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 u senátního přístavu na Metuji...

Pozor! Aurora na rejdě

  SLEVA až 54 %

JEZDĚTE 
LEVNĚJI

E85 – BIOETHANOL
Ušetříte až 30% nákladů na PHM

MONTÁŽ přídavných řídících jednotek 
do všech typů benzínových motorů

Kontakt:     Adresa: Padolí 343
Te.: 608 778 879, 777 074 942                               

549 31 Hronov – Zbečník
e-mail: ap.racing@seznam.cz                            

(bývalý Svazarm)

  Nově prodáváme interiérové 
dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas 
na výměnu !

Výběr zboží na www.myhaus.cz

Tel.: 491 520 241,   e-mail: info@vsmix.cz 

 www.vsmix.cz

 VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

OKNA 
A DVĚŘE
slevy až 49%

Prodej hutního materiálu, Prodej hutního materiálu, 
ohýbání betonářské oceliohýbání betonářské oceli

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

tel :  736 629 911
Zámečnické práce a přesné dělení hutního materiálu

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

 kabelky
   
                                VÝLOHA

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

 Objednávky do 31. 11. 2012 na

www.marety.cz             info@marety.cz

Nové Mìsto nad Metují,
Komenského 70, tel.: 734 816 777

Velichovky, areál K-Triumf,
Hustíøanská 211, tel.: 731 963 801

Hradec Králové, 
Šimkova 1224, tel.: 732 535 375

Platnost poukazu do 20. 12. 2012 

SLEVOVÝ KUPON
35% sleva35% sleva

Zbavte se celulitidy,ochablé kùže,strií i tukových bunìk 
na rùzných èástech tìla
•  tìlová multipolární radiofrekvence 2 partie (30 minut)  
    nyní jen 840Kè (aplikace séra pro cílené ošetøení dané partie)
++  zdarma  30 minut pøístrojové lymfodrenáže pøístrojem 
    Thermal Body Contour
++  zdarma kupon 50% sleva na hodinovou konzultaci s výživovým poradcem

Nezapomeòte na vánoèní dárek a kupte svým nejbližším 
dárkový balíèek našich služeb.

VÝKUP ZLATA        

Nejvyšší cena v Náchodě.

24k- 950,-Kč/1g                                                                                              

14k-545,-Kč/1g
Melissa Inv. Group s.r.o                                                                          

Tyršova 63, 547 01                                                                                                  

Tel: 774 170 180,

Zastavárna 2% týdně

říjen 2012

DOPORUČENO ZDRAVÝM ROZUMEM

 19. - 20. října 2012

II. kolo pro

Lubomíra 
FRANCE

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
tel.: 603 34 39 24, 604 55 13 54

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 

Vyjeli spolu  do Prahy
 Den, na který se malé děti 3. třídy 
ZŠ Komenského spolu se studenty 
kvarty B. Jiráskova gymnázia těšily, 
byl tady! 
 Ve  slunečném ránu 3. října spolu 
se svými učitelkami Adlerovou, Dvo-
řáčkovou, Felklovou a paní Faltovou 
vyjeli za  zážitky do  Prahy. V  teplém 
dopoledni pluli lodí  po Vltavě a pro-
hlédli si Karlův most a další památky 
netradičním způsobem. Zážitkem 
(a  nejen pro malé děti) bylo Staro-
městské náměstí a apoštolové na Sta-
roměstském orloji mistra Hanuše. 
Adrenalinem pro malé cestovatele 
pak byla přeprava metrem k  Vyše-
hradu. Konečně všichni viděli památ-
nou skálu skoku bájného Horymíra 
a věrného Šemíka. Studenti gymnázia 

svým vrstevníkům a třeťákům převy-
právěli na  místě celý mýtus a  svým 
vystoupením zaujali i cizí návštěvní-
ky Vyšehradu. Prohlédli jsme si i dal-
ší památky Vyšehradu včetně Slavína.
Na  zpáteční cestě jsme navštívi-
li skanzen v  Přerově nad Labem. 
Všechny děti nejvíce zaujala prohlíd-
ka staré školy z 19. století.
 Jak zhodnotit exkurzi do  Prahy? 
Slunečně, jásavě, a to nejen vzhledem 
k nádhernému počasí babího léta.

Ivana Adlerová 
a Blanka Dvořáčková
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Rodinný dům v České Skalici, zahrada, bazén, pergola, udírna ............................................3 350 000,- Kč
Dům s kamenným sklepem, bytové prostory, zahrada, v Č.Kostelci ........................................399 000,- Kč                                                                                                            
Rodinný dům v Náchodě – Klínek, bazén, zahrada, velká garáž ..........................................3 995 000,- Kč
Družstevní byt 5+1 v Novém Městě nad Metují Nad Stadionem..........................................1 595 000,- Kč
Řadový rodinný dům v Novém Městě nad Metují, garáž, zahrada .......................................2 990 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům v Novém Městě nad 
Metují sousedící se zámeckou zahradou, 
v roce 2007 prošel větší rekonstrukcí 
a modernizací, koupelna, WC, sklep, 
podkroví, terasa s výhledem na zámek.                                                                           

Cena: 2 999 000,- Kč

Víte, nevíte…

Chřest

 V tomto období začínají na mnoha místech výlovy rybníků. Rybníkářství 
je tradiční odvětví, které se na našem území začalo rozvíjet hlavně v 15. a 16. 
století, kdy se budování rybníků začíná věnovat šlechtický rod Rožmberků. Ti 
v jižních Čechách zakládají celou jejich soustavu. Rybníky ale hojně vznikají 
i v Čechách východních. Známými rybníkáři byli Josef Štěpánek Netolický, 
Jakub Krčín z Jelčan nebo Mikuláš Ruthard z Malešova.
 Výlov není jen svátkem rybářů, ale i milovníků ryb. U nejvýznamnějších 
rybníků je připraven bohatý doprovodný gastronomický a kulturní program 
s možností nákupu živých ryb.

Luciferův kapr na grilu

 4 porce kapra, citrónová šťáva, trocha oleje, 3 dkg másla, kari koření, 
pepř, kečup, worcesterová omáčka, lžíce kaparů, sterilizovaná kapie, sůl
 Suché a očištěné porce kapra osolíme, opepříme, zakapeme olejem a citróno-
vou šťávou. Opékáme na grilu. Na másle a na oleji zpěníme papriku, zalijeme 
1/2 dl vody, přidáme kečup, worcesterovou omáčku a kapary. Převaříme a ho-
tové porce kapra poléváme. Povrch zdobíme kapií. Podáváme se zeleninovým 
salátem. Jako příloha se hodí hranolky nebo opečené brambory.

Sumec pod zelenou dekou

 vykostěné fi lety ze sumce, špenát sekaný - 1 sáček, sýr, česnek - asi 8 
stroužků prolisujeme a  4 stroužky nasekáme, máslo, sůl, majoránka, 
červená paprika, kmín, šťáva z  půlky citronu, malá cibule, 30 g špeku, 
2 polévkové lžíce polohrubé mouky
 Filety ze sumce omyjeme, osolíme, pomažeme prolisovaným česnekem, posy-
peme majoránkou a pokapeme citronem. Dáme odpočinout do lednice.
 Na pánvi, si na trošce oleje osmahneme na malé kousky nakrájený špek, při-
dáme cibulku nakrájenou na měsíčky a nasekaný česnek. Všechno orestujeme 
a přidáme špenát. Nijak nepodléváme, jen přikryjeme poklicí, podusíme do tep-
la, ale nevaříme. Dle chuti dosolíme. 
 Plech vyložíme pečícím papírem a  na  dno dáme pár plátků másla. Na  ně 
vyskládáme odpočinutou rybu. V misce si smícháme polohrubou mouku s čer-
venou paprikou a kmínem a posypeme. Poklademe opět kousky másla. Podlije-
me vodou. Rozehřejeme troubu na 200 stupňů a dáme péct. Jak se bude máslo 
rozpouštět, udělá nám spolu s moukou na povrchu fi let křupavou krustu. Když 
je barva ryby dorůžova, necháme ještě10 minut. Pak vyndáme z trouby, pokla-
deme špenátem a posypeme nahrubo nastrouhaným sýrem. Dáme zpět, dokud 
se nám sýr pěkně nerozteče. Podáváme s vařenými či opékanými bramborami.

Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o

Čas výlovů je tady!

Talíř plný chutí

a vůní

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

VZPOMÍNKA
Dne 18. 10. 2012 uběhlo 5 smutných let od úmrtí 

pana Petra Valeše.
„ UBĚHLO PĚT LET, CO BŮH TĚ K SOBĚ POVOLAL  

A MNĚ A MÉ RODINĚ SE PO TOBĚ STÁLE STÝSKÁ.“

BRATR JARKA S MANŽELKOU EVOU, 
JANETA S MARKEM A MAREČKEM.

VZPOMÍNKA
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl si pomoci, potěšit 

i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat.
Dne 23.10.2012 uplynou 2 smutné roky, kdy nás navždy 

opustil

Pavel Maršík z České Čermné.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
přítelkyně Iveta, maminka, bratr Michal,
sestra Petra s rodinou a ostatní příbuzní.
Není pravda, že čas všechny rány zahojí...

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 23. 10. 2012 by se dožil 70 let

pan Josef Kroupa z Náchoda.
Letos 28. 3. zemřel po dlouhé nemoci.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dcera Eva s rodinou a syn Radek

 Nejstarší doklady o pěstování chřestu jsou v Egyptě ve stupňové pyramidě u Sa-
kkary z dob 5. dynastie. Na tamějších nástěnných malbách najdeme třikrát převá-
zané svazečky, které pravděpodobně představují chřest. Jiná malba z této pyramidy 
znázorňuje bílé chřestové výhonky se světle zelenými listovými šupinkami. Jedná se 
tedy o bělený chřest.

Chřest v České republice

 I v České republice se chřest pomalu, ale jistě začíná objevovat v kuchyni. Pro tyto 
účely se používají mladé výhonky. Chřest může být bílý, fi alový, zelený anebo se dále 
kříží. Bílý či bělený se pěstuje pod zemí, tedy bez působení slunečních paprsků. Má 
jemnější a lahodnější chuť než další druhy. Fialový je nahořklý s výrazně kořenitou 
chutí. Zelený je lehce nahořklý.

Chřest a zdraví

 Chřest podporuje srdeční činnost a má močopudné účinky. Působí blahodárně 
při revmatismu a bolesti zubů. Užívá se také jako afrodiziakum. Chřest má zanedba-
telné množství kalorií, proto je vhodnou stravou při redukční dietě.

Využití v kuchyni

 Chřest je možné jíst syrový, ale také vařený či jinak tepelně upravený. Většinou je 
dobré ho oloupat. Odstranit by se měla jeho spodní část, popřípadě další oschlé čás-
ti. Vždy je třeba ho pořádně očistit. Při vaření se doporučuje svázat ho dohromady.

 Jeho využití v gastronomii je opravdu široké – je možné ho použít  
   při přípravě salátů, různých druhů masa, těstovin, omelet, dokonce 
i slaného koláče a podobně. 
My vám nabízíme recept na chřestovou polévku 

Potřebujeme: 25 dkg chřestu, 1 litr vody nebo dobrého vývaru, 
5 dkg másla a 5 dkg mouky, 1 dkg soli, 1/8 l mléka a jeden žloutek.
Jak na to: Chřest svážeme a vložíme do osolené vařící vody. Když je 
skoro měkký, vyjmeme jej a  vývar zahustíme světlou jíškou z  tuku 
a mouky. Jíšku dobře povaříme a do polévky přidáme chřest nakrájený 
na kratší kousky. Než ji podáváme, vmícháme žloutek dobře rozmí-
chaný v mléce. Mléko v polévce prohřejeme, ale už nevaříme. Dobrou 
chuť.

Vojtěch Macháček 4.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a  společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Poděkování:Poděkování:
Chtěl bych touto cestou poděkovat kolektivu ortopedie 

Náchodské nemocnice a konkrétně p. MUDr Lukáši Jeřáb-

kovi, který se ujal léčby zlomeniny stehenní kosti mé matky paní Jaro-

slavy Pružinové. Jeho vysoce profesionální zákrok,pooperační starostlivost a rady ohledně 

další rehabilitace: to byla cesta na jejímž konci -po necelých pěti měsících- může ma-

minka nohu opět na 100% zatěžovat . Nezbývá než věřit , že takto kvalitních mladých 

lékařů bude i v našem okresním městě přibývat a … !!DĚKUJEME, NEODCHÁZEJTE!! 

Přeji mnoho stejně spokojených pacientů: Vojtěch ZídkaPřeji mnoho stejně spokojených pacientů: Vojtěch Zídka

pedie 
ši Jeřáb-

ě

Premiéra barokní
mše
 V  České Skalici byla v  novodo-
bé premiéře uvedena barokní mše 
zapomenutého českého skladatele 
Jiřího Mecelia (1624-1693), součas-
níka  známějšího komponisty Adama 
Michny z Otradovic. Jednalo se o uni-
kátní událost, protože tato duchovní 
skladba zazněla v maloskalickém kos-
tele po 350 letech. Skladba byla inte-
pretována v  rámci liturgie, tj. zazně-
la v  rámci Mše Svaté. Akci fi nančně 
podpořilo město Česká Skalice.

Nový web
 Ofi ciální internetová prezentace 
města Broumova prošla proměnou. 
Adresa www.broumov.net má nyní 
novou grafi ku a pracuje  nejen s tex-
tem, ale i líbivými ikonami,. Na strán-
kách najdete i zajímavé „vychytávky“, 
např. přepis hlášení městského roz-
hlasu, pokud jste jej neslyšeli, nechy-
bí samozřejmě odkazy na  diskuzi, 
webové kamery, předpověď počasí.  
atd.  Stará verze webu již nebude ak-
tualizována  a zůstane v archivu 

Městys Velké Poříčí
pořádá pravidelné páteční

  TANEČNÍ VEČERY
nejen pro seniory

v sále Obecního domu 
na náměstí 

ve Velkém Poříčí.
Každý lichý týden 
od 18.00 hodin. 
Nejbližší termín 

26.10.2012.
K tanci a poslechu hraje 

hudební skupina MODEUS. 
Vstupné 50,- Kč. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nová místa 
od Saar Gummi
   Přibližně 350 milionů korun inves-
tuje červenokostelecký výrobce pry-
žových těsnění Saar Gummi Czech 
do konce příštího roku. Tato investice 
bude znamenat i nová pracovní mís-
ta. Hovoří se o  stovce nových pra-
covních příležitostí v našem regionu. 
Podstatná část z  plánované investice 
půjde na výstavbu nové mísírny smě-
sí, další prostředky budou směřovány 
na  vznik vývojového a  zkušebního 
centra spolufi nancovaného z  fondů 
Evropské unie. 
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ROMAN VANĚK 
RESTAURACE SLAVIE NÁCHOD

2.11.2012   18.00 hod.
Podzimní večeře ROMANA VAŇKA 
a ZDEŇKA MARCÍNA
Aneb kouzlo českého podzimu

Od 20 hodin bude probíhat autogramiáda 
s možností zakoupení knihy, bude hrát 
skupina KLAPETO
Prodej menu v restauraci nebo v předprodeji 

ICC Náchod  Tel. 491 814 449

Kouzlo českého podzimu - menu
1. Srnčí terinka a domácí škvarkový chléb, 
2. Kaštanová polévka, 3. Konfi tovaný králík 
s houbovou omáčkou a bylinnými noky, 
4. Povidlové taštičky sypané perníkem, 
0,5 l pivo Primátor nebo 0,2 dcl bílého vína

Stepík na Mistrovství ČR opět zabodoval

MĚSTSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA ČÍŽKA

V NÁCHODĚ BERÁNEK 
NÁCHOD A. S.

*  Pondělí 5. 11. v 10.00 hodin
Zpívej - čaruj - dováděj

Účinkují: Jiří Helekal a Jan Susa
Představení pro školy

* Úterý 6. 11. v 19.00 hodin
Koncert skupiny Taxmeni

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 
180 Kč na místě

* Pátek 9. 11. v 10.00 hodin
Pověsti české

Účinkují: Eva Hrušková a Jan Přeučil

* Pondělí 12. 11. v 10.30 hodin
A. S. Puškin: Evžen Oněgin

Divadlo Anfas Praha

* Pondělí 12. 11. v 19.00 hodin
A. S. Puškin: Evžen Oněgin

Divadlo Anfas Praha
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: 280, 260, 240 Kč

* Úterý 20. 11. v 19.00 hodin
Literárně hudební večer

Tajemství princezny Idy 
aneb Od studánky k prameníku

Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč

* Středa 21. 11. v 19.00 hodin
Robert Křesťan a Druhá Tráva

Host: Peter Rowan (USA)
Vstupné: 260, 240, 220 Kč SLEVA

* Čtvrtek 22. 11. v 19.00 hodin
Karibikem na kole a s mačetou

Dia show cestovatelů Lucie 
a Michala Jonových

Malý sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč

* Neděle 25. 11. v 15.00 hodin
Dobrodružství Hastrmana Tatrmana
Divadelní společnost Julie Jurištové

Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč

* Úterý 27. 11. v 19.00 hodin
Ondřej Havelka 

a jeho Melody Makers
Potkal jsem svůj sen

Omezený počet vstupenek ve volném prodeji
Vstupné: 380, 360, 340 Kč

* Středa 28. 11. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové

Mikael Ericsson - violoncello
Dirigent: Ondřej Kukal

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 200, 180, 160 Kč SLEVA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Informačním a cestovním 

centru na Kamenici v Náchodě, 
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.: 491 426 531 vstup zdarma.

Více informací na 
www.beraneknachod.cz

uvádí v měsíci 
LISTOPADU 2012

 V sobotu 6. října 2012 se ve spor-
tovní hale v Kladně uskutečnilo Mis-
trovství ČR v  aerobiku v  pódiových 
skladbách. Novoměstská děvčata ze 
STEPÍKU se v  konkurenci velkých 
klubů opět dokázala prosadit. Sou-
těžní tým nejstarších děvčat se sklad-
bou „V rytmu swingu“ skončil na 3. 
místě a  mladší dívky se skladbou 
„Rock´n´roll“ na 5. místě. Oba týmy 
předvedly velmi pěkný výkon, na kte-
rý jsou právem trenérky Jana Miche-
lová, Lucie Uhlířová a Lucie Dragú-
ňová hrdé. Všechny soutěžní týmy 
STEPÍKU zároveň zahájily s novými 
skladbami přípravu na letošní závod-
ní sezónu.                   Lenka Daňková

Ateliér Tsunami - nominace na stavbu roku

Velký úspěch náchodských seniorských tenistů  

 Náchodští architekti z Atelieru Tsu-
nami získali nominaci na titul Stavba 
roku 2012 za navržení stavby špičko-
vého vzdělávacího servisního centra 
„Service Traning Center“ pro mla-
doboleslavskou škodovku se zřetelem 
k  logickému vnitřnímu uspořádání 
a  k  urbanistickému řešení. Jedná se 
o prestižní ocenění, které je každoroč-
ně odbornou porotou vybráno a udí-
leno patnácti stavbám z celé stavební 
produkce uplynulého roku. Atelier 
Tsunami získal nominaci na  titul 
Stavba roku již podruhé – v roce 1997 
to bylo za areál společnosti Kimberly-
-Clark s.r.o. v Jaroměři.
   Budova servisního tréninkového 
centra, nejmoderněji vybaveného 
zařízení tohoto charakteru v ČR, vy-
rostla v  letech 2010 – 2012 na prů-
hledovém zakončení hlavní třídy 
Mladé Boleslavi směrem do Kosmo-
nos. Tato prestižní a unikátní poloha 
byla také inspirací pro architekto-

nické tvarování stavby, symbolické 
zvoucí brány, výkladní skříně auto-
mobilky jako výrazu péče o  její zá-
kazníky.
    V letošním roce slaví Atelier Tsu-
nami 20 let od svého vzniku. Při této 

příležitosti a s ohledem na nomina-
ce pořádá v pražském Light Center 
Praha od  10.října do  17. listopadu 
výstavu své tvorby pod názvem Ate-
lier Tsunami 97-12 s podtitulem Svět 
v pohybu, lidé v pohybu.             (kp)

 S velkým úspěchem bojovali náchodští senior tenisté na mezinárodních ITF turnajích. Odměnou jim byly dvě 
získané medaile z mistroství ČR ITF seniors v Ústí nad Orlicí, kdy se náchodský senior tenis může poprvé po-
chlubit dvěma třetími místy. Gratulujeme Miroslavu Sychrovskému (trenérovi náchodské tenisové mládeže), který 
je ve  své kategorii českou republikovou jedničkou a  v  současné době mu patří aktuálně 41.místo na  světovém 

žebříčku ITF. Zároveň patří velká gratulace i „tenisovému 
nováčkovi“ Petru Kovářovi, který v těžkém a nervy drása-
jícím zápase vybojoval překvapivé třetí místo a je na  430. 
místě světového žebříčku ITF. Pan Petr Kovář se tak stal 
„skokanem“ roku, neboť za pouhý jeden rok aktivního te-
nisového klání poskočil světovým žebříčkem o  300 míst. 
Doufáme, že v příštím roce se panu Petru Kovářovi přiblíží 
první stovka světového žebříčku a třeba se naše město bude 
pyšnit titulem mistra republiky. Nesmíme opomenout ani 
„smolaře týmu“ pana Ladislava Průšu, který si hned na za-
čátku sezony způsobil zranění a  bohužel se pro něho le-
tošní tenisová sezona stala zakletá, tak snad i on v příští 
sezoně naváže na úspěchy svých kamarádů a bude mít více 
štěstí. Jak je vidět, začít se dá v každém věku, jde jen o to 
mít chuť a chtít.
 Této“povedené“ partičce náchodských seniorských teni-
sových nadšenců přejeme do dalších mezinárodních turna-
jů mnoho sportovních úspěchů doprovázených bojovnou, 
pohodovou a kamarádskou náladou.                                 RF

 Svatby mohou být skromné, veselé, tradiční i královské... - Tou čtvrtou jmeno-
vanou byl obřad uskutečněný v nedávné době na náchodském zámku. Asistovali 
při něm členové klubu vojenské historie, kteří v dobových kostýmech navodili 
atmosféru vskutku královskou. Nechyběla ani brána z důstojnických šavlí, kterou 
novomanželé Pavla a Michal Hurníkovi procházeli..                    foto archiv PMH

Zahrádkáři se chlubili...
 Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu ve Slatině n/Úpou  
uspořádala  v září tradiční výstavu ovo-
ce, zeleniny, květin a  zahrádkářských 
zajímavostí . Stejně jako páv roztahu-
je barevné peří, i  slatinští zahrádkáři 
představili v objektu tamní bývalé školy 
vše, co jim v mnoha barevných tónech 
na  záhony a  zahrady přinesla Matka 
Příroda. Dodejme, že  výstava se vždy 
uskutečňuje v periodě dvou let a na její 
přípravě a  organizaci se podílí na  20 
nadšenců.  Letošní expozice byla navíc 
doplněna o ukázku starožitného nábyt-
ku, který byl vkusně kombinován s di-
vadelními kulisami místních ochotníků. 
Pečlivý kronikář by jistě zaznamenal, že 
v  současnosti je ve  Slatině 60 organi-
zovaných zahrádkářů a  činnost místní 
organizace se zde datuje již v roce 1965. 
Vystavovatelé jsou místní a i přespolní. 
Mezi ty tradiční patří například ZD 
Dolany, František Lexman ze Žernova 
či Exnarovo zahradnictví Velký Třebe-
šov. Výstavu zpestřilo vystoupení žáků  
ZŠ a  MŠ Hořičky a  názorná ukázka  

výroby košíčků a  zvonečků z  pedigu 
(vzduš. kořeny palem – pozn. autora) 
paní  Gabrielové z Hořiček. 
 Snímek - Malý Honzík obdivuje 
vystavená slatinská jablíčka, která jako 
pávi září barvami podzimu. Zahrádkáři 
se mají právem čím pyšnit... 

Text a foto Ivan Vávra
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Lubomír 

FRANC
  lídr kandidátky ČSSD pro volby 

do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

  kandidát ČSSD do senátu za volební obvod Náchod

www.lubomirfranc.cz

Děkuji za podporu, kterou jste vyjádřili 

kandidátce České strany sociálně demo-

kratické ve volbách do Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. Vaše 

podpora je pro nás závazkem

 i motivací k další práci. Děkuji 

rovněž za podporu v obou 

kolech senátních voleb.
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Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314

nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz

Pracovní doba PO a ST 7.30 - 17.00ÚT, ČT a PÁ 7.30 - 15.30

POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE 
NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?  

• bez registr
• bez poplatk  p edem 
• odhad zdarma 
tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cztel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cz
Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . 

OBRA TE SE NA NÁS! 

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelář nabízí:
Nám. TGM č.p. 82, Dvůr Králové n. L.

- byt 2+kk v OV Náchod (47 m2) vysoké stropy-možnost vybud.patra 650.000,-Kč
- byt 2+kk v OV Hronov (40 m2) pl.okna,po celkové rekonst., pl.okna, 3.p   530.000,-Kč
- byt 2+1 v OV Hronov (55 m2) park u domu,zahrádka, nová kuch.linka sleva 590.000,-Kč
- byt 3+kk v OV Hronov (65 m2)nově obložená koupelna,pl.okna, po rek.    760.000,-Kč
- byt 3+kk v OV Hronov (80 m2) pl.okna, po celk. rekonstr.,park u domu     880.000,-Kč 
- byt 3+1 v OV Hronov (55,3 m2) zvýš.přízemí, pl. okna,po revit.,výtah         779.000,-Kč
- byt 3+1 v OV Náchod (71,6 m2) 4.p, pl.okna,nová kuchyň.l.,koupelna    1.299.000,-Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (63m2)novostavba,zahrádka       1.290.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (79m2) plast.okna, lodžie, 1.p, část. vybavený sleva   799.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (78 m2),7.p.,lodžie,dům po revit.,krásný výhled sleva  699.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v České Skalici (65m2)3.p,po rek.,možno do OV,klidná l. sleva  1.099.000,-Kč
- pronájem nebyt.prost. Jaroměř,85m2,viditelnost z hlavní trasy NA-HK,výloha 10.000,-Kč+en.
- RD 3+1s prostory k podnikání v Červ. Kostelci 542m2,2x dvougaráž,dílna 2,850.000,-Kč
- podnik.objekt-výrobna,kanceláře,byt v Novém Městě n.M.,977m2  sleva   1,990.000,-Kč
- pension 5xAPT Chvalkovice,1141m2,po rekonstrukci,cena k jednání  sleva  3,900.000,-Kč
- pension 2x apartmán Litoboř,1402m2, k podnikání, celkem 6+1 sleva    2,490.000,-Kč
- rozest. rod. dům 1+1/4+1 Dolany,1892m2, hrubá st. s bytem 1+1 sleva 1.299.000,-Kč
- rod. dům 3+1 Šestajovice,1290m2, po rekonstr., dílna, stodola, sklep sleva 1.950.000,- Kč
- řadový rod. dům 3+1 Heřmanice,473m2,prostorná kuch.,vl. studna sleva      1,095.000,-Kč
- chalupa 5+1 Dolní Aršpach, 393m2, krb.kamna s výměníkem, 3 pod. sleva  1.530.000,-Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci,V Ráji, 382 m2, el.,vytápění na TP,u lesa sleva  630.000,-Kč
- st. pozemek 1273m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě sleva   499.000,-Kč
- st. pozemek 618m2 Bezděkov n.M. inž.sítě, krásný výhled., asf.cesta sleva  179.000,-Kč

DÁREK
Ke každému nákupu – zimní 
kapalina do ostřikovačů 3L.

NAKOUPIT U NÁS SE VYPLATÍ!
Bezkonkurenční akční ceny pneu a disků!

          SLEVA NA MONTÁŽ 

                      
               100 Kč za každou zakoupenou pneu



* 56letá..plná života, hledá touto cestou spole-
čenského muže..pro krásné chvíle u kávy.. TEL.: 
720 113 873
* Najdu intelig. muže? 52/168/69/Sš. TEL.: 
728 768 549

* Prodám byt 3+1 v  OV, 72m, lodžie, sklep, 
centrum Náchoda, cena 1 050 000,- Kč. Tel. 
603 801 179
* Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+kk 
v  Náchodě na  Kamenici, 2.patro, cena 7  200,- 
včetně inkasa, kauce 10 000,-, volný od listopadu 
2012. Tel . 776 333 232
* HRONOV-pronajmu 2+1,pěkný byt v  cent-
ru, parkování,nájem 4815,-služby +-1500,-64 m, 
pouze slušným lidem!!! Tel.774 846 099
* Pronajmu velké 1+1 a  1+1 v  RD - Běloves. 
Levně. Tel.732 528 200
* Prodám zděný byt 2+1 v  OV Náchod - Rai-
sova ul, výměra 64 m2. Cena : 949 000,- Kč. Tel.: 
777 602 884
* Pronajmu byt 3+1 v  Jugoslávské ulici v  Ná-
chodě. Výměra 50 m2, 9. patro, byt je prosluněný 
a  teplý, nová okna. Nájemné 6500 + elektrika, 
plyn + kauce. Tel. 775 697 276
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví v cent-
ru Náchoda, výměra 60 m2. Cena : 995 000,- Kč. 
Tel.: 774 311 404
* Prodám družstevní byt 1+ 1 v centru Náchoda 
cena: 510000 Kč. Tel: 605 584 037
* Prodám byt 4+kk os. Vlastnictví Nové Město 
nad Metují Tel. 777 602 884 Cena: 1 495 000,- Kč
* Prodej DB 3+1, Náchod, ul. Růžová. Kom-
pletní nadstandardní rekonstrukce v 2012. Cena 
850.000 Kč + exkluzivní vybavení bytu. Volné 
ihned. mob: 725  646  413, http://www.rscs.cz/
N51766/
* Pronajmu nový byt 3+1 v  cihlovém domě 
v centru Náchoda. Nová kuchyňská linka, nová 
koupelna, nové plovoucí podlahy, volný od 15.10. 
Cena 5500 + 1500 služby, kauce 10.000,- tel.
602 247 247
* Pronajmu byt 2+kk, 60m2 v Červeném Kostel-
ci, 3500+inkaso, volný ihned.TEL.:608 732 435
* Pronajmu podkrovní byt 2+kk v  centru Ná-
choda na Komenského ulici. Cena 4500,- +1500 
služby, kauce 10.000,- Tel.602 247 247
* Prodám pěknou garsonku 47 m2 vše nové 
v  Náchodě na  Brance. Cena 850 tis.Kč. TEL.: 
720 642 300
* Dlouhod.pron. DB 1+1 v  NA  na  Brance 
47m2 + balk. náj. 3300Kč + INKASO + KAUCE 
15000Kč. Tel.736 766 448
* Hledám byt v  Náchodě 2+1 a  chalupu. Tel: 
775 777 073

* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 a  4+1 
v RD v Náchodě se samostatným vchodem, 
dále dlouhodobě pronajmu část. zař. garson-
ku v centru Náchoda. TEL.:608 730 881

* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Tel: 774 777 073
* Pronajmu byt 2+kk v novém domě v Nácho-
dě, Okrová ul., pouze slušným, bezdětným lidem. 
TEL.:737 318 827
* Prodám byt 3+1 72 m2 v cihlovém domě Ná-
chod - Branka, 2.patro, balkon, sklep, komora, 
plyn.vytápění. Převod do OV v roce 2013. Cena 
980 tis.Kč. TEL.:776 799 164 RK NEVOLAT!
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě - volný ihned. 
A  dále 2+1 ve  Studnici u  Náchoda - volný 
od 1.1.2013. Kauce nutná. Tel. 608 86 98 85
* Prodám v Novém Městě byt 3+kk v OV v no-
vostavbě zděného bytového domu, II. NP. Tel. 
608 245 634
* Pronajmu byt 2 + kk - dlouhodobě, v centru 
Náchoda. Nájem 5500,-Kč bez služeb.Kauce nut-
ná. Tel. 607 397 424
* Prodám družst.byt 1+1 48 m2, s  balkonem, 
případně pronajmu v  České Skalici. TEL.: 
604 746 848 RK NEVOLAT!!!

* Prodám slunný zrekonstr. byt 4+1, 75 m2, 
v  udržovaném zděném domě na  klidném 
místě v Náchodě. Cena 1.4 mil., k nastěhová-
ní do 2 měs. Tel. 608 820 930

* Pronajmeme zrekonstruovaný byt 3 + 1 (83,59 
m2) v  Červeném Kostelci, Koubovka 1196. Mě-
síční nájem bez služeb Kč 5.100,--, jistina Kč 
15.300,-. Info: 733 131 189.
* Pronajmu byt 2kk, zděný, novostavba, zaří-
zen, kauce, volný od 1/2013. Tel. 774 061 131
* Pronajmu v Novém Městě byt 3+ k.k na Ma-
lecí. Zateplený, plastová okna. 10000,-Kč včetně 
všech poplatků. Tel. 605 591 467
* Pronajmu slunný byt 3+1 po  rekonstruk-
ci s  velkou terasou v  cihlovém domě v  centru 
Náchoda. Přípojka na  internet a  satelit. Nájem 
6.500,- + 2.500,- záloha na služby, kauce 13.000,-. 
Tel.:737 407 528
* Pronajmu byt 1+KK v NA-Bělovsi, po rekon-
strukci,vybavená kuchyň, lodžie, sklep, park. 
u domu. Nájem 3500Kč + služby + kauce. Tel.: 
774 027 994 (volat po 17hod.)
* Byt 4+1 (82 m2) v Dobrušce v druhém patře 
panelového domu. Byt se nachází v klidné loka-
litě města, blízko marketu, úřadů, aut. zastávky 
i centra. V blízkosti je i školka, škola, dětské hři-
ště, koupaliště. Parkování u  domu. Ski centrum 
v  Deštném 30 min. autem. Byt je po  částečné 
rekonstrukci - nový výtah, stoupačky, topení, 
plastová okna. Celý dům je zateplen. K bytu ná-
leží též sklepní kóje. TV i  internet je zaveden. 
Byt je ihned k  dispozici. Cena: 1  150000,- tel: 
774 260 172

* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, Č. Kos-
telci a okolí. Tel:774 777 072
* Pronajmu dlouhodobě novou garáž v Nácho-
dě U Cihelny a garáž v centru Náchoda. Volná 
ihned. TEL.:732 167 291
* Prodáme starší RD v  Hronově na  pěkném 
místě, 5+1, kůlna, zahrádka, veškeré sítě, ÚT 
plyn a TP. Nutná rekonstrukce. Cena dohodou. 
TEL.:737 339 485
* Prodám RD v Náchodě - V Třešinkách v dob-
rém stavu, tel. 605 477 866
* Prodáme zasíťovanou stavební parcelu v No-
vém Městě n.M., Na Františku, v zástavbě rodin-
ných domů. Výměra 1180 m2. Cena 900 Kč/m2. 
RK nevolat. Tel. 773 585 555
* Prodej stavebního pozemku v  Náchodě k.ú. 
Babí, p.č.54, plocha 508m2, p.č.297/1, plocha 
554m2. Napojení na  inž.sítě z  přilehlé komu-
nikace. Příjezd po  asfaltové komunikaci. Cena 
200.000Kč. Tel.: 775 061 233
* Pronajmu rodinný domek v Hronově na Pa-
dolí 2+1 po  celkové rekonstrukci: zateplení 
+ nová plastová okna. Obytný prostor 51 m2. 
Zahrada 40 m2. Nevhodné pro nepřízpůsobivé 
osoby. Nájemné 4500,-Kč/1 měs. + inkaso 3565,-
Kč. Vratná kauce 10000,-Kč. Tel.728 188 352 Zn. 
Od 1.listopadu volný.
* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle náměstí 
v  uzavřeném areálu obytných domů. Garáž je 
s  osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. Platba vždy 
na čtvrtletí předem. Telefon: 777 152 750 v pra-
covní dny.
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám nový rod. domek v Polici n.M. mož-
nost splátek a  stavební pozemek Nové Město - 
Jestřebí. TEL.:603 525 531

* Pronájem administrativní budovy s  výrobní 
a skladovací plochou Česká Skalice, Bezručova 
ul., výměra 490 m2 Cena : 35 000,- Kč/měs.+sl. 
Tel.: 777 602 884
* Pronajmeme nově vybudovanou kancelář 
v  Novém Městě nad Metují, B. Němcové 121, 
přízemí (34,1 m2). Měsíční nájem bez služeb Kč 
2.000,-. Info: 733 131 189.
* Pronájem prostoru na pěší zóně na Kameni-
ci v Náchodě (Čajovna U Ariela). Vhodné jako 
kavárna, kancelář, masérna apod., 65 m2 po  re-
konstrukci, vybavená kuchyň, lednice, kávovar, 
mikrovlnná trouba atd., případné úpravy mož-
né. Při rychlém jednání dohoda o  ceně možná. 
Tel.:608 948 052
* Pron.malou kancelář (2x4m) s výhl.do zeleně 
poblíž centra, + WC, v nově zrek. domě v NA. 
Nutno vidět, náj.1.500 + el. + vody + topení +  
kauce., tel. 608 903 070.
* Pron.prostory býv. OÚ v D.Radechové čp.117, 
2 kanceláře s  WC a  parkováním, 40m2, vyt.
akum.kamny. Náj. 3.000 + inkaso + kauce, tel. 
608 903 070.

* PRONÁJEM - NEBYTOVÉ PROSTORY 
- KANCELÁŘE - PROVOZOVNA PRO 
SLUŽBY - 4 místnosti - Komenského ul., 
Náchod nad Agenturou SAXANA, bezpro-
blémové parkování, nové patro, krásné so-
ciální zařízení, pěkné podlahy, dveře, dobrý 
přístup. Cena 2.900/ místnost včetně energií. 
Tel: 739 619 251, E-mail: eva.do@seznam.cz

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S VÝ-
LOHAMI 60m2 V HRONOVĚ; VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, KONTAKT-
NÍ KANCELÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 4.500,-Kč. 
INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁ-
LOHY; INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služby. 
Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě v I.
patře se samostatným vchodem. Investice do za-
řízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:777 
152 750 v pracovní dny
* Pronajmu v Hronově malou kancelář - nebo 
jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s příslu-
šenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíčně. Tel. 
608 66 77 30
* Nabízíme k  pronájmu nebytové prostory 
I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 za  2000Kč 
61,15m2 za 4000Kč 65,7m2 za 4200Kč Přízemí 65 
m2 za 3500Kč 260 m2 za 11500kč Jedná se o pro-
story na lukrativním místě v Jaroměři cca 100m 
od Tesca, které byly užívány jako dílny (možno 
přebudovat na obchodní prostory). V  I.patře se 
nacházejí kanceláře o různých plochách. Plocha 
přízemí je 320m2. Plocha I.patra je rovněž 320m2. 
Kontakt 775 061 023

* Prodám palivové dřevo štípané na polena cca 
45cm, cena za 1prmr 800Kč. Kontakt 732 290 074
* Prodám větve stříbrného smrku, dohoda jistá. 
Tel:777 995 747

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk(40m2) s tera-
sou v 1.NP bytového domu v Dolní Radechové. 
Nájemné 3.500,-Kč + inkaso, kauce 12.000,- Kč, 
tel. 608 90 30 70.
* Prodám zateplený byt 3+1 SUN Bílá ul. v Ná-
chodě, nová kuchyň. Tel. 739 075 392
* Pronajmu dlouhodobě slušným lidem pěkný 
slunný byt 3+1 s balkonem v Náchodě na Bran-
ce. Volný od 1.11.2012. TEL.:732 167 291

* Prodám byt 1+1 v Novém Městě n.M. Ma-
lecí, 2. patro - 3.podlaží, internet zaveden. 
Tel. 775 20 35 29 RK NEVOLAT

* Pronájmu v  rodinném domku 3+kk, nájem 
včetně inkasa 8500 Kč, při nástupu dvojnásobek, 
ul. v Třešinkách v klidné části Náchoda. Po doho-
dě možnost využití bazénu a zahrady. Tel. po 17. 
hod. 774 407 168
* Pronajmu byt 3+1, 73 m2, v  Náchodě, 
bytpo  rekonstrukci oken a  zateplení. Volný 
od 1.12.2012, po dohodě od 1.11., cena dohodou. 
Tel. 603 176 318

* Pronajmu pěkné nové byty 2+KK a 3+KK 
v  centru Náchoda. Po  prohlídce bytů cena 
k  jednání. Kontakt na  e-mail: novebyty11@
gmail.com nebo mob. 776 855 749

* Pronajmu byt 2+1 v Hronově. Tel. 608 11 00 41
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1; 85m2 

V  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 200M 
OD NÁMĚSTÍ, NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + 200,-Kč 
ZÁLOHY+ ELEKTŘINA. INFO 777  302  483; 
777 606 464
* Prodám byt 1+kk v  OV v  panelovém domě 
v Hronově blízko centra, 3. patro, 41 má. Nová 
plast. okna, výtah po rekonstrukci, satelit, nová 
střecha. Cena 520 tis. Kč. Tel: 604  433  585, RK 
nevolat!
* Pronájem bytu 3+1 v  centru města Náchod 
u Okresního soudu. Ulice Palachova 1457. Ná-
jemné 5000 +služby 2000, elektriku si platí sám 
nájemce. Tel.:775 061 233.
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 v  Ná-
chodě ul. Kamenice. Byt je po  rekonstrukci 
a je v něm všechno nové. Byt je vybaven velkou 
kuchyňskou linkou včetně nových spotřebičů 
a lednice. K dispozici nová sklepní kóje a sušárna 
na prádlo. Cena nájmu 5.400 Kč + inkaso. Pouze 
pro bezproblémové a  solventní zájemce. Kauce 
8.000 Kč. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě nedaleko 
centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného domu, 
má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, nová topi-
dla, nové rozvody plynu. Je vybaven kuchyňskou 
linkou se sporákem. K bytu patří i půda a sklep. 
Veškerá občanská vybavenost v dosahu 5 minut 
chůze. Parkování před domem. Nájemné 4900,-
Kč + služby. Volný ihned. Tel. 723 745 040.
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3+1 v  České 
Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 
m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez služeb), jisti-
na Kč 10.500,--. Info: 733 131 189

* Koupím RD po  částečné, kompletní rekon-
strukci v lokalitě Kramolna,Třešinky atd. Nabíd-
něte. TEL.: 775 989 353
* Prodám chatu v  Náchodě: vlastní pozemek 
cca 350m2, voda, el.E., krb, slunná lokalita, 
soukromí a  dobrá dostupnost. Cena 449tis.Kč. 
Tel.608 141 035
* Prodám větší chatu v  Novém Městě n/M., 
na vlastním pozemku o rozloze cca 800m2.Voda 
pitná i  užitková,el.220/380.Cena dohodou. Tel. 
739 992 990
* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku 
v klidné lokalitě Náchod - Amerika s možností 
výstavby o výměře 3 909 m2. Cena : 145 Kč/m2. 
Tel.: 777 602 884
* Prodej novostavby RD 5+1 s garáží, Žďár nad 
Metují. Užitná plocha 155 m2, plocha parcely 
644m2.Velmi nízké náklady na  bydlení. Dům je 
situovaný na rovinatém slunném pozemku včet-
ně zhotovených terénních úprav a zámkové dlaž-
by. Cena 2.990.000Kč, mob: 725 646 413, http://
www.rscs.cz/N37365/
* Prodám stavební pozemek se stavbou gará-
že Náchod-Trubějov Cena : 280  000,- Kč. Tel.: 
777 602 884
* Lukrativní stavební pozemek 1844 m2 v Ná-
chodě na  Klínku. Ing.  sítě jsou na  hranici po-
zemku (plyn, voda, elektřina, tel.) Krásná a velmi 
klidná lokalita a  přitom nedaleko centra města. 
Pozemek je situovaný na  jih. Cena 850.000 Kč, 
mob: 725646413, http://www.rscs.cz/N51244/
* Prodám v Červeném Kostelci novostavbu RD 
4+kk v  žádané lokalitě. Pozemek cca 700 m2, 
nutno dokončit vnitřek, rychlé jednání - výrazná 
sleva z ceny. TEL.: 608 245 634

* Prodej stavebního pozemku (1384 m2) v obci 
Vrchoviny, vhodný k výstavbě RD o výměře 1384 
m2. Ing. sítě na pozemku. Cena 650Kč/m2. mob: 
725646413, http://www.rscs.cz/N51762/

* Prodám nově oplocený částečně zasíťo-
vaný stavební pozemek 1078m2 ve  Velkém 
Poříčí mob:605 437 524

* Prodám stavební pozemek se zahradním 
domkem 1400 m2, super výhled na  náchodský 
zámek, 2,9 mil.Kč. TEL.:602 145 222

* Prodám červený orient.koberec MAHAL - 
dvojplyšový, polypropylen, rozměr 3x4 m, 1 rok 
používaný. TEL.:776 168 723
* Prodám pěknou obývací stěnu - 3000,-Kč + seda-
cí soupravu (3+1+1) - 3000,-Kč. TEL.:776 114 975
* Prodám nábytek světlé, leštěné dřevo - 
skříň, skříňky, knihovna i  jednotlivě. TEL.:
775 625 687
* Prodám kočárek na  panenky, velká kolečka, 
zachovalý. Levně. Tel. 602 103 775, 491 420 945
* Prodám novou líheň pro drůbež, cena 2200 Kč, 
zimní cena !!! Tel. 733 483 672

* ULTRACONTOUR - bezbolestná liposukce 
- prodám přístr. - ultrazvuková lipolýza - alter-
nativa k  tumescenční liposukci - neinvazivní 
- bezbolestný zákrok - původní cena přístroje 
1.980.000,00 Kč s DPH, nyní z důvodů rušení 
provozovny nabízím za  580.000,00 Kč s  DPH, 
po  dohodě možné i  na  splátky - přístroj je 
po  revizi, je v  naprostém pořádku. Výhodná 
investice, rychlá návratnost. Tel: 739 619 251, 
e-mail: eva.do@seznam.cz

* Prodám vepřové půlky 65 Kčg/kg + droby. 
Dále jehněčí maso 100,-Kč/kg, dále brambory 
6 Kč/kg. Vše bez chemie! Volat po  21 hod. tel. 
773 914 858
* Prodáme jedlové chvojí. Tel. 608 976 956
* Prodám funkční plyn. kotel DESTILA DPL 
25, nový měď. kotel. prům. 60 cm pocínova-
ný a  ruční káru, kola 16“. Cena dohodou. Tel. 
731 247 070
* Prodám pšenici 500 Kč/q, ječmen, oves, tri-
kitale 450 Kč, pytle výměnou nebo 20 Kč/ks, 
našrotované + 50 Kč. Kocourek, Slavětín, tel. 
732 381 524, email: vl.kocourek@seznam.cz

* Prodám nepoužitý (záruka 10 let) komůr-
kový polykarbonát v deskách 2,1 m x 6 a 7 m 
tl. 10 mm za cenu 199 Kč/m2 vč. faktury a zá-
ručního listu. Dovezu po ČR !! T:606 88 88 77

* Koupím knihy May, Verne a jiné dobrodružné. 
Tel.č.722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poš-
tovní známky, případně ohodnotím. Tel.č.
722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN, IGRA 
a jiné i na bowden, vláčky apod. Tel.č.724 020 858
* Knihy - koupím i  celou pozůstalost, časopi-
sy, plakáty, ceníky a  jiný papírový artikl. Tel.č.
724 020 858
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky na  bowden, au-
todráhy, vláčky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MER-
KUR aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vo-
jenské věci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea 
aj. staré i poškozené předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, ko-
miksy a časopisy, LP desky, staré pohlednice i celé 
sbírky. Tel. 777 579 920

* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na  vršku a  bokách s  ornou půdou. 
TEL.:739 814 111
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstrukci, 
praní a žehlení prádla. TEL.:737 564 496

* Prodám nákladní přívěs os. auto rozměr 
185x135 cm. TEL.:736 605 751
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, Feli-
cia např. světla, nárazníky, díly motoru, plechové 
díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, kapoty a jiné. 
TEL.:777 590 755

* Prodám štěňata novofundlandského psa, 
fenky, černá barva,4 týdny staré. Kontakt 
777 100 462, Jaroměř
* Prodám štěňata Yorkšírů - fenky. Odběr pol.
listopadu. TEL.:732 977 126
* Border kolie, šť.k odb. říjen. Rodiče PP, Kč 5tis.
TEL.:777 591 511
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

RŮZNÉ

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Až 1000,-Kč za starou pivní 
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE 

+ opravy  Tel. 602 380 709, 737 462 989

 
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

Č.Skalice u náměstí-RD po rekonstr.(7+1),prodejna+bar......2,99 mil.Kč,Náchod-u nádraží-RD po rekon.s 2 byty+komer.prostory .......2,29 mil.Kč
N.Město n/M.-Řad.RD (4+1),histor.část-u náměstí,k rekonstr......1,2 mil.Kč,H.Radechová u NA-Rekonstr.RD,poz.6ha,polosamota ...........2,59 mil.Kč
N.Město n/M.-Vybav.rekr.chata s krás.zahradou (602 m2)+sítě.......400.000,-Kč+velmi pěkná zahrada se sklípkem a přípojkami .......... 195.000,-Kč
Nahořany u N.Města n/M-Novostavba 4+kk,před dokončením,poz.912 m2....2,29 mil.Kč,Č.Skalice-RD 2+1,půda k vestavbě,garáž .....1,39 mil.Kč
Dobruška-Výrob.+sklad.objekt po rekonstr.-1285 m2......4,65 mil.Kč, Náchod-centrum-Objekt k podnikání-zast.620 m2,poz.1107 m2 ....... k jednání
Náchod-Rybárna-Vel.zděná chata,i k bydlení,poz.2086 m2......850.000,-Kč,Náchod-Lipí-Vybav.rekr.chata s poz.400 m2 ..........425.000,-Kč k jednání
Náchod-Byty po rekon.-nové k.linky,koupelny...,OV-1+1 (35 m2),Plhov-649.000,-Kč a OV 3+1 (71 m2) ul.Bílá-1,19 mil.Kč a 1+1 ... 530.000,-Kč
N.Hrádek-náměstí-Řad.RD s byty 1+1 (48+45 m2) po část.rekonstr....599.000,-Kč!,Teplice n/M.-RD,byty 2x3+1 po 90 m2+garáž ...2,59 mil.Kč
Meziměstí-RD s většími poz.(0,75 ha) k výst.RD a rekreaci.....1,1 mil.Kč,Hynčice u Broumova-Domy s bytem (3+1)+komer.prostory ......1,4 mil.Kč
Bystré u Stárkova-Poloroub.chalupa,část.rekonstr.,poz.1368 m2.......1,35 mil.Kč,Hronov-u náměstí-Poloroub.chalupa,poz.555 m2 .......... 599.000,-Kč
Č.Skalice-V.Třebešov-Usedlost-uz.komplex 4 budov s pozemky-pěkné,klidné místo.....2,6 mil.Kč,Broumov-Olivětín-byt 3+1,63 m2 ..... 490.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů, sekání trávy

   křovinořezem i sekačkou

- úpravy terénů i zednické práce.

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

www.JAaMA.cz 
zahradnické, úklidové, i ledu, 

a sněhu, výškové, přepravní 

elektrikářské a další službyelektrikářské a další služby

tel. 604 335 216

VÝKUP PADANÝCH JABLEK
Nenahnilých, pytlovaných

NÁCHOD U RUBENY 
od 15.00 – 17.00 hod.
Ve středu 24.října 2012

Cena 1,60 Kč/kg
Tel.: 774 407 168 (večer po 17 hod.)

ch

Rozvoz rychlého občerstvení
Turecký KEBAB 
a turecké speciality

6+1 ZDARMA
Ceny od 20 Kč

Denně od 10.00 do 22.00 hodin
Při objednávce nad 100 Kč 

doprava po Náchodě ZDARMA!
Bereme stravenky.

Objednávky na tel. 774 954 548 
p. Kamil, U Bílé Růže

PORTRÉTY na zakázku (tužkou)
VÁZÁNÍ KVĚTIN na zakázku 

i z netradičních materiálů
VIZÁŽISTIKA

PRODEJ různých 
přírodních produktů 

(na diabetes, vysoký tlak, choleste-
rol, vhodné po chemoterapii)

Náchod a okolí
Tel. 603 940 399

Česká fi rma RILEX TRADERS a.s.
Vám nabízí půjčky 

od 5.000,-Kč do 40.000,-Kč
Žádné poplatky předem. 

Bez ručitele, bez skrytých poplatků.
Od začátku přesně víte, kolik budete splácet 

a kolik zaplatíte celkem.
www.solidní-finance.cz, Tel. 773 774 086
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www.NABYTEKNACHOD.cz

tříděný recyklát (štěrk) - směs cihel a betonu 50 % a 50 %.

Štěrk frakce 32-63 mm, cena 150,- Kč bez DPH za tunu 

Štěrk frakce 80-125 mm, cena 90,- Kč bez DPH za tunu

Štěrkový materiál je vhodný díky vysokému podílu betonu 

a kameniva místo zbytečně drahého štěrku např. pod terasy, 

chodníky kolem domů a komunikace s lehkou osobní dopravou.

K dispozici je cca 500 tun materiálu.

Dále prodáme tříděnou  zeminu. 

Zemina frakce 0 – 32 mm, cena 125,- až 150,- Kč bez DPH 

za tunu podle kvality.

K dispozici je cca 1.000 tun materiálu. Při větších odběrech 

možná sleva. Na přání zajistíme dopravu.

Rádi poskytneme bližší informace na telefonu 775 656 873. 

Materiál je k dispozici v Náchodě 

v areálu fi rmy Logistik Center s.r.o..

775 656 873. 

Prohlídka materiálu 

je samozřejmostí.

Řešetova Lhota 65,

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 12. 2012 r.

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

VÝPRODEJ

 asfalto
vých šindelů 

modelů 2012

a m
odifi k

ovaných 

pásů

AUTOMAT AUTOMAT 
NA MLÉKONA MLÉKO

ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer     

školní jídelny
– Přístup 24 hodin denně
– Cena za 1 litr 15 Kč 

– Možnost stáčení 
do vlastních nádob

Bon appetit, monsieur, madame!
Dobrou chuť přeje nová francouzsko - česká restaurace  a kavárna

 Říká se, že Francouzi a  Češi mají 
mnoho společného a  vztahy mezi 
oběma zeměmi mají dlouhou tradici. 
Nyní můžete i na Náchodsku poznat 
to nejpevnější francouzsko  - české 
spojenectví: společnou restauraci 
a  kavárnu, kde vám nabídnou vy-
nikající pochoutky a  skvělé nápoje. 
A  k tomu Vám popřejí: Bon appetit, 
monsieur, madame! Dobrou chuť 
pane, paní....

Láska prochází kuchyní

 Na  začátku všeho je velká lás-
ka. Láska je vždycky velká. Grand 
Amour, říkají Francouzi.  Jakub Bors, 
Čech s  praxí v  mezinárodní gast-
ronomii se při toulkách světem se-
znamuje s  půvabnou francouzskou    
kuchařkou Pauline Puibaraud, pa-

i příznivci dobrého vína. A tak se již 
nyní můžete těšit na otevírání letoš-
ního Beaujolais a Svatomartinský ví-
kend. Chuťové pohárky povzbudíte 
nakládanými olivami, francouzský-
mi sýry či klobáskami. A  po  jídle? 
Vybrat si můžete  z  25 druhů kávy! 
„Chtěl bych všechny, kdo mají rádi 
Francii a  dobré jídlo, pozvat k  nám 
do  restaurace  a  kavárny. A  popřát 
jim dobrou chuť!“, říká s  úsměvem 
Jakub. A  Pauline k  tomu dodává: 
Bon appetit, monsieur, madame!

(připravila Laď ka Škodová)

řížskou rodačkou, která sbírala zku-
šenosti v  Nice, Toulouse a  dalších 
městech. A  současnost? Společný 
projekt lásky procházející kuchyní: 
francouzsko – česká restaurace a  ka-
várna v České Skalici. A jakým lepším 
názvem označit spojení gastronomic-
kých tradic českého a  francouzského 
venkova, než štítem s pěkně malova-
nými písmeny: Babiččina Zahrádka. 

Dobré jídlo a pití

 „Na našem menu najdou návštěv-
níci Babiččiny zahrádky všechny 
speciality francouzského bistra včet-
ně žabích stehýnek, burgundských 
šneků, rattatouile apod. Mohu vám 

zaručit, že to, co u  nás ochutnáte, je 
opravdová francouzská domácí ku-
chyně. Navíc budeme každý měsíc 
připravovat tématické gastronomic-
ké akce: Provensálský víkend, Skalic-
ké vinobraní, Týden s  francouzskou 
palačinkou a  další. Spolupracujeme 
s  místními dodavateli a  výrobci, tak-
že, co u  nás ochutnáte, má svůj pů-
vod v umu a forteli místních řezníků, 
sýrařů, pekařů a  farmářů“, vysvětluje 
Jakub Bors. A to určitě není všechno, 
protože na své si samozřejmě přijdou 

Kontakt: 
Francouzsko – česká restaurace 

Babiččina Zahrádka, 

E.Beneše 19, Česká Skalice

E – mail: 

rezervace@babiccinazahradka.tk

Tel. 737 043 978

www.babiccinazahradka.tk  
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IBS Scherer výrobce zařízení příznivých pro pracovní a životní prostředí 
  k průmyslovému čištění dílů a nebo povrchovému odmaštění, 
  tak jako k tomu potřebných odmašťovacích kapalin.

Pro naši pobočku v Náchodě nyní hledáme

pro péči o zákazníky z kanceláře

Obchodníka/-ici
Očekáváme:
•  zručnost v prodeji, technické myšlení
•  komunikativnost, schopnost pracovat v týmu 
•  slušné jednání se zákazníky po telefonu
•  cílevědomou práci a znalost práce na počítači (Office-programy),
•  obchodní vzdělání nebo technické zkušenosti z praxe, 
    nejlépe v prodeji/v péči o zákazníky
•  znalosti německého jazyka výhodou

Disponujete rychlým porozuměním, jste kreativní a výřečný ?

Váš strukturovaný životopis zašlete na:
IBS Scherer Czech s.r.o. Raisova 1817/107               54701 Náchod
www.ibs-scherer.cz  info@ibs-scherer.cz        Tel. 494947730

IBS Scherer výrobce zařízení příznivých pro pracovní a životní prostředí 
  k průmyslovému čištění dílů a nebo povrchovému odmaštění, 
  tak jako k tomu potřebných odmašťovacích kapalin.

Pro naši pobočku v Náchodě nyní hledáme

Účetního/-ní
Očekáváme:
•  ekonomické vzdělání
•  samostatné vedení interního účetnictví
•  spolupráci s externí účetní firmou
•  vedení celní evidence
•  komunikativnost a schopnost práce v týmu
•  cílevědomou práci a znalost práce na počítači (Office-programy),
•  velmi dobré znalosti německého jazyka 
    – denní komunikace s mateřskou firmou v Německu
•  flexibilitu, loajalitu

Disponujete rychlým porozuměním, jste kreativní a výřečný ?

Váš strukturovaný životopis zašlete na:
IBS Scherer Czech s.r.o. Raisova 1817/107               54701 Náchod
www.ibs-scherer.cz  info@ibs-scherer.cz        Tel. 494947730

PŘÍMÉ SATELITNÍ PŘENOSY Z METROPOLITNÍ OPERY

V NEW YORKU OD ŘÍJNA 2012 V NÁCHODĚ!

KINO VESMÍR - sobota 27. října 2012 v 18,45 hodin, 
Giuseppe Verdi, OTELLO

Renée Fleming (Desdemona), Johan Botha (Otello), 
Michael Fabiano (Cassio), Falk Struckmann (Iago)

 Jeden z vrcholů Verdiho díla. Opera o čtyřech jednáních, italské libre-
to napsal Arrigo Boito, na základě divadelní hry Williama Shakespeare 
Othello, mouřenín benátský. Premiéra 5. 2. 1887 se stala událostí a ulice 
kolem La Scaly byly přeplněny davy lidí. Opera se okamžitě vydala na ví-
těznou cestu do světa. Už 7. 1. 1888 ji díky pohotovosti ředitele Františ-
ka Adolfa Šuberta česky uvedlo také pražské Národní divadlo. Uváděno 
v italském originále s anglickými a českými titulky.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
 rád bych Vám touto cestou poděko-
val za důvěru a podporu, kterou jste mi 
vyjádřili svými hlasy ve volbách do Za-
stupitelstva Královéhradeckého kraje 
12. a 13. října 2012.
 Bez nadsázky tvrdím, že výsledky 
krajských voleb rozhodli voliči v  Ná-
chodě. Zatímco v  některých koutech 
kraje ovládli výsledky komunisté, roz-
díl mezi preferencemi ČSSD a  KSČM 
v Náchodě činil 12,79%. Byly to právě 
Vaše hlasy, které rozhodly. Chci Ná-
choďáky ujistit, že dál zůstávám  sta-
rostou města, nikam neodcházím. Vaše 
hlasy mě  „vynesli“ z 15. místa kandidát-
ky ČSSD na  místo třetí. Vnímám vaši 
podporu jako ocenění své dvouleté prá-
ce na náchodské radnici a též jako vel-
ký závazek. Dali jste mi také obrovskou 
chuť dál pracovat pro Náchod. Jako 
člen Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje se chci především zaměřit na hle-
dání řešení v  oblasti dopravy. Zatím-
co krajské volby jsou již rozhodnuty, 

voliče senátního obvodu Náchod roz-
hodování ještě čeká. Pojďme společně 
podpořit i tento víkend kandidáta, kte-
rý bude naším zástupcem v senátu pro 
následujících šest let. Já osobně podpo-
řím sociálně demokratického kandidá-
ta Lubomíra France. 

S úctou Váš starosta Náchoda 
a Váš krajský zastupitel-Jan Birke

Beseda s Ing. J. Haškem 

aneb povídání o myslivosti
 I když na podzim narazíte v lese 
nejspíš na  houbaře, můžete potkat 
i jiného člověka, jenž se tu  cítí jako 
doma. A právě mezi tyto lidi patří 
i myslivec pan Ing. Josef Hašek, kte-
rý přijal pozvání do  naší školy ZŠ 
T.G. Masaryka, aby seznámil žáky 
druhého ročníku se svou  zajíma-
vou profesí a vůbec se vším, co k ní 
patří.
 A  tak začalo nejprve poutavé 
povídání o drobné lesní zvěři dopl-

něné obrázky. Se stejným zaujetím 
však děti naslouchaly i  vyprávění 
o větších obyvatelích lesa, takže až 
budou někdy se zatajeným dechem 
pozorovat srnky, jeleny, daňky či 
mufl ony, možná si vybaví, co vše se 
o nich v rámci besedy dozvěděly.
 Pan myslivec zase naopak zjistil, 
že pojem „škodná“ není pro děti až 
tak neznámý, protože když se jich 
zeptal, jaké že zvířátko by mohlo 
do této škatulky patřit, zvedl se celý 

les rukou a byla jednoznačně odha-
lena liška.
 Nezůstalo však jenom u povídá-
ní, přišly na řadu i ukázky parohů, 
ale třeba i zrzavého liščího kožíšku. 
A když se k tomu navíc přidalo pod-
manivé troubení a zvuky vábničky, 
přálo si snad každé z dětí, aby ještě 
dlouho nezazvonilo na  přestávku. 
Zvláště, když si v  této době mohli 
chlapci potěžkat opravdovou mysli-
veckou pušku. Pro mnohé z nich to 
byl  nezapomenutelný zážitek. 
 Na  závěr besedy sice cvakla 
spoušť, ale jen ta od  fotoaparátu. 
To abychom měli my i  pan mysli-
vec památku na  společně strávený 
čas věnovaný přiblížení myslivecké 
profese. A  že si děti z  besedy sku-
tečně hodně odnesly se ukázalo 
i v následném kvízu, při němž děti 
za  správné odpovědi nasbíraly vel-
ký počet bodů, za který by se určitě 
nestyděla ani moudrá sova.
 PS: Po  tak krásné besedě zvířát-
kům jistě zase nasbíráme na  zimu 
hodně kaštanů a žaludů.

Mgr. Ivana Maršíková,
třídní učitelka ZŠ T.G.Masaryka

Nové Město může být pyšné na svoje skauty
 V  sobotu 6. října proběhla u  klu-
boven novoměstských skautů oslava 
100 let trvání českého skautského 
hnutí. Součástí byl také již devátý 
ročník akce s  názvem Novoměstský 
Kulíšek. 
 Štafetový běh okolo rybníka začí-
nal v sobotu v 10 hodin. Na atraktivi-
tě štafetě přidal fakt, že byla spojena 
s  charitativní akcí „Běh pro Afriku“. 
Díky sponzorům mohl každý běžec 
vydělat 8, Kč za  uběhnuté kolečko. 
Bylo příjemné poslouchat malé skau-
ty, jak se trumfovali, na  kolik sešitů 
pro africké děti už vydělali. 
 Všichni návštěvníci oslav si moh-
li zkusit některou z  doprovodných 
atrakcí oddílů a  prohlédnout si are-
ál se skautskými klubovnami. Tam 
na ně čekala výstava o historii skau-
tingu v  Novém Městě, mohli listo-
vat starými kronikami, vzpomínat 
na léta strávená v oddílu. Třešničkou 
na dortu byla přítomnost zakládající-
ho člena skautského oddílu Albatros 
Ing.  Zdeňka Svobody – Bagheery 
a jeho vyprávění a vzpomínky.
 V neděli v 10 hodin byl píšťalkou 
zastaven poslední běžec a  přesně 

změřena uběhnutá vzdálenost. Uběh-
lo se 576,86 koleček (288,43 km), což 
činí 4608,- Kč. Spolu s  drobnými 
dary od  jednotlivců bude na  konto 
charitativní organizace Člověk v  tís-
ni odesláno 5008,- Kč. Oslav 100 let 
skautingu se zúčastnilo přes 300 ná-
vštěvníků, 150 běžců uběhlo alespoň 
jedno kolečko.
 Novoměstští skauti nám všem 
ukázali, o čem skauting je. Byli poho-

doví, kamarádští, a  vždy připraveni 
pomoci. Ráda bych jim všem podě-
kovala a  vyjádřila obdiv za  to, že se 
ve  svém volném čase a  bez nároku 
na honorář věnují našim dětem, po-
dílejí se na jejich výchově a vedou je 
k  takovým životním hodnotám jako 
je hrát fér, být ohleduplný k okolní-
mu prostředí a mít vztah k přírodě. 

Bc. Monika Lovětínská 
s použitím informací od pořadatele

Před druhým kolem voleb 

do Senátu …
 Získal jsem bronz. Bylo by to 
hezké, pokud by postupová místa 
byla tři. Takže ač jsem (nekoru-
novaným) králem pravice ve svém 
volebním obvodě, fi nále v podobě 
druhého kola senátních voleb se 
mě netýká. Přesto je komu a za co 
děkovat. Poděkování si zaslouží 
jak ti, kteří se mnou prožili a pře-
žili volební kampaň, tak i  ti, kte-
ří mi vyjádřili slova podpory a  ti, 
kteří mi dali hlas. Přátelé, děkuji. 
A třeba příště ....

Hodně štěstí přeje 
Petr Pakosta, Váš senátor

Posvícení 
Na Králíku

27.-29.10.- vždy od 11 hod.
v neděli od 17 hod. 

- posezení s harmonikou
v pondělí od 17 hod. 

- živá hudba !

tel. 491 452 262, 
Zblov 19

BASKETBAL 
 Zveme příznivce basketu 
do  haly na  Stavebce v  Náchodě, 
kde domácí tým mužů ve Výcho-
dočeské lize hostí v sobotu 20. 10. 
2012 od 17:30h Hořice a v neděli 
21. 10. 2012 od 10h v derby silný 
tým Jaroměře.

předseda oddílu Pavel Prouza
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Společnost 
JECH CZ s.r.o. Dobruška 
– výrobce sedacího nábytku

PŘIJME PRACOVNÍKA 
TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE

Požadujeme:

• vzdělání technického zaměření

• znalost grafi ckých 
   a konstrukčních programů

• zkušenost s programováním 
   vítána

• znalost AJ, NJ vítána

Nabízíme:

• tvůrčí samostatnou práci

• možnost seberealizace

• rozvoj znalostí v různých 
    technických oblastech

• zaměstnání ve stabilní fi rmě

• kvalitní pracovní ohodnocení

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, 518 01  Dobruška

Kontaktní osoba: 
Yvona  Břoušková, 494 629 251, e-mail: brouskova@jech.cz 

Od září 2012

novinka v Polici nad Metují !

SOUKROMÁ HUDEBNÍ 
ŠKOLA LUCKY

• Klávesové nástroje • Doprovodná 

kytara • Baskytara • Hudební teorie

• pro děti i dospělé • 1x týdně 
• individuální hodiny dle dohody 
• v učebně, nebo u Vás doma 

• kytary k zapůjčení 
Netradiční způsob vyučování, 

základy hry v hudební kapele!!

Lukáš Dostál
Masarykovo Náměstí 20, 

Police nad Metují, tel: 608 036 826 
www.hudebniskolalucky.webnode.cz

Dopravní společnost  
CDS s.r.o. Náchod 

PŘIJME 

řidiče skupin C+E  a D 
s praxí:

Kontakt - kamiony :  
602 239 352,  

e-mail:  sekyra@cdsnachod.cz
Kontakt autobusy : 

725 761 401,  
e-mail: patzelt@ cdsnachod.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 

OKEN A DVEŘÍ

Okna z profilů REHAU – Euro 70, Euro 86, Brillant, Geneo
Okna z profilů BRÜGMANN – ADLine, ARTLine

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!
ceny!!!

• 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

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, 

BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro důchodce 
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká 
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz

NOVÁ POBOČKA 
V NÁCHODĚ

Hrašeho 13 (vedle katastru)

Po, Čt: 12 – 17  
Út, St: 8 – 13

Tel.: 777 938 646, 
737 967 279

724 173 560

KOMPLETNÍ  ÚDRŽBY KOMPLETNÍ  ÚDRŽBY 
ZAHRADZAHRAD

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky v 

klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme v listopadu 

při následujících programech:

listopad  2012

čtvrtek  1.11.  od 14.oo hod.  
navštívíme Libanon 

s Cestománií
– promítne p. M. Hlaváč

čtvrtek  8.11.  od 14.oo hod.   
„Divoká kosmetika“ z Náchoda

 – výrobky předvede a pohovoří  
o bylinách  p. O. Černý

čtvrtek 15.10. od 14.oo hod.  
„Paříž – město lásky“

fi lm ze své cesty nám promítne 
a doplní vyprávěním p. Z. Nývlt

programové čtvrtky v 

sejdeme v listopadu 

h:

 čtvrtek 22.11. od 15.oo hod. 

„CECILSKÁ ZÁBAVA“   

v restauraci ODAS   
přijďte se pobavit, zatančit i zazpí-

vat za doprovodu hudby „FRČÍ“ 
p. F. Čížka. V programu bude i malé 

překvapení.

čtvrtek 29.11. od 14.oo hod.

„Polská krev“
- pro příznivce lehké operetky uve-
deme nezapomenutelné melodie.

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, NEBOŤ JSOU I PRO 

NEČLENY Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR. 
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„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

ECHO 10str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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Kalendář, jehož výtěžek Kalendář, jehož výtěžek 

z prodeje je určen na nákup z prodeje je určen na nákup 

hraček pro dětské oddělení hraček pro dětské oddělení 

Oblastní nemocnice Náchod Oblastní nemocnice Náchod 

a.s.. získáte zakoupením a.s.. získáte zakoupením 

v Informačních centrech ná-v Informačních centrech ná-

chodského regionu nebo si chodského regionu nebo si 

ho můžete objednat mailem ho můžete objednat mailem 

na adrese:  na adrese:  

petra.hvezdova@gmail.competra.hvezdova@gmail.com

RADOST RADOST 

A ÚSMĚV DĚTEMA ÚSMĚV DĚTEM

Kalendář, jehož výtěžek Kalendář, jehož výtěžek 

z prodeje je určen na nákup z prodeje je určen na nákup 

hraček pro dětské oddělení hraček pro dětské oddělení 

Oblastní nemocnice Náchod Oblastní nemocnice Náchod 

a.s.. získáte zakoupením a.s.. získáte zakoupením 

v Informačních centrech ná-v Informačních centrech ná-

chodského regionu nebo si chodského regionu nebo si 

ho můžete objednat mailem ho můžete objednat mailem 

na adrese:  na adrese:  

petra.hvezdova@gmail.competra.hvezdova@gmail.com

Kam šlápne, sklízí úspěch
 Ve  středu 26. září 2012 pořáda-
la amatérská federace benchpressu 
WUAP Mistrovství světa v  německém 
Herzbergu. Závodu se zúčastnil i „ náš 
starý známý“ Jiří Havrda. Startoval 
ve váhové kategorii nad 140 kg. Umís-
til se na  1.místě, když vzepřel 310 kg. 
Za  sebou nechal druhého Poláka 
a třetí skončil reprezentant z Ukrajiny. 
Svým výkonem Jirka vytvořil světový 
rekord této federace. Více štěstí Jir-
ka v  Herzbergu nepokoušel, jelikož je 
v přípravě na Mistrovství světa profesi-
onálů, které se koná ve dnech 6. -10. 11. 
v Las Vegas. Zde by chtěl dosáhnout až 
na 360 kilovou metu.
 Další úspěch Jirka sklidil v  neděli 
7. října v  Mladé Boleslavi, kde probí-
hal Středočeský Open. Opět startoval 
ve  váhové kategorii nad 140 kg a  zdo-
lanými 320 kilogramy si zasloužil titul 
Absolutního vítěze.

 Letošní úspěšnou sezónu by rád za-
končil na Floridě, kde proběhne 7. 12. 
exhibiční závod Masters Olympia. 

 Za Jirkou stále stojí Ti, kteří ho pod-
porují a tím  mu umožňují, aby se mohl 
světových závodů účastnit: Air power 
- series - MS Nářadí Náchod, Mošna 
a.s Červený Kostelec, Ložiska - hydrau-
lika velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, 
SVC Náchod Vladimír Vitver, R Speed 
s.r.o. autosklo-servis, Výrobní druž-
stvo Sněžka Náchod, RD FINAL STAV 
s.r.o. - stavební fi rma, Rivet factory, Bar 
Skála Trutnov - Náchod, Johny Krtek 
VÝSTAVBA FVE, Profi  energy, ELPRO 
systems, Petr Pultar - Niki, Bowling Al-
tera Pavel Mikeš, RENIOL CZ s.r.o., Sil-
ver Gold a.s., Philipp - sportovní tráv-
níky Zdeněk Philipp, Sféra - Jaroslav 
Černý. Všem patří veliký Jirkův dík, 
stejně jako celému realizačnímu týmu 
a samozřejmě neodmyslitelná podpora 
manželky Lenky. 

Připravila Laďka Škodová, 
foto archiv Jiřího Havrdy  Zleva: Lucka, Karel, Míra, Jirka, Lenka

  Poslední pokusy v rozcvičovně  těsně před závodem

Česko-slovenské partnerství
 funguje v  České Skalici. Máme 
tím na  mysli úspěšně se rozvíjejí-
cí partnerské kontakty mezi tímto 
městem a  slovenským sídlem Lip-
tovský Hrádok. Partnerství o to po-
těšující, že je při něm kladen důraz 
na  vzájemné setkávání zástupců 
nejmladší generace. Významným 

způsobem do  těchto  kontaktů  za-
sahuje Středisko volného  času Bájo 
v České Skalici, které v září přivítalo 
na  Náchodsku svoje slovenské ka-
marády – děti z folklorního souboru 
Cindruška a  frekventanty ateliéru 
výtvarného odboru Základní umě-
lecké školy Liptovský Hrádok

Rybářské závody

 Lesy města Náchoda s.r.o. Vás zvou 
na  rybník Podborný, kde v  sobotu 
27.10. proběhnou oblíbené rybářské 
závody. I  ti, kteří nedorazí na  akci 
s  rybářským prutem, si mohou ně-
jakou tu rybičku domů odnést, pro-
tože v  dopoledních hodinách pro-
běhne na hrázi rybníka (u restaurace 
Na Koupališti) prodej ulovených ryb. 
Možná mezi nimi bude i nějaká ta šti-
ka, kterou na číhané zachytil pod vo-
dou fotoaparát Mirka Bráta.  

The Primitives Group 
v Beránku
 Jaro roku 1969 přineslo význam-
nou hudební událost do  našeho 
kraje. V  náchodském Beránku se 
na  přelomu dubna-května uskuteč-
nil koncert skupiny Th e Primitives 
Group. Ve složení Ivan Hajniš-zpěv, 
Ivan Pešl-basa, Pepa Janíček-kytara, 
Ctibor Kadlec-klávesy a  Erno Še-
divý-bicí, hráli výhradně převzaté 
věci. Jejich repertoár tvořily skladby 
od  Th e Doors, Th e Fugs, Mothers 
of Invention, Jimiho Hendrixe, Th e 
Velvet Underground, Kinks….
 Manažersky kapelu zajišťoval Ev-
žen Fiala a Ivan Martin Jirous. Jejich 
psychedelické show s  líčením ka-
balistickými znaky, kostýmy a  ben-
gálskými ohni byly v  té době nejen 
v  Čechách zcela ojedinělé. Koncer-
ty měly mimořádný náboj, nemlu-
vě o  takových projektech jako Bird 
feast nebo Fish feast s  vycpanými 
ptáky a „metráky‘‘peří vystlaným sá-
lem nebo umělým sněhem. Hudební 
obsah spolu s vizuální scénou udělal 
z každého vystoupení nezapomenu-
telný zážitek. O  tom vypovídají jak 
bývalí účastníci koncertů, tak kriti-
ky v tehdejších číslech časopisu Pop 
Music Expres.
 Stejné to bylo i  s  náchodským 
koncertem. Podle vyprávění pamět-
níků ohně na pódiu Beránku vyděsi-
ly tehdy dozorující požárníky nato-
lik, že je nejdříve chtěli hasit. Nějaké 
rekvizity skončily i  mezi publikem 
za přítomnosti otce českého under-

groundu I.M.Jirouse. Tento koncert 
byl jeden z jejich posledních. Někte-
ří členové odešli do  emigrace (Ivan 
Hajniš a  Evžen Fiala do  Švédska), 
Pepa Janíček do  tehdy začínajících, 
Jirousem objevených Th e Plastic Pe-
ople Of Th e Universe. To se již ale 
začala psát další kapitola budoucího 
českého undergroundu.
 Z  náchodského koncertu Primi-
tives existovaly nahrávky, které se 
daly v  70.roce sehnat např. na  vy-
hlášených diskotékách v  restauraci 
Sport. Takovéto rarity je třeba ucho-
vat. Byla by to vskutku významná 
událost, kdyby se podařilo pásek na-
jít a vydat CD. V republice jsou asi 4 
písničky, které se používají v  doku-
mentech o této skupině. I poškozené 
a nekvalitní nahrávky se již podařilo 
vyčistit a použít. Snad tato výzva pro 
všechny pamětníky, sběratele a  hu-
dební fajnšmekry povede k nadějné-
mu konci. Ptejte se svých známých. 
To, že pamětníci jejich existenci 
potvrdili a byl by o ně i dnes zájem, 
dává šanci, že pátrání nemusí být 
bezvýsledné. 
 Jakékoliv informace o náchodském 
pásku, ale i  fotografi ích či plakátech 
sdělte prosím na  tel.č. 776  306  647 
nebo email podoly@seznam.cz

 Předem díky za pomoc při 
hledání.  Podol.

Fotografi e je z archívu 
Ivana Hajniše a Františka 

„Čuňase“ Stárka.
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