž v centru Náchoda. Tel. 
606 789 999
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Tel 774 777 072
* PRODAM RD V TRESINKACH, NA-
CHOD. Rodinny dum 4+1 v Nachode s po-
zemkem o vymere 187 m ctverecnych na lu-
krativnim miste v TRESINKACH v dosahu 
prirody. Dispozice domu. Dum je ze 3/4 pod-
sklepeny. V prizemi je veranda, venku WC, 
chodba, kuchyne, obyvaci pokoj. V podkrovi 
je loznice, detsky pokoj, dalsi prostor vhod-
ny na zbudovani soc. zariz. Zahradka hned 
se vstupem do prirody. Vytapeni je ÚT-plyn 
+TP, voda je ver. el.220/380V, odpady - sep-
tik. Po rekonstrukci velmi klidne a prijemne 
bydleni v krasne lokalite. Cena je 850 000K�. 
V pripade zajmu prosim kontaktujte na uve-
deny email. Pouze vazni zajemci. Nereaguji 
na emaily realitnich kancelari a realitnich ma-
kleru. sarkakocnarova@seznam.cz

* Pronajmu garáž v Náchod�. Tel. 
608 66 77 32
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé Po-
�í�í - 6573 m2 - louka - možnost stavby za-
hradního domku. P�kné prost�edí.cena 120,- 
K�/m2 (dohoda možná) RK nevolat! TEL.: 
606951546
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod�. 
tel. 732 167 291
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stavba) 
6+1 v obci Chvalkovice - Miskolezy. Cena 
550.000K� Tel. 774 699 600 e-mail: z.faifr@
seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom�-
�e. D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 
cena 2.050.000K� Tel.: 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu plechovou garáž v uzav�e-
ném objektu v Náchod� na Plhov� 1200,-K� 
m�s., p�ípadn� prodám 8000,-K�. TEL.:602 
145 222
* Prodám novostavbu nízkoenergetické-
ho RD 4+1 na krásném klidném míst� po-
blíž centra Náchoda. Pozemek 630m2. Cena: 
2.990.000,- K�. RK ne! Tel: 737 786 812
* Prodám RD na Kramoln�, zcela nov� 
zrekonstruovaný, p�ízemí 2+1, patro 3+1, el. 
topení+krb+rozvody vzduchu, terasa, okrasná 
zahrada, kryté stání pro 2 auta, 2x koupel-
na+WC, sklep, studna. Cena dohodou. Tel. 
608 906 044

* Prodej stavebních pozemk	 od 700 
m2 v Jarom��i. Pozemky jsou zasí	ované. 
TEL.:775 234 959, email: b-vasicek@se-
znam.cz

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.
do zelen� poblíž centra, + WC, v nov� zrek. 
dom� v NA. Nutno vid�t, náj.1.500+el. 
+vody+ topení +kauce, tel. 608903070.

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Prodej DB 3 1 (62 m2) ve Velkém Po�í�í. 
D�m a byt po celkové rekonstrukci, zatep-
lení, stoupa�ky, plastová okna, nové jádro, 
vest. sk�ín�, podhledy. Slunný, orientovaný 
na JV. Výborná dopravní obslužnost. Cena 
843.000,-K�, Tel.724874458
* Pronajmu byt v Ho�i�kách 737814705
* PRONAJMU DLOUHODOB� nový byt 
2 kk 46m2 v Hronov� nedaleko centra. V p�í-
pad� zájmu volejte 602133173 mail.renestar-
kov@seznam.cz
* Prodám nebo dlouhodob� pronajmu zd�-
ný byt 2+1 (64 m) po rekonstrukci v Novém 
M�st� n.M. se zahrádkou, k�lnou a sklepem. 
Klidná lokalita, blízko centra. Tel.724731474.
* Prodám byt v OV 1+1, 45 má, v Hrono-
v� v klidné �ásti obce, 2. patro, p�da, kolna, 
internet, plastová okna, vytáp�ní elektrokotel. 
Komín pro napojení krbových kamen. Ihned 
k dispozici a bydlení. Cena 595000 K�. Tel.: 
603983600.

* Pronajmu družstevní byt 1+1 v Ná-
chod� na sídlišti U nemocnice od 1.1.2012. 
D�m je po kompletní rekonstrukci, byt se 
nachází ve 2. poschodí. P�ípadní zájemci 
mohou volat na tel. �. 723 436 936

* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru m�s-
ta Náchod ulice Palachova 1457 u okresního 
soudu. Cena 2500K� + energie + kauce. Tel. 
774 699 600, e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Pronájem bytu 2+1 o ploše 60m2 v centru 
m�sta Náchod ulice Palachova 1457 u okres-
ního soudu. Byt se nachází v cihlovém dom� 
ve 4 N.P. bez výtahu. Cena 5000,-K� + ener-
gie, nutná kauce. Tel. 774 699 600 e-mail:z.
faifr@seznam.cz

* Prodám p�kný, slunný družst.byt 3+1 
86 m2, komplet.za�ízený, na sídl. u nem. 
v Náchod�, 6.patro, výhled na zámek 
a Staré M�sto, d�m po komplet.rekon-
strukci. Cena 1 180 000,-K�. Nutno vid�t. 
TEL.:608 110 071

* Pronajmu byt 2+kk s lodžií (38 m2 + 
12 m2) v novostavb� v Novém M�st� n.M. 
TEL.:736 654 889
* Prodám byt 4+1 v OV ul.B�loveská Ná-
chod po celkové rekonstr. TEL.:604 725 351 
RK NEVOLAT
* Prodám družstevní byt 3+1 v OV, 
v Dobrušce, cena dohodou. Tel. 775 561 700
* Prodám DB 2+1 v Náchod� u nemocnice, 
cena 950 tis.K�. TEL.: 723 136 517 RK NE-
VOLAT
* Prodám DB 3+1 u nemocnice, Modrá ul. 
Náchod s výhledem na Bražec. D�m i byt 
po rekonstrukci. cena k jednání 990 000,-K�. 
RK NEVOLAT. TEL.:774 705 557
* Pronajmu byt 3+1 Náchod Branka. Tel. 
603 997 309
* Pronajmu byt v Hronov�, 48 m2, nov� zre-
konstruovaný 1+kk v p�ízemí, 6600,-K�/m�s. 
v�.inkasa. Kauce nutná. TEL.:608 66 77 30
* Prodám dr.byt 1+1 v Novém M�st� n/M 
I.kat. 2. patro - 3-tí podlaží, internet zaveden. 
Cena 700 000. kontakt 775203529 RK nevolat
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 2+1 
75m2 v Náchod�. Výhodná poloha poblíž 
centra. Parkování u domu. Nová plastová 
okna, topidla a kuchy�ská linka. P�da, sklep, 
tel., inter., kabel. TV. Kauce 20000,-. Volné 
od 1.10.2011. Telefon: 736688742
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 v Ná-
chod�. Možnost prostoru v nedaleké garáži 
majitele. Výhodná poloha, klidné bydlení po-
blíž Montace. P�lro�ní podnájem + m�sí�n� 
SIPO. Kauce 12000 K�. Tel. 721 303 867
* Prodám DB v Náchod� na Brance, 3+1 
+ komora, lodžie, celk. plocha 85 m2, 1.pat-
ro, cihla, nová okna, JV, klid, p�íroda, p�evod 
do OV 2014, volný, vyklizený. 1.130.000 K�. 
Tel po 17. hod. 607 680 337
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, os.vl.,cena 
780tis. sp�cháTEL.:774 061 131
* Prodám byt 3+1 družstevní zd�ný na No-
vém Hrádku. Tel. 607 174 625
* Prodám DB 1+kk v centru Náchoda. 
Zateplený, po rekonstrukci. Ihned volný. 
Tel.604576080
* Pronajmu byt 2+1 v �eské Skalici, slun-
ný, nadstandardní byt, okna do dvora. Povin-
ná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Prodám DB 2+1 v NA. Tel. 739 138 851
* Pronajmu nov� zateplený, 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. Kauce 
15000 K�. Jen slušným lidem. Tel. 777796996

* RD s velkou dílnou a stodolou ve Slavo-
�ov� u N.M�sta n/M, p�kné, klidné místo, 
pozemek dle dohody. Cena k jednání, tel. 
602 204 002.

* Prodám nový RD v Náchod� - „Nad 
kapli�kou“ - sm�r Babí. Tel. 777 804 544

* Prodám pozemky na okraji obce Slotov 
3.300 m2, 4.000 m2, ur�eno k výstavb�. Pa-
mátka Kuks vzdálena 0,5 km. Cena dohodou. 
Tel. 737 935 230

* Pronajmu obchodní prostory 120 m2 
v centru Náchoda v OD Zefyr. TEL.:602 
462 397

* Pronajmeme volné obchodní prostory 
v Pasáži Kamenice v Náchod� na Kamenici. 
K dispozici prodejny o velikosti 38 m2 a 60 
m2. TEL.:777 152 750

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V TRUTNOV� NA KRAKONOŠOV� 
NÁM�STÍ, 1.PATRO, CCA 170 M2. VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, BOWLING, KAVÁR-
NU, FITNESS CENTRUM APOD. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V TRUTNOV� NA KRAKONOŠOV� 
NÁM�STÍ, CCA 123 M2. VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, ATELIÉR, KANCELÁ�E 
ZN.DOBRÁ ADRESA. INFO 777 302 483, 
777 606 464

* Koupím garáž v Náchod�, nejlé-
pe B�loveská, Plhov, st�ed m�sta. Tel. 
604 437 128

* Dob�e zaplatím staré pohlednice a poš-
tovní známky, tel.�. 722 907 510
* Knihy a �asopisy - koupím i v�tší množ-
ství, tel.�.722 907 510
* Mince a bankovky - platba hotov�, tel.�. 
724 020 858
* Koupím knihy Verne, May a jiné dobro-
družné, tel.�. 724 020 858
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky 
na bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, kni-
hy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškoze-
né p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty 
a objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušen-
ství. Koupím také stereokotou�ky, meoskopy 
a jiné fotop�íslušenství. Slušné jednání platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451

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

* Prodám nový hliníkový žeb�ík - ješt� 
zabalený, �ervenou p�ilbu na MOTO, �er-
ný pánský dlouhý kožený kabát, kožené 
sako dámské na štíhlou postavu a hn�dou 
koženou bundu XXL, novou p�enos TV 
zn. Orava + bytovou anténu. Vše relativn� 
nové �i velmi zachovalé- vše levn�. Tel. 
720 642 300
* Prodám selata k výkrmu. Cena 60 K�/kg. 
Tel. 776 191 392
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé, 100x200, 100x250 cm, tl 8 cm za 275 K�/
m2, tl 10 cm za 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, 
p�í�ky, stropy, tel. 728527366
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - 
travní substrát, ideální k obnov� a zakládání 
nových trávník�, do skleník� a výsadb�. Cena 
470,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962

* Provádím údržbu zahrad - poká-
cím a pro�ežu d�eviny, ost�íhám živý 
plot, pose�u trávu seka�kou i k�ovino-
�ezem, uklidím zahradu, odvezu v�tve 
listí trávu, úpravy terénu a jiné. Tel. 
737 564 496

* Rozvedený 50/182/82 hledá pro stálý ži-
vot ženu od 45-50 let, zájmy: p�íroda, kolo, 
pes. Jen vážn�, Nové M�sto nad Metují a oko-
lí. Tel. 608 182 137

* Pronajmu garzonku B�loveská ul. Ná-
chod, bezproblémová zóna, nejlépe starší 
osob�, dlouhodob�, výpomoc v domácnosti 
možná. Tel. 608 232 327
* Prodám byt 3+1 v Náchod� po revitalizaci 
domu a rekonstrukci bytu. Tel. 776 114 975
* Bohuslavice u N.M�sta n/M-Zd�ný byt 
1+kk po kompl. rekonstrukci, s možnos-
tí p�evodu do OV. Cena 235.000,-K�, tel. 
602 204 002.
* Prodám družstevní byt 1+1 (39m2) v �er-
veném Kostelci. Byt je po celkové rekon-
strukci: plastová okna, nová koupelna, nová 
kuchyn� v�etn� spot�ebi��. K dispozici inter-
net, satelit, pevná linka. D�m je nov� zatep-
len, nová st�echa, nový výtah. Nutno vid�t. 
Cena 600000 K�. RK-nevolat. Tel.731329193
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se 
zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.ok-
na, zateplení, kuchy�, koup., d�ev. oblož. dve�e, 
náj. 5.500 +voda +el. +plyn +kauce, 608903070
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Tel: 775777073

* Prodej p�kného bytu 1+kk v Nácho-
d� B�lovsi s výhledem na les a �eku. Cena 
590.000 K�. Tel.:602 575 252
* Pronajmu velký byt se dv�ma koupelna-
mi v I. pat�e na Kamenici v Náchod�. Plocha 
120 m2. Cena k jednání 60 K�/m2/m�síc. Tel. 
602 575 252
* Prodám družstevní byt 2+1, 61 m2 na síd-
lišti v Náchod� Plhov�. Zd�né jádro, plastová 
okna. Cena 795.000 K�. Tel.: 602 575 252
* Prodáme p�kný byt 2+kk, který se nachází 
v druhém poschodí zd�ného domu, nedaleko 
centra. Byt je v osobním vlastnictví po kom-
pletní rekonstrukci. K bytu náleží sklepní kóje 
a podíl na spole�ných �ástech domu a pozem-
ku. Možnost parkování v uzav�eném dvo�e. 
Tel.: 608 245 634
* Prodám byt 1+1 v OV, 50 m2, 8. patro, d�m 
zateplen, nová plast. okna, nízké provozní ná-
klady. Náchod - Plhov, cena 699.000 K�. Tel. 
604 602 208

* Pronájemu byt 3+1 na Ho�i�kách, tel. 
776591515
* Nabídn�te byt v os. vl. 2+1 v N. M�st� n./
Met. cihlový do 1mil. Tel.: 773 559 014
* Prodám menší byt 1+1 v osobním vlast-
nictví v Náchod� - ul.P�íkopy, celý d�m je 
po revitalizaci v�.zateplení a fasády, Cena: 
665 000,- K� tel.: 777 602 884
* Pronajmu �i prodám slunný byt 3+1 
v Náchod�, tel.605 789 742
* Pronajmu byt ve Velkém D�eví�i. 72 m2. 
Volný ihned. Tel. 608 21 31 54
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 s balko-
nem - na klidném míst� v Náchod�. Nutno 
vid�t. tel. 732 167 291
* Pronajmu v�tší byt 3+1 v centru Náchoda 
od listopadu. Tel. 602 827 860
* Pronajmu za�ízený byt ve Velkém D�eví-
�i. 42 m2. Volný ihned. Tel. 608 21 31 54
* Pronajmu v�tší byt 2 kk vybudovaný 
v cihlovém dom� nedaleko centra v �erve-
ném Kostelci. Tel. 606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v panelovém dom�. Cena 
640 000 K� v Jarom��i. Tel. 606 64 36 35
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod�, B�loveská 
ul., volný po dohod�, nájem 3.500 + služby. 
Vratná kauce. Tel. 604 437 128
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� - Branka, 
cihlový, nová okna, tel. 777 07 31 31
* Pronajmeme byt 1+kk 34 m2 v Hronov�, 
ul. Husova. Velmi dobrý stav, parkování zajiš-
t�no. Cena 4600,- + inkaso. Kauce 8.000 K�. 
Tel. 777 152 750

BYTY

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

AUTO - MOTO

R�ZNÉ

 
20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod-Plhov-Nadst. byt 3+1 OV po celk. rekonstr. (zd. jádro, plov. podl., okna, dveře s oblož..) kuch. linka s vest. spotř ...............1.700.000,-Kč
Č. Čermná u Náchoda-Velmi pěkná stylová chalupa po kompletní rekonstr. - nutno vidět, i k trv. bydlení, poz.1.200 m2 ..................1.930.000,-Kč
Náchod-Běloves-Kompl. zrekonstr., zatepl. byt 2+1 (53 m2), lodžie do klidné části, plast. okna, nová koupelna, kuch. linka ..............995.000,-Kč
N.Město n/Met.-Byt 3+1 OV s balkonem, zděným jádrem a plast. okny, 2.patro, popř. směna za 2+1 v centru města...................1.350.000,-Kč
Náchod-Byt 1+1 (36 m2) u nákup. středisek, s plast. okny...490.000,-Kč a 1+1 (42 m2) OV, po rekonstrukci-nutno vidět ................... k jednání
N. Město n/Met.-Malecí-Byt 4+1 s garáží v 1 NP zatepl. domu, možnost převodu do OV, nájem 4.000,-Kč/měs., prodej ................1.295.000,-Kč
N. Město n/Met.- Byt 3+1 s balkonem na Malecí, v 7 NP.....850.000,-Kč!!! a 1+1 po kompl. rekonstrukci u náměstí, 2 NP.............670.000,-Kč 
Šonov u N. Město nad Met. - Hospodářský RD (2+1) se stodolou a chlévy, okraj obce, pozemek dle zájmu až 8.000 m2 ................1.270.000,-Kč
Bohuslavice u N. Města n/M - Větší RD, klidné místo, plast. okna...2,8 mil. Kč a RD 2+1 s půdou k vestavbě ..........1,9 mil.Kč, popř. pronájem
V. Třebešov u Č. Skalice-Usedlost-komplex 4 budov (RD, chlévy, stodola, kolny, garáž..), poz. 4.100m2-možnost větších .................2.700.000,-Kč
Trutnov-Poříčí-Zděný byt 2+1 (69 m2), 2 NP, zahrada, klidná lokalita... ........................................................................................990.000,-Kč
H. Radechová-RD po část. rekonstr...... .......................................................................................................................................1.560.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Hodinový manžel
práce všeho druhu, slušné vystupování,

� exibilita, rozumné ceny.
           TEL.: 737 972 924 

NÁCHODSKO
776 353 038

Obsazujeme pozice:  - vedoucí týmu
            - analytik

OPRAVDU HLEDÁTE 
UPLATNĚNÍ??

Čeká na Vás kvalifi kační kurz v oboru, kariérní 
postup, široké zázemí nadnárodní společnosti.

Tel. 602 428 738   723 426 881

MY HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY!!

Nebojte se zavolat!!!
Těšíme se na Vás.

* Provádím úklid po rekonstrukci nebo 
malování domku �i bytu, provádím jed-
norázový úklid, mytí oken nebo pravidelný 
úklid domácnosti, za�ídím nákupy, také po-
hlídám d�ti, zdravotní pr�kaz mám, zkuše-
nosti a doporu�ení také, volejte 737 564 496, 
cena dohodou
* Kdo v�nuje d�tskému elektrokroužku 
nepot�ebné reproduktory, reprobedny, au-
dio - video elektroniku na sou�ástky? Tel. 
775 293 431.
* Garážová vrata - sklopná, pod strop, cena 
4000,-K�. Tel. 603 266 454

* COUNTRY BEATOVÁ KAPELA 
EFEST zahraje na r�zných spole�en-
ských akcích. Tel. 604 757 666

* Odvoz stavební suti, p�istavení kon-
tejneru, možnost naložení a složení hyd-
raulickou rukou, úklid staré veteše, vrak� 
vozidel. Vše levn� a rychle. TEL.:606 
213 229

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - kácení 
d�evin, pro�ezy, sekání trávy, práce s k�o-
vino�ezem, úklid zahrady, odvoz v�tví, 
listí, trávy a odpadu, rovnání terénu, aj. 
Tel: 774740614

* Vyklidíme p	dy, sklepy, byty, garáže, RD, 
chaty, k�lny, p�ístavky, vše co p�ekáží - ko-
berce, nábytek, lednice, pra�ky, odpad, atd. 
Tel: 775959962
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, 
odpadu, v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 
777222232
* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na vršku a bokách s ornou p�dou. 
TEL.:739 814 111

* �ivava - nabízím krásné bílé pejsky 
na mazlíka. Také mladou �ernou fene�-
ku a hn�dého pejska. Jsou pe�liv� odcho-
vaní v byt�, o�kovaní a od�ervení. Tel. 
603 206 743, 491 426 680

* Prodám motorku Honda transalp 700, 
rok výroby 2008, najeto 7000 km + honda 
kufry, cena dohodou, možný odpo�et DPH. 
Tel. 606 64 36 35 

Nabízím účetní 
a administrativní práce.

Tel.: 739 02 79 31

KUPTE SI NOVÉ BYTY 
V CENTRU NÁCHODA.
Nabízíme výhodu bydlet hned a za-
platit až za půl roku bez navýšení kupní 
ceny. Za půl roku můžete prodat svoji 
starou nemovitost, zabydlet se, vyřídit 
si nejvýhodnější hypotéku, (když ji vy-
řizujete v klidu, můžete si nechat udě-
lat více nabídek) a za byt zaplatíte až 
po půl roce. Info na: 725 64 64 13

PRONÁJEM NOVÝCH 
BYTŮ 2+KK (40 -45 m2) 

v centru Náchoda.
Bydlení tři měsíce zdarma, poté 
6.000 Kč  + služby. Pro uzavření 
nájemní smlouvy požadujeme do-
statečnou bonitu nájemce, kterou 
si vyhrazujeme prověřit. Info na: 
725 64 64 13

VOLNÉ NEBYT. PROSTORY  
k pronájmu za 90 Kč /m2.

V bytovém domě  Raisova v centru 
Náchoda. Celkem 630 m2 s  mož-
ností rozdělení na jednotlivé sekce. 
Vhodné pro soukromou lékařskou 
praxi, služby, právní kancelář, ces-
tovní kancelář, obchod.
Více info na: 725 64 64 13



v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

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/m2K, 

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%

ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
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

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

NON STOP

LUBO EXPRESS TRANSPORT NÁCHOD

Autodoprava do 3,5 t - Stěhování

Tel.: 606 709 2310909

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

JUDr. DITA VÁVROVÁ
advokátka

Nad Celnicí 388, Náchod.
Mobil: 604 38 56 38,

 e-mail: advokat@ditavavrova.cz
Právní služby poskytované zejm. v oblastech:

• p�evody nemovitostí a ob�anské právo
• správní právo a zastupování p�ed ú�ady,

v�etn� cizineckého práva
• rodinné právo, rozvody

Novinka: smlouvy o p�evodu nemovitostí on-line
Více na www.advokatnachod.cz

Oblastní nemocnice Náchod a. s.  vyhlašuje výb�rové �ízení Oblastní nemocnice Náchod a. s.  vyhlašuje výb�rové �ízení 
na obsazení pracovního místa:na obsazení pracovního místa:

Nápl� práce:
✔ koordinace a kontrola �innosti spojené s dodávkou a spot�ebou energií
✔ zajišt�ný provozu všech za�ízení v oblasti elektro, vytáp�ní, vzduchotechnika, rozvodu 
✔ medicinálních plyn�, náhradních zdroj� v�etn� zajišt�ní revizí komunikace s dodavateli    
    všech médií
✔ správa veškeré agendy spojené s odpadovým hospodá�ství v�etn� zajišt�ní likvidace    
    nebezpe�ných odpad�
✔ komunikace s obchodními partnery v oblasti odpadového hospodá�ství
✔ zpracovávání podklad� pro projekty z oblasti energetiky a odpadového hospodá�ství

Kvali� ka	ní požadavky:
✔ vzd�lání minimáln� SŠ elektrotechnického sm�ru

✔ platné osv�d�ení dle §6, 8/1 vyhlášky �.50/1978 Sb.
✔ min. 5 let praxe na obdobné pozici

✔ praxe v oblasti zdravotnictví výhodou

  Dále požadujeme:   P�ihláška uchaze	e musí obsahovat:
 ✔ odpov�dnost a �asovou flexibilitu
 ✔ dobrá znalost práce s PC
 ✔ orientaci v problematice 
      zdravotnického provozu

✔ životopis s p�ehledem profesní praxe
✔ výpis z rejst�íku trest� ne starší 3 m�síc�
✔ ov��ené doklady o dosaženém vzd�lání

Nástup od: 1. 12. 2011 nebo dle dohodyNástup od: 1. 12. 2011 nebo dle dohody
Uzáv�rka p�ihlášek: 27. 10. 2011Uzáv�rka p�ihlášek: 27. 10. 2011

P�ihlášky zasílejte na adresu:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Mgr. Lukáš Holub, vedoucí Odd�lení personálního rozvoje a mezd
Purky�ova 446, 547 69 Náchod

Specialista úseku energetika a odpadové hospodá�stvíSpecialista úseku energetika a odpadové hospodá�ství

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

a provádíme p�eklady 
dokument� jak s ú�edním 

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

St�echy
Zelená úsporám

Cenové kalkulace zdarma !
 pokrýva�ské
 klempí�ské
 tesa�ské
 bytová jádra

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

www.strechy
 ash.cz
mail: strechy
 ash@seznam.cz

tel.: +420 608 345 132

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 

D
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Rychlé jednání  �  5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 734 474 649
Meziměstí, Police n.M. a okolí 604 111 963
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 774 687 508

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453


�výkup železa a barevných kov�

�výkup autokatalyzátor� za nejlepší ceny

    ul. 17. listopadu, Červený Kostelec             
                            po, st, pá         8 - 14.30 hod.
                            út, �t                8 - 16.30 hod.  
                            so                            8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

NÁBOR
Efektivní sebeobrana

od 17 : 30
 do 18 : 00 hod

Kontakt: 
724 350 372

Každé úterý a �tvrtek 
na ZŠ TGM Náchod

SBUVSBUV
 Sdružení Bojových  Sdružení Bojových 

Um�ní VýchoduUm�ní Východu

HostinecHostinec  
„Na Králíku“„Na Králíku“
 ve Zblov� ve Zblov�

POSVÍCENÍPOSVÍCENÍ
29. - 31. 10. vždy od 12 hod.
V pond�lí 31. 10. od 17 hod. 

hudba.
Tel. 491 452 262

Zavedená 
ú	etní 

spole	nost 

Váš životopis zašlete 
obratem na adresu: 

Královská ú�etní s.r.o., 
Kamenice 155, 

Náchod nebo na e-mail: 
kralovska@somad.cz.

spolupracovnici/ka.
p�ijme

Poskytování právních služeb:



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

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“
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„SLET PARAŠUTIST�“
Dosko�išt�? Hostinec U Škald�

V letošním roce je tomu 30 let, co do funkce pa-
rainspektora okrsku Nové M�sto nad Metují na-
stoupil Ing. Jaroslav Hladík a v��te, že mu prošlo 
rukama (jak vidno podle p�iložené fotogra� e i no-
hama) mnoho sportovních parašutist�. V sobotu  
15.10.2011 práv� on po�ádal sraz bývalých para-
šutist� v hostinci U Škald� ve Vrchovinách. Sešlo 
se zde 87 bývalých parašutist� okrsku Nové M�sto, 
pod který pat�ily i paraodbory Ústí nad Orlicí a Mo-
ravská T�ebová. A bylo na co vzpomínat. Na zahá-
jení byl nejprve proveden nástup, kdy minuta ticha 
uctila památku t�ch parašutist�, kte�í už nikdy ne-

p�ijdou. Srazu se zú�astnil i mistr sv�ta v parašutis-
mu z roku 2008 Libor Jiroušek z Dukly Prost�jov. 
To, že pomyslné parašutistické jablko nepadlo dale-
ko od stromu, dokumentuje i ú�ast jeho maminky, 
taktéž bývalé parašutistky. Vzpomínání probíhalo 
do pozdních no�ních hodin a každý ú�astník si od-
nesl pam�tní list. Vzhledem k tomu, že se po letech 
nepoda�ilo sehnat spojení na všechny bývalé „pa-
ragány“, Jaroslav Hladík se prost�ednictvím novin 
ECHO obrací s výzvou možnosti dopln�ní kontakt-
ní databáze. Bývalí parašutisté, hlaste se na jeho 
e-mail: pilot.hladik@tiscali.cz

Mate�ská škola bez hranic byla otev�ena
 Nov� zrekonstruovaná mate�ská škola v Hronov� byla p�edškolák�m slavnostn� p�edána 
za�átkem �íjna 2011. P�i jejím otev�ení pod�kovala �editelka Mgr. Monika Va�átová za vel-

mi dobrou spolupráci z�izovateli m�stu 
Hronov a polské mate�ské škole Kudo-
wa Zdrój. Místostarosta Mgr. Josef Thér 
všechny p�ítomné hosty seznámil s har-
monogramem stavebních prací, � nan�-
ními zdroji stavby a zárove� pod�koval 
všem � rmám, které se na rekonstrukci po-
dílely. Sou�ástí slavnostního p�edání bylo 
vystoupení p�veckého sboru Hronová�ek, 
pod vedením V�ry Kultové, s pohádkou 
„Malá �arod�jnice„ (na snímku).
   Dle vyjád�ení �editelky Va�átové se 
p�ipravují ješt� do konce tohoto roku vzá-
jemná p�átelská setkání s polskými p�á-
teli, která budou zam��ena na vzájemné 
poznávání lidových tradic. 

Text a foto  Ivan Vávra

 Garan�ní prohlídky nemají jen automobily, 
ale i domy... Nepodce�ujte prevenci, která vám 
v mnoha p�ípadech ušet�í �as a p�edevším peníze. 
V naší nabídce je i provád�ní pravidelných tech-
nických prohlídek dom	 v p�tiletých cyklech. 
Výstupem t�chto prohlídek je zápis, který obdržíte 
a jenž vás bude informovat o závadách s návrhem 
termínu jejich odstran�ní a odhadem ceny. VY 
budete 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

 V kostele Sv. Vavřince v Náchodě se 26. 10.
v 19.00 hod. uskuteční koncert slova a hudby 
k výročí republiky s názvem Zpěv srdce. Vý-
bor ze životopisu Jana Jakuba Ryby přednese 
Vladimír Matějček, varhanní skladby J. J. Ryby 
zahraje Vladimír Koubal. Vstupné je dobro-
volné – výtěžek bude poskytnut na probíhající 
opravy kostela.                                                   (r) 

KONCERT K VÝRO�Í 
REPUBLIKY

PUBLIKACE 
O SKAUTINGU

 Ve  Velkém Poříčí byla představena 
publikace monitorující 75 let skautingu 
v tomto městysi. Kniha, sestavená do po-
doby almanachu,  byla velkopoříčským 
vyznavačům skautingu poprvé k dispozici 
v září. Vznikla z iniciativy – koho jiného, 
než skauta: Mgr. Josefa Maršíka.             (r)  

Starší žáci Starší žáci 
p�eborníky �OS 2011p�eborníky �OS 2011

 Starší žáci � orbalového oddílu Sokola Jarom�� 
vybojovali 8. �íjna 1. místo na sokolském p�ebo-
ru v Pardubicích. Ze základní skupiny postoupili 
z druhého místa (po výhrách 3:1 nad Pardubice-
mi, 14:1 nad Bílinou a po proh�e se Sokolem Brno 
2:4). V semi� nále potom narazili na prvního ze 
skupiny B - Sokol Frýdlant nad Ostravicí. Ten 
po boji porazili 4:2 a ve � nále je op�t �ekalo Brno. 
Po velmi napínavém zápase se silným brn�nským 
celkem, který skon�il v základní hrací dob� 1:1, 
první p�í�ku vybojovali až na nájezdy, když Ši-
mon Špa�ek vychytal všechny t�i pokusy soupe�e 
a Jakub Jarkovský rozhodl v posledním nájezdu. 
Více informací na www.� orbaljaromer.cz     (red)

JEDNALI  
S PODNIKATELI

 To, že místním samosprávám nejsou 
lhostejné  aktuální problémy, které trápí 
podnikatelský sektor, dosvědčuje i  nedáv-
ná schůzka v  České Skalici. Vedení města 
se na  ní setkalo s  více než 30 podnikateli 
z města a nejbližšího okolí. Akce se usku-
tečnila ve Vile Čerych. (r)

OPRAVENÉ NÁDRAŽÍ
 V  České Skalici proběhla rekonstruk-
ce nádražní budovy (pocházející z  roku 
1859). Objekt dostal novou fasádu, promě-
nou prošly i vnitřní prostory pro personál 
i  veřejnost. Cestující zejména ocení nové 
sociální zařízení, železničáři pak odpočin-
kové prostory.                                                       (r)

Z JAROM��E DO LOTYŠSKA
T�í�lenná delegace m�sta Jarom��e se zú-
�astnila mezinárodní konference pevnost-
ních m�st v lotyšském Daugavpils. Na kon-
ferenci se prezentovalo12 pevnostních m�st 
z 9 zemí. V Evrop� je nyní popsáno cca 50 
pevnostních m�st z 15- 18. století.           (r)
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Konference k 800. výro	í 
narození Anežky �eské

 V sobotu 8. října 2011 se v Červeném Kostel-
ci konala konference „Anežka Česká – světice 
a služebnice“. Konference proběhla u příležitosti 
800. výročí narození světice v 16. roce od zaháje-
ní provozu Hospice Anežky České. Její součástí 
byl nejen soubor přednášek v Divadle J. K. Tyla, 
ale také odhalení a požehnání sochy sv. Anežky 
u volnočasového centra Háčko a slavení eucha-
ristie v Hospici Anežky České. 
 Před střediskem Oblastní charity pro 
volnočasové aktivity a  vzdělávání – Háčko, 
byla při této příležitosti slavnostně odhalena 

socha sv. Anežky, jejímž autorem je mladý 
umělec Tomáš Cvejn z Červeného Kostelce. 
Sochu odhalil ředitel místní charity Miroslav 
Wajsar a  prezident diecézní charity mons. 
Josef Suchár, který při odhalení řekl: „So-
chy svatých umisťujeme na různých místech 
proto, aby jejich ušlechtilost a dobročinnost 
nebyla zapomenuta a  aby byla viditelnou 
inspirací pro další generace.“  Mons. Josef 
Suchár  sochu též požehnal. Při slavnosti byl 
přečten projev prof. Petra Piťhy, který vznik 
sochy světice inicioval.                              (red)

   V  závěru září se v  lomu Rožmitál 
na  Broumovsku uskutečnilo slavnostní 
otevření naučné stezky, která byla vybu-
dována po dotěžení samostatné části lomu 
a po provedení botanického a zoologické-
ho průzkumu projektu a  realizaci rekul-
tivace. Provedení těchto průzkumů bylo 
podmínkou k pokračování těžby stavební-
ho kamene v tomto lomu.                              (r)

STEZKA 
V ROŽMITÁLE


