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Telekomunikační, zabezpečovací a speciální elektronické systémys.r.o.

www.aremic.cz

E-mail: info@aremic.cz
Tel.: 491 422 100

REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29

KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

GARÁŽOVÁ VRATA

Svářecí a vzduchová 
technika

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345

www.e-svareni.czwww.e-svareni.cz

TOTÁLNÍ  LIKVIDACE
VÁNOČNÍCH ZÁSOB  

 VELKÉ
 POVÁNOČNÍ SLEVY

Palačinky: nasládlé bílé nebo šampaňské víno, popřípadě portské dle použitých ingrediencí
Náš tip: Veuve Clicguot Ponsardin Demi-Sec, Royal Oporto White nebo Tawny, Sherry Canasta Cream    

www.doplnek.com

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCO
NÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

OTUŽILCI NA METUJIOTUŽILCI NA METUJI

...čtěte na straně 2

Prodejna 
strojů 

a nářadí
Běloveská 168, 

Náchod

vše provše pro  
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

* elektrické nářadí 
* sváření

* kompresory * zahrada
tel. 491 423 669, www.ceky.cz

Prezentace krásy, aneb 17. ročník Prezentace krásy, aneb 17. ročník 
Velké ceny Náchoda v krasobrusleníVelké ceny Náchoda v krasobruslení

více na straně 4.více na straně 4.

jazykové kurzy,
 překladatelská 
a tlumočnická 

agentura, 
vydavatelství

Nabízíme kurzy
ANGLIČTINY I. 

- IV. ročník, 

NĚMČINY I. 

- IV. ročník
Přihlášky přijímáme telefonicky: 
491 423 077 (AJ), 491 420 

945, 603 440 969 (NJ), nebo 
e-mail: lada.petrankova@

gatenachod.cz (NJ), 
jan.moucha@worldonline.cz 

(AJ). Více informací najdete na 
našich internetových stránkách 

www.gatenachod.cz



Polní 468, 
Nové Město nad Metují

Tel./fax: 491 472 927, 
777 113 020

Areál IDA 843, 
Malé Svatoňovice

tel: 499 886 131, 775 113 999
e-mail: info@proplast.biz

www.proplast.biz

 PLAST
(plastová okna, dveře)

 DŘEVO
(eurookna, dveře)

 HLINÍK
(okna, dveře, rolety, 

garážová vrata)

 VÝROBA  MONTÁŽE  SERVIS

ČSN EN ISO 9001:2001

ČESKÝ VÝROBCE

   Kvalita je prioritou
    Kvalita je výzvou
   Kvalita je životní styl
   Kvalita je slovo...
          a my slovo držíme! 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým za slova útěchy a 
projevenou soustrast při úmrtí naší 
maminky, paní Marie Eichlerové.

 MUDr. Jiří Eichler, Radka Staudte

 opravy havarovaných vozidel na rovnacím rámu

 opravy i silně zkorodovaných karoserií

 nástřik spodků a dutin vozidel

 renovace veteránů, svářečské práce CO
2

 výměny olejů, provozních náplní, rozvodových sad, 

tlumičů pérování a výfuků

 opravy podvozkových částí brzdových soustav

 prodej náhradních dílů 

ALEŠ ŠEVČÍK
723 588 725 

MECHANICKÉ OPRAVY

JAN ŠEVČÍK
776 227 724

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

AUTODÍLNA ŠEVČÍK 
PROVODOV

mechanické a klempířské 
opravy vozidel

OTUŽILCI NA METUJI
   Již 37. ročník tradičního setkání otužilců 
na řece Metuji se uskutečnil v Náchodě ( 
zároveň se jednalo o 9. ročník memoriá-
lu Jirky Řebíčka). Mezi otužilci nechy-
běla ani legenda českého otužování: 95 
- letý MUDr. Ladislav Nicek z Olomouce. 
Pořadatelem tradiční akce, která na bře-
hy Metuje opět přivábila teple oblečené 
diváky, byl SK Výtahy Náchod Metujští 
tygři, oddíl DPSO. Snímky Mirka Bráta: 
foto č.1 : Moderace celé akce i krátkých 
rozhovorů s účastníky se ujal Petr Kocián 
- otužilec a rekordman. Zde v rozhovoru 
s MUDr. Nickem. Setkání otužilců „bor-
tí“ i řadu rčení... Už neplatí, že byste do 
takového počasí ani psa nevyhnali. To jen 
teple oblečení pejskové z břehů Metuje 
sledovali, co za podivné dvounožce to 
plave v ledové řece... foto č.2,3.

SPOLUPRÁCE 
S POLÁKY

  Již jedenáctým rokem trvá spolupráce 
Nového Města nad Metují s jeho part-
nerským polským městem Duszniki 
Zdroj. I v letošním roce je plánována 
řada recipročních akcí - na novoměst-
ských zámeckých trzích tak například 
představí své výrobky polští řemeslníci, 
Novoměšťané naoplátku obohatí kulturní 
pořady polských přátel atd..                (r)

DAR PRO KAPLI
  Pravoslavná kaple Sv. Jiljí v Jaroměři 
- Josefově vstupuje do roku 2008 bohat-
ší o 50 000,-Kč. Právě takovou hodnotu 
měl šek, který v závěru loňského roku 
předala panu Jarešovi, zástupci pravo-
slavné církve, kulturní atašé Ruska v 
České republice paní Natalia Sudlianko-
va. Celý akt se uskutečnil v rámci akce 
„Zlaté srdce“, setkání věnovanému 91. 
výročí slavnostního odhalení pomníku 
„Padlým za Vlast“.                            (r)

POMOC 
PRO INDII

  V červenokostelecké firmě Batist byl 
naložen velkoobjemový kontejner, jehož 
cílem byla indická Kalkata. Obsahem 
kontejneru byl zdravotnický materiál, 
léky, vitamíny, ale i ručně pletené obvazy 
pro malomocné. V závěru loňského roku 
kontejner doputoval do Indie a pomohl 
lidem, o které se stará řehole Misionářky 
lásky.                                                (r)

Pozvánka na 
lidové plesy

   Po dvě následující soboty se konají 
v různých městech okresu lidové ple-
sy. Tradiční Lidový bál se uskuteční v 
sobotu 19. ledna v červenokostelecké 
sokolovně. K tanci a poslechu zahraje 
oblíbený soubor GENY a předtančení 
provede dětský taneční soubor Dukát 
pod vedením manželů Poznarových.
  Poslední lednovou sobotu 26. ledna 
se konají hned dva lidové plesy, a to v 
Náchodě a ve Žďárkách. V Náchodě 
vás pořadatelé zvou do sokolovny, kde 
Vám večer zpříjemní skupina RELAX 
BAND. Místenky si můžeme objednat 
u p. Zelené 728 848 386 (po 18 hodi-
ně). Nenechte si kromě dobré zábavy 
ujít možnost vyhrát v připravené tom-
bole GPS navigaci, kterou věnovala 
fi rma Michal Laštovic.
   Ples ve Žďárkách se uskuteční také v 
sokolovně a pořádají ho společně MO 
KDU-ČSL Hronov a Žďárky. K tanci 
a poslechu zahraje skupina JUNO. Na 
následující den pořadatelé připravili 
dětský den, který je mezi dětmi už řadu 
let velice oblíbený.
 Všechny lidové plesy začínající ve 20 
hodin.                                              JH
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Náchod, Českoskalická 252 (objekt Správy budov) 
Tel. : 491 543 089, 608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Gratulujeme
Ve dnech 18.1. a 24.1.2008 se doží-
vají manželé MUDr.Jan Klimeš a 
Daniela Klimešová 85 let. K tomuto 
význačnému jubileu přejeme co nej-
více zdraví a osobní pohody.  

Děti s rodinami

Hledáme nové kolegy !
* přijďte mezi nás * posilte náš tým  

* potřebujeme právě Vás

Pro Hypernovu Náchod
přijmeme nové kolegy(ně) na pozice: 

Nabízíme:
 zajímavou mzdu  zaměstnanecké výhody

 příspěvek na dopravu a stravu

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
Kontaktujte nás na tel. čísle  nebo volejte bezplatnou linku

491401121      800 402 402

POKLADNÍ
PRACOVNÍK ODD. PEKÁRNY

PRACOVNÍK DO OBSLUH. ÚSEKU
DATA OPERÁTOR



nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
DŮM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
DŮM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10%

NA ŘETÍZKOVÉ 

ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 
 renovace van  textilní rolety  těsnění 
 vestavěné skříně na míru  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Penny Market má i Česká Skalice
  V sobotu 5. ledna 2008 se českoskaličtí občané dočkali otevření nové 
velkoprodejny, jejíž výstavba byla veřejností sledována prakticky od 
prvopočátku. Původně se uvažovalo o umístění marketu ( jiné fi rmy ) 
na okraji města, ale z důvodu nevyjasněných majetk vých poměrů se 
obchodní fi rma Penny Market rozhodla pro stavbu v centru města.
   Termín otevření se sice posunul z původně plánovaného konce pro-
since 2007 na počátek ledna, ale splnil očekávaní obyvatelů České 
Skalice i jejího okolí. Je pravdou, že o jeho výstavbě a umístění se 
velice diskutovalo, s mnohdy věcnými připomínkami, ale na každém 
„šprochu“ je pravdy trochu.

   Součástí Penny Marketu je i nové parkoviště pro cca šest desí-
tek osobních aut a úprava komunikace, kde ze směru od Husova 
náměstí na Náchod byl vytvořen odbočovací pruh pro motorová 
vozidla a zásobování.
   Česká Skalice byla donedávna městem, které velkoprodejnu 
tohoto typu nemělo. Každý si oblíbí svoji prodejnu, kde najde 
to co potřebuje. Věřme, že market nepostihne ostatní obchod-
níky, ba naopak rozšíří sortiment zboží a umožní nákupy, za 
kterými českoskaličtí občané jezdili do sousedních měst.
               Text a foto Ivan Vávra

Firma LH Technik s.r.o., Lhota 261 Červený Kostelec
pro provozovnu v Batňovicích  hledá pracovníky na pozici:

SVÁŘEČSVÁŘEČ
Požadujeme:

Platný svářečský průkaz metoda MIG,MAG, další metody výhodou.

dále  pak na pozici:

OBRÁBĚČ KOVŮOBRÁBĚČ KOVŮ
Praxe ve strojírenské výrobě výhodou.

Nabízíme:
Práci v dynamicky se rozvíjející společnosti, odpovídající fi nanční ohodnocení,

5 týdnů placené dovolené.

Nástup možný ihned
Další informace poskytne Stanislav Hofmann, tel. 499 828 263, 602 827 859

E-mail:stanislav.hofmann@lh-technik.com

AKCE ZIMA 2008 od 1.1.2008 do 15.3.2008 
SLEVA na komponenty NIBE 10%.

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

PLASTOVÝCH OKEN
                   žaluzie * rolety * parapety

PRODEJ A MONTÁŽ

AKČNÍ NABÍDKA: 
PĚTI komorový systém za cenu ČTYŘ komorového!!!

AKCE pro penzisty 

AKCE pro penzisty 

SLEVA 10%

SLEVA 10%

Sada na údržbu pl. oken v hodnotě 500,-Kč ZDARMA 
při objednávce nad 10.000,-Kč

Sleva 10%
 na zakázky  

zavřené v lednu a únoru 
a následně zrealizované 

v březnu.

Připraveni na porody
  Náchod - V dubnu loňského roku byla dokončena rekonstrukce porodnického oddělení Oblastní 
nemocnice Náchod. Touto přestavbou získala náchodská nemocnice jedno z nejmodernějších center 
tohoto typu nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v celé České republice.                                                                                        
  „Na našem oddělení máme skvělé zázemí, proto se snažíme neustále zdokonalovat i naše služby,“ 
pochvaluje pracovní prostředí svého týmu primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. 
Marek Střecha. Nemocnice poskytuje maminkám i novorozencům nadstandardní péči již od počát-
ku těhotenství. „Od listopadu jsme začali pořádat cvičení pro těhotné, nabízíme také předporodní 
kurzy pro oba budoucí rodiče,“ říká k předporodní péči primář Střecha. Kurzy umožňují rodičům 
buď dvouhodinovou předporodní besedu s prohlídkou porodních sálů a oddělení šestinedělí, nebo se 
těhotné účastní obsažnějšího 10 hodinového kurzu s cvičením.
   Moderní metody používají náchodští porodníci i při samotném porodu. „Pokud je při porodu všech-
no v pořádku, přikládáme co nejdříve miminko na holé tělo maminky a do půl hodiny i k prvnímu 
kojení,“ vysvětluje praxi vrchní sestra Jana Křivská. Po porodu je pro maminky připraveno dvacet 
lůžek, k dispozici jsou i nadstandardní pokoje.
   Od otevření nově zrekonstruovaného porodnického oddělení do začátku října se v náchodské 
nemocnici narodilo 533 dětí.                         LH

  Opět rušno bylo v posledních měsících loň-
ského kolem akciové společnosti Vodovody 
a kanalizace Náchod. Hlavní příčinou byla 
nerozhodnost představenstva respektive jeho 
neschopnost jasně rozhodnout o dalším vývo-
ji Vaku.
   Celá záležitost začala přibližně před dvě-
ma lety, kdy se někteří členové předsta-
venstva v čele s předsedou představenstva 

a náchodským starostou ing.
O.Čtvrtečkou vehementně 
snažili přesvědčit zastupitelstva 
měst a obcí, které jsou držitely 
akcií, aby souhlasily s rozděle-
ním VaKu na provozní a majet-
kovou část a pronájem provozní 
části na dobu 30 let společnosti 
Veolia. Tato vize však byla ve 
většině případech zastupiteli 
zamítnuta.
   Myslel-li si v té době někdo, 
že se představenstvo zaměří na 
zkvalitnění práce stávajícího 
modelu ve VaKu, hluboce se 
mýlil. Ve vedení společnosti 
narůstaly rozpory, jejichž vyvr-
cholením bylo vypracování 
dvou studií, které, zjednodušeně 
řečeno, podporují názory svých 

autorů - buď rozdělit a hledat provozovatele 
nebo ponechat prakticky stávající stav. Vše s 
výhledem na 30 let.
   Jelikož boj dvou názorů zachvátil i samotné 
představenstvo, to se nakonec rozhodlo břímě 
zodpovědnosti z rozhodnutí o dalším směřování 
VaKu přenést na někoho jiného a tak jmenova-
lo dvacetičlennou pracovní komisi politických 
odborníků, která má posoudit obě studie a dopo-

ručit konečné řešení. Výsledky jejich dosavadní 
práce byly publikovány v tiskové zprávě, kterou 
zveřejňujeme v plném znění.   Karel Petránek 

Tisková zpráva z jednání pracovní 
skupiny VaK, a.s.

   Pracovní skupina, která se zabývá problema-
tikou dalšího rozvoje společnosti s ohledem na 
vzrůstající nároky na obnovu zařízení, je roz-
dělena do pěti skupin (technická, ekonomická, 
právní, obchodní, dotační).
   Na jednání 11. prosince 2007 členové pra-
covní skupiny projednali informace a závěry z 
dosavadní práce jednotlivých skupin. Technic-
ká skupina - z dostupných materiálů a podkladů 
prozatím skupina nedošla k jednotnému závěru 
ohledně stanovení životnosti jednotlivých mate-
riálů, ze kterých jsou vybudovány vodovody a 
kanalizace. Členům bylo uloženo dále pracovat 
na stanovení životnosti jednotlivých materiálů 
a na příští schůzce předložit konečné řešení. 

Ekonomická skupina - doporučila předsta-
venstvu společnosti zadat co nejdříve prove-
dení forenzního auditu renomovanou fi rmou. 
Právní skupina - doporučila představenstvu 
společnosti požádat fi rmu, která poskytovala 
právní a ekonomický servis v poptávkovém 
řízení, o stanovisko, zda z výsledků poptáv-
kového řízení v roce 2005 vyplývají pro VaK 
Náchod, a. s. nějaké povinnosti nebo závazky. 

Dotační skupina - z dostupných informací je 
zřejmé, že při získávání dotací není směrodat-
né, zda se jedná o společnost provozní nebo 
smíšenou. V současné době nejsou stanove-
na konečná pravidla pro poskytování dotací. 
Obchodní skupina - zatím činnost nezaháji-
la, čeká na výstupy
z  ostatních podskupin.

Pracovní skupina se znovu sejde 29. 1. 2008.
Členové pracovní skupiny:
Ing. Oldřich Čtvrtečka, Ing. Zbyněk Richter, 
Hana Nedvědová, Milan Brandejs, Mgr. Bro-
nislava Malijovská, Ing. Josef Král, MUDr. 
Miroslav Švábl, Václav Ježek, Jiří Hubka, 
Jan Birke, Ing. Josef Šimurda, PhDr. Zdeňka 
Kulhavá, Petr Valášek, JUDr. Libuše Růčko-
vá, Bc. Lubomír Franc, Ing. Jiří Tymel, Pavel 
Borna, Ing. Jaroslav Jeništa, Mgr. Eva Müc-
ková, Ing. Karel Maršík

Rozpolcený VaK a.s.

Základní škola, Náchod
Komenského 425

zve náchodskou veřejnost na

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
v budově 1. tříd, v Sokolské ulici

ve středu 30. 1. 2008
od 8:00 do 16:00 hodin

STAMP s.r.o. HLEDÁ

ROZPOČTÁŘE 
stavebních prací
STAVEBNÍHO TECHNIKA 
na vedoucí pozici
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nabízíme: nadprůměrné platové ohodnocení

požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního 
oboru, praxe ve stavebním oboru

Stavební společnost
STAMP s.r.o., Dobenínská 2002, 547 01 Náchod 

V případě zájmu volejte: 491 441 111 nebo 
posílejte životopis na p.jirka@stampnachod.cz.  



Cena v Kč na osobu a týden (sobota - sobota)
POBYTY ČERVEN ČERVENEC
 a ZÁŘÍ a SRPEN
MAKARSKÁ RIVIÉRA - Nejbližší teplé moře
Brela a
Baška Voda apartmány     od 3800,-          od 4100,-
Tučepi apartmány     od 2400,-          od 3250,-
Podgora hotely        od 6550,-          od 7500,-
             stany         od  800,-          od 2000,-
PELJEŠAC
Orebič apartmány     od 1750,-          od 2250,-
             hotely        od 4600,-          od 5650,-
             mobilní domy  od 2750,-          od 4650,-
ČERNÁ HORA
Budva        apartmány     od 4850,-          od 5500,-
             hotely        od 7250,-          od 8650,-

Odjezdy Broumov, Police n.M., Hronov, Č.Kostelec, Náchod,
Č.Skalice, Nové Město n.M., Jaroměř, Hradec Králové

HORIZONT - cestovní kancelář
Pasáž KAMENICE, Kamenice 91, 547 01 Náchod

Tel./fax: 491 433 266, E-mail: ck.horizont@tiscali.cz  www.horizontck.cz

SLEVA
za včasný nákup 12% do konce ledna

8%  do konce února 
- při zaplacení 30% zálohy - z ceny ubytování

Za naše ceny si můžete dovolit jet letos k moři i dvakrát!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek dne 24. ledna 2008

Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce a soutěže, divadelní a hudební vystoupení, výstavy 

a prezentace a možná přijde i kouzelník.
16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.

Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz. Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.      

Platex, s.r.o.
Křenkova 283, Česká Skalice

člen mezinárodní skupiny BN International, b.v. přední světový výrobce 
knihařských pláten a podkladových tkanin pro smirková plátna

přijme ihned

OPERÁTORY A DĚLNÍKY 
DO VÝROBY

 třísměnný a nepřetržitý provoz
 vyučení v jakémkoliv oboru

 spolehlivost, fl exibilita, fyzická zdatnost

nabízíme
 po zapracování smlouvu na dobu neurčitou

 zaměstnanecké výhody

Nabídky zasílejte na adresu fi rmy k rukám p. Jaromíry Lábusové,
č. tel. 491401531, mail: jaromira.labusova@platex.cz

JAROSLAV PAŘÍZEK

KOVOVÝROBA a ZÁMEČNICTVÍ
Padolí 296, Hronov Zbečník

 

Přijme svářeče CO2 na jednosměnný provoz
Nástup možný ihned. 
Kontakt: 603 887 304

Novoroční dárek 
pro nemocnici

   Náchodská nemocnice kompletně obno-
vila vybavení lůžkového anesteziologic-
ko-resuscitačního oddělení. Umožnila to 
dotace Královéhradeckého kraje ve výši 
20 mil. Kč. Náchodští anesteziologové 
tak 7. ledna 2008 po deseti letech zača-
li pracovat se špičkovými přístroji, které 
denně zachraňují životy těžce nemocných 
a zraněných pacientů. „Nové vybavení 
jsem osobně slíbil a slib jsem tak splnil. 
Moderní přístroje si lékaři přáli už něko-
lik let, a jsem proto rád, že se nám díky 
úsilí Kraje a Zdravotnického holdingu 
podařilo v Náchodě vykročit do nového 
roku tím nejlepším směrem,“ uvedl k 
obnově vybavení gestor krajského zdra-
votnictví Rostislav Všetečka.
   Nové vybavení náchodského anestezi-
ologicko-resuscitačního oddělení začalo 
ihned pracovat. Bylo to nezbytné kvůli 
množství pacientů, kteří vyžadují inten-
zivní péči. „Jsem rád, že se náchodská 
nemocnice opět posunula o velký krok 
dopředu. Modernizace přístrojů, rekon-
strukce jednotlivých oddělení a řada dal-
ších investic nám výrazně pomáhají ke 
zkvalitnění péče o naše pacienty a zvyšují 
standard poskytované péče,“ uvedl ředi-
tel Oblastní nemocnice Náchod MUDr. 
Miroslav Švábl.                                 LH        

Prezentace krásy, aneb 17. ročník 
Velké ceny Náchoda v krasobruslení

Již v pátek 11. ledna v pozdním odpoledni 
panoval na náchodském  zimním stadionu  
čilý ruch a přípravy na Velkou cenu Nácho-
da v  krasobruslení, která probíhala po oba 
víkendové dny 12.-13.  ledna. Přípravy 
trvaly až pozdě do noci, neboť bylo potřeba  
zapojit složitou počítačovou techniku, která 
umožňuje rozhodčím  sledovat a vyhodno-
covat provedené prvky krasobruslařů i podle  
kamerového záznamu dle nových pravidel 
ISU.  Hned v sobotu ráno nastoupily k prv-
nímu závodu naše nejmlaší  žačky - Karolína 
Andršová, Kristýna Čemanová a Erika Rýd-
lová.  Tyto závodnice zkušenosti z velkých 
závodů teprve sbírají,  neboť jsou v této kate-
gorii nováčky. Skončily v druhé polovině  
závodního pole, ale jejich umístění odpovídá 
přechodu do vyšší  kategorie, kde soupeří s 
až o dva roky staršími děvčaty. První  skon-
čila Adéla Beránková z USK Praha. Nejvíce 
želízek v ohni jsme měli v kategorii mladší 
žačky, kde  se přihlásilo 56 závodnic, ale z 
důvodu pravidel jsme mohli pozvat pouze 30 
z nich. Za oddíl TJ Kraso Náchod startovala 
Adina Hovorková (na snímku), Lýdie Leo-
vá, Kateřina Machová a Kristýna Smolová. 
Všem se podařil krátký program, ale nový 
systém hodnocení je neúprosný a odhaluje 
i drobné chyby či zaváhání v předváděných 
prvcích. Lýdie byla po krátkém programu 6., 
Adina 7, Kristýna 18 a Kateřina 27. Výsled-
ky po volné jízdě zamíchaly celkovým pořa-
dím. Adina Hovorková zabojovala a její 
bojovnost se vyplatila. Podařilo se jí zajet 
bezchybně volnou jízdu s velkým nazasením 
a posunula se o 3 příčky kupředu na velmi 
pěkné 4. místo. Lýdie Leová se na led vrá-
tila po nemoci a bylo to na jízdě vidět. Byla 
více nejistá a nepodařilo se jí prodat co umí. 
Stálo jí to dvě příčky na celkovém výsledku a 
získala pro oddíl 8. místo. Kristýna Smolová 
zajela také velmi dobře, ale řada drobných 
nepřesností jí stála body a v silné konkurenci 
se kupředu posunula jen o jediné místo. I to 
však považujeme za úspěch pro oddíl a pev-
ně věříme, že Kristýna dokáže svou pozici v 
budoucnu vylepšit. Kateřina Machová přišla 
do oddílu později, a tak jí nezbývá než dohá-
nět silnou konkurenci. Je to pro ní těžké, 
bojuje hlavně se skokovými prvky, které 

tvoří ve volné jízdě podstatnou část bodového 
zisku. Nakonec obsadila 29. místo, ale před-
vedla výkon nad své možnosti a všichni jsme 
z toho měli radost. 
Těšili jsme se na kluky, protože jsou v tomto 
sportu i na republikové úrovni trochu raritou. 
Tomáš Kupka v kategorii žáků překvapil 
pěkným předvedením krátkého programu na 
téma Piráti z Caribiku i kvalitní volnou jízdou. 
Jeho jízda vynikala velkou dynamikou a pes-
trou škálou krokových variací. Předjel jej jen 

David Herold z USK Praha, který v krátkém 
programu úspěšně skočil dvojitého axela.
Ve druhém dni závodů startovaly naše dvě 
žačky - Markéta Kosařová a Dominika 
Schmidtová. V této náročné kategorii jsme 
byli spokojeni s umístěním Dominiky na 16. 
a Markéty na 17. místě po krátkém programu. 
Volná jízda se oběma vydařila a to je posunulo 
na konečné 14. a 16. místo. 
Další závodnicí  startující za barvy oddílu 
TJ Kraso Náchod byla v kategorii juniorek 
Iveta Demartini. Přes počínající únavu ze 
dvoudenního zápolení, jak závodníků, tak i 
rozhodčích, Iveta dokázala zmobilizovat své 
síly a předvedla vynikající výkon v krátkém 
programu. Její velkou zbraní jsou nádherné 
váhy a piruety. Skokové prvky byly rovněž 
dobře hodnoceny, což Ivetu vyneslo na 3.mís-

to. Všichni jsme 
doufali, že tuto pozici udrží, ale věděli jsme, 
že s malým bodovým náskokem to bude mít 
velmi těžké. Předvedla velmi pěknou volnou 
jízdu, ale jedna ze soupeřek byla přece jen 
úspěšnější a Ivetu odsunula na „bramborovou“ 
příčku. Pro náš oddíl i pro Ivetu osobně je to i 
tak velký úspěch a příjemné překvapení. 
Závod úspěšně skončil a děti si jako ohodno-
cení za svůj výkon odvezely spousty pěkných 
cen. Mohli jsme je poskytnout jen díky našim 

tradičním regionálním spozorům, kterými 
jsou: Pivovar Náchod a.s., Apos Náchod, Tis-
kárna Matěna Police n.Met., Tiskárna Integraf 
a.s., Tiskárna Losenický Nové Město n. Met., 
TIMA - Eva Havelková velkoobchod s papí-
rem Nové Město n.Met., paní Kancnýřová a 
paní Schmidtová  Dvůr Králové, ECHO novi-
ny náchodského regionu,  Primavera Andorra-
na Praha,  Pekárny a cukrárny Náchod, Deasy 
s.r.o. Náchod, Pekařství Horáková Náchod, 
ČSOB a.s., Vispa s.r.o. Adina Centrum půva-
bu, B.S.C. spol s.r.o. a L.A.Production.
Mimo těchto závodů naš oddíl významně 
trvale podporuje  Město Náchod, Saar gum-
mi Czech s.r.o, Atas elektromotory Náchod a 
společnost Harpen.

Ludmila Kuldová, 
Předsedkyně oddílu TJ Kraso Náchod

ELPO – ELEKTRO
Běloveská 955, Náchod

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
skladových zásob značkových 

elektrospotřebičů

SLEVY AŽ 65 %
Zejména – PRAČKY 

– CHLADNIČKY
SPORÁKY – VYSAVAČE

TELEVIZE a VĚŽE
Tel.: 491 424 736, 602 790 044, e-mail: elpo.elektro@worldonline.cz

DOBROU 
HRU V ROCE 

2008
Přetlaková tenisová hala 

- Náchod (Běloves), 
www.tenis.redik.cz           



NA 0402               zdarma: 800 100 446 NA 0453               zdarma: 800 100 446 NA 0448               zdarma: 800 100 446

NA 0442               zdarma: 800 100 446 NA 0440               zdarma: 800 100 446 NA 0433               zdarma: 800 100 446

DK 0603               zdarma: 800 100 446

Městský dům Nové Město nad Metují
Prodej poloviny městského domu v Novém Městě n. 
Met. na Husově náměstí. Prostory pro podnikání, v  1. 
NP bydlení. CP 356m2.

Cena: 3 150 000 Kč

NA 0303               zdarma: 800 100 446

Vesnický rodinný dům, Vestec u Hořiček
Dům k trvalému bydlení i k rekreaci, pozemek oplo-
cený. Celkový stav je velmi dobrý. CP 1742 m² 

Cena: 1 800 000 Kč

NA 0399               zdarma: 800 100 446

Zahrada a zahradní chatka - Malé Svatoňovice
Zahradní chata se zahradou v klidné části města Malé 
Svatoňovice. Na pozemku je krásné malé jezírko. 
Zavedena voda a elektřina. 

Cena: 390 000 Kč

NA 0254               zdarma: 800 100 446

Chata na stavební parcele, Náchod
Chata u lesa v klidné části města Náchoda. Zahrada je 
udržovaná. Dřevěná chata je částečně podsklepená. 

Cena: 480 000 Kč

NA 0366               zdarma: 800 100 446

Bytový dům Broumov - centrum
Bytový dům poblíž centra. V 2. NP jsou 3 byty ve 3. NP 
jsou 2 byty, všechny 1. kategorie. 

Cena: 3 860 000 Kč

080526                zdarma: 800 100 446

Byt OV 1+1, Náchod – Staré Město n. Metují
Byt po rekonstrukci v cihlovém domě, 3. NP, částečně 
zařízený, kuchyňská linka, zvýšené spaní a úložné 
šatní skříně. Venkovní kolna a vlastní parkování. 

Cena: 790.000,- 

080520                zdarma: 800 100 446

Byt OV 1+kk, Náchod – Staré Město nad Metují
Byt po celkové rekonstrukci, nová plastová okna, nová 
kuchyň, nové sociální zařízení, částečně zařízený a 
úložné skříně. 

Cena: 690.000,- 

NA 0125               zdarma: 800 100 446

RD, Police nad Metují
Nový RD 5+1. Nízkoenergetická dřevostavba. CP 700 
m2. Přístřešek pro garážování auta, dílna. 

Cena: 3 100 000,- Kč

NA 0313               zdarma: 800 100 446

Zem. usedlost, Šonov u Broumova
Zem. usedlost 6+1, 2 garáže, dílna, stodola. Vytápění 
kotlem na tuhá paliva. CP 16 193 m2 

Cena: 3 720 000 Kč

NA 0461               zdarma: 800 100 446

Byt OV 2+kk, Náchod – Duhovka
Byt 60m2 s lodžií v Náchodě. Nová výstavba, kolaudace 
v r.2007. Obývací kuchyň s moderní kuchyňskou línkou, 
Vstup na lodžií z obývacího pokoje. Plovoucí podlaha. 

Cena: 1 660 000 Kč

NA 0311               zdarma: 800 100 446

RD Hajnice, ok. Trutnov
Rodinný dům, tenisový kurt se dvěmi místnostmi, 
venkovní bazén. Nemovitost po celkové rekonstrukci. 

Cena: 4 200 000 Kč

NA 0360               zdarma: 800 100 446

Zámek, Velká Jesenice - Volovka, okr. Náchod
Historický objekt využíván pro bydlení a chov koní. 
Plocha pozemku 32 000 m2. 

Cena: 7 900 000 Kč

NA 0206               zdarma: 800 100 446

Výrobní objekt, Pohoří, Dobruška
Areál sloužící výrobní objekt vč. kanceláří. K areálu 
náleží obytný dům o 209,4 m2, stánek s občerstvením 
a venkovním posezením. 

Cena: 4 600 000 Kč

NA 0368               zdarma: 800 100 446

Bytový dům, Police nad Metují Petrovice
Bytový dům - 3 byty 2+1 s neregulovaným nájmem. 
Nebytový prostor v přízemí. 

Cena: 1 190 000 Kč

NA 0367               zdarma: 800 100 446

Bytový dům s provozní částí, Broumov - Malé 
náměstí
Bytový dům v centru města. V 2. NP jsou dva byty 1+1 
ve 3. NP jsou 2 byty (1+1 a 2+kk). 

Cena: 3 860 000 Kč

NA 0260               zdarma: 800 100 446

Rodinný dům Náchod - Plhov
Zajímavý RD nedaleko centra s výhledem do přírody, 
max. občanská vybavenost, zahrada s posezením. 
Atraktivní dům! 

Cena: 2 995 000 Kč

NA 0348               zdarma: 800 100 446

Byt 3+kk v Červeném Kostelci - centrum
Prodej ideální 1/3 bytového domu o 4 bytových jed-
notkách vč. podílu na pozemcích a společných pros-
torách. Zahrada s posezením.

Cena: 1 150 000 Kč

NA 0431               zdarma: 800 100 446

Družstevní byt 2+1 Náchod-Plhov
Ppěkný, prostorný byt 2+1 v Náchodě, lokalita Plhov, 2. 
NP, balkon a sklep. Nové stoupačky a výtah. Možnost 
převodu do OV v 3/2008.

Cena: 1 200 000 Kč

NA 0269               zdarma: 800 100 446

RD Hronov - Rokytník
Řadový RD v dobrém technickém stavu. Volný od 
konce roku 2008. Garáž, dílna, kotelna, zahrádka.

Cena: 1 890 000 Kč

NA 0291               zdarma: 800 100 446

Výrobně skladovací objekt, Broumov
Výrobní a skladovací plochy 1200 m2, manipulační plo-
cha 1100 m2. Vila jako skladovací prostor a kanceláře. 

Cena: 500 000 Kč/rok

NA 0043               zdarma: 800 100 446

Rodinný dům, Česká Skalice
Rodinný dům v centru města, ihned obyvatelný, bez 
potřeby velkých rekonstrukcí, garáž a zahrádka. 
Možnost půdní vestavby.

Cena: 1 500 000 Kč

NA 0297               zdarma: 800 100 446

Rozestavěná chata v Orlických horách, Olešnice v O. H.
Chata nad obcí Olešnice v O.H. Po dostavbě je tato chata 
vhodná na celoroční ubytování, s kapacitou cca. 100 lůžek.

Cena: 7 200 000 Kč

NA 0242               zdarma: 800 100 446

Roubená chalupa, Kuks
Chalupa na proti zámku Kuks o CP 1 500 m2. Pěkný 
výhled, zavedena elektřina i plyn.

Cena: 2 900 000 Kč  

NA 0388               zdarma: 800 100 446

DB 3+1, Náchod - kompletní rekonstrukce
Byt v družstevním vl. 3+1 v Náchodě SUN, v panelové 
výstavbě. CP 79 m2, po celkové rekonstrukci. 

Cena: 1 050 000 Kč

NA 0429               zdarma: 800 100 446

Zemědělská usedlost, Jásenná u Jaroměře
Objekt bývalé zemědělské usedlosti, tři zemědělské 
budovy s kolnou a dílnou, pozemek 3.327 m2 
s rybníčkem se sladkovodními rybami.

Cena: 1 850 000 Kč

NA 0239               zdarma: 800 100 446

Byt 1+1, OV, Malé Svatoňovice - Úpice
Byt 1+1 OV v novostavb, CP 60,14 m2, částečně 
vybaven (kuch. linka, vestavěné skříně), k dispozici 
ihned.

Cena: 962 688 Kč

NA 0420               zdarma: 800 100 446

Byt 1+1 v OV Police nad Metují
Byt 1+1 v novostavbě v OV, CP 51 m2 + plocha sklepa 
cc 10 m2. Byt částečně vybaven, vlastní parkoviště. 
Předání v březnu 2009.

Cena: 27 300 Kč/m²

NA 0380               zdarma: 800 100 446

Byt OV 1+kk, Náchod – Duhovka
Byt OV č. 2/4.3 o CP 45 m2 v Náchodě, předání 
9/2008. balkon, výtah, bezbarierový přístup, moderní 
výstavba.

Cena: 1 077 600 Kč  

NA 0270               zdarma: 800 100 446

Výrobní objekt s bydlením, Hronov
Autoopravna, sklady, garáže, kanceláře, vlastní 
parkoviště. Byty 1+1, 5+1. Nemovitost po rekonstrukci 
bez venkovní fasády.

Cena: 3 950 000 Kč

NA 0089               zdarma: 800 100 446

RD, Červený Kostelec
Dům 6+1 v klidné části města, rekonstrukce v r. 
2002, nádvoří s garáží. CP 280 m2. Půda vhodná 
k vestavbě. 

Cena: 2 180 000,- Kč

Rodinný dům, Hronov
RD v Hronově se nachází přímo v centru města. 2 prode-
jny s vl. vchodem, 3 byty, podkroví vhodné k vestavbě. 
Nová střecha z kan. šindele, žlaby jsou v mědi.

Cena: 5 200 000 Kč

Chata s vlastním pozemkem Náchod – Kašparák
Zděná chata u lesa s možností rozšíření. Zavedená 
elektřina, voda, WC, topení na pevná paliva. CP 
1516 m2.

Cena: 660 000 Kč

Byt v OV 3+1 Náchod SUN
Byt v osobním vlastnictví 3+1 v Náchodě na sídlišti u 
nemocnice, v panelové výstavbě. CP 71 m2, balkón. 
Byt po částečné rekonstrukci.

Cena: 1 260 000 Kč

Vesnický rodinný dům, Šestajovice
Dům po částečných rekonstrukcích v obci Šestajovice. 
Nově vybudovaná koupelna, wc. Je možné vybudovat 
další dvě obytné místnosti.

Cena: 650 000 Kč

Stavební parcela, Náchod 
Prodej stavebního pozemku pro lehký průmysl 
v Náchodě, lokalita v blízkosti hlavní komunikace 
Náchod - Wroclaw - Hradec Králové. 

Cena: 750 Kč/m²

Byt 5+1 Hronov
Nadstandartní byt 5+1 v Hronově v OV ve zděném 
domě po kompl. rekonstrukci. Obytná pl. 200 m2. 
Centrální vysavač, klimatizace. 

Cena: 2 490 000 Kč



za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

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

* SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ  * SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ ** SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ  * SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ *

Máte záznam v registru?
Banka Vám nepůjčí?

Zavolejte: 777 120 127 Nové Město a okolí

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

www.profireal.cz

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* Důchodcům do 70 let bez ručitele

* Zaměstnancům, podnikatelům i ženám na MD
* Od 6000 Kč pro každého        

Volejte: 739 559 743 
Pro Hronov a okolí.   
 www.profireal.cz

VINÁRNA „U ŘEHÁČKŮ“

Nové Město nad Metují

přijme

ČÍŠNÍKA - 
SERVÍRKU

praxe nutná, noční provoz

TEL.:737 437 506    

Rychlá a výhodná 

bankovní půjčka

od 50 000 do 600 000,-Kč
minimální měsíční 
příjem 12 000,-Kč

kontakt: 777 227 621      

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

HLEDÁM NOVÉ KOLEGY 

V OKRESE NACHOD 

SE SŠ VZDĚLÁNÍM 
Praxe s prodejem finančních produktů vítána. 

Nabízím zázemí stabilní firmy, 
fixní plat a kvartalní odměny. 

Další informace na tel.: 777 214 651   
     

Přijmeme řidiče
na mezinárodní 

kamionovou dopravu
TEL.:775 741 122            

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
 

KOMPLETNÍ STĚHOVÁNÍ

ODVOZ a DOPRAVA ZBOŽÍ

Nonstop!

Tel. 776 543 553, 602 166 170

Zavedená firma přijme 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 

PRO ČÁST ÚZEMÍ ČR
 požadavek dobrého jednání s lidmi, ctižádostivost, 

píle  řidičský průkaz na osobní automobil
 odměna základ + provize z prodaného zboží

 méně vhodné pro ženy

kontakt : mobil 603 491 935 a 603 491 936       

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 

D
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* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 HODIN DENNĚ

Finanční půjčky 
pro každého 
již od 6000,-Kč 
bez poplatku
splatnost až 48 měsíců
Policko a Teplicko
kontakt:723 064 229
www.profireal.cz                      

Svatební  Svatební  fotografiefotografie
Mirek BrátMirek Brát

www.fobra.crd.czwww.fobra.crd.cz ,  , Tel.: 604 867 052Tel.: 604 867 052

SEZNÁMENÍ

* 39-letá hledá muže přiměřeného 
věku v Náchodska, kuřáka, zájmy tanec, 
procházky, houbaření. TEL.:731 763 
401

BYTY

* Pronajmu byt 1+1 blízko centra 
Náchoda. Povinná kauce. TEL.:608 86 
98 85
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě - St. 
Městě, s větší kuchyní - částeč. zařízený, 
(72 m2), ihned volný, kauce 10 000,-Kč, 
nájem 4000,-Kč + inkaso, tel. 723 083 
404. 491 428 117
 * PRONÁJEM 2+1 NÁCHOD NĚM-
COVÉ 654,CIHLA,68 m2, SKLEP 8m2, 
1.NP. PLYNOVÝ KOTEL, MYČKA, 
LENDICE, SAT, OSTATNÍ VYBAVE-
NÍ MOŽNÉ. 6000,- BEZ ENERGIÍ. Tel. 
723 545 524, rapas@seznam.cz
* Pronajmeme byt 2+1 na Kamenici v 
Náchodě o vel.60 m2. Nájemné 4900,-Kč 
+ inkaso. Volný od 1.4.2008. TEL::777 
152 750
* Sháníme ke koupi byt v os. vl. 3+1 v 
Náchodě, nejl. Plhov. HOTOVOST. Tel.: 
608 883 012.
* Pronajmu byt 3+1 v České Skalici. 
Tel. 775 287 326 - večer, víkend
* Pronajmu byt 1+1 v RD - částečně 
zařízený + garáž - v Náchodě - Bělovsi, 
nájem + inkaso 5800,-Kč.Požaduji kauci. 
Tel. 491 421 572
* Prodám byt 2+kk v Hronově v OV. 
Tel. 491 42 14 89
* Pronajmu vybavenou garzonku v 
centru Nového Města n.Met. Tel. 737 
515 785, 777 766 296
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. 
TEL.:608 11 00 41
* Koupím byt 1+1 v Náchodě, V. Poříčí, 
Č. Kostelci nebo Hronově. Hotovost. 608 
667 734
* Pronajmu dlouhodobě kompletně 
zařízený družstevní byt 3+1 - s garáží 
v Náchodě - Brance, nájemné s garáží 5 
700,-Kč /měs. + inkaso, kauce 15 000,-
Kč tel. po 19 hod. 723 719 978
* Prodám zařízený byt 3+1 v cihlo-
vém domě - na okraji Nového Města nad 
Metují. Cena dohodou. Telefon 607 802 
501
* Atraktivní klidné místo na okraji 
Červeného Kostelce - k pronájmu nabí-
zíme obytnou místnost o výměře 14,65 
m2 za měsíční paušál Kč 2.700,-. V budo-
vě společné sociální zařízení. Smlouva 
na jeden rok s možností prodloužení. 
Tel.: 603 256 422.
* Pronajmu byt 2 + 1 s balkonem na 
náměstí ve V.Poříčí. Součástí bytu kuch. 
linka, kombin. sporak, plynový kotel. 
Nájem 4 800,- + inkaso. Kauce 1 nájem 
dopředu. Volný od února. Tel. 604 351 
255
* Pronajmu velký byt 3+1 (+ komora), 
plocha cca 100 m2, I. kat., poblíž centra 
v Náchodě. Komplet vybavený - možno 
i bez vybavení. Byt je po rekonstrukci: 
nová plastová okna, plynová topidla, 
kuchyňská linka, lino. Kabelovka, inter-
net, telefon, půda, sklep, dvorek. Volný 
ihned. Kauce. Tel. 602 79 00 44
* Prodám zděný byt 3+1 v České Ska-
lici, 76 m2 + 2 lodžie, rekonstrukce 2004 
(koupelna, WC, pracovna, celková změ-
na dispozice). Cena 1.430.000 Kč. Mož-
no přikoupit garáž u domu. Tel. 776 759 
605
* Pronajmu byt 1+1 na sídlišti SUN 

v Náchodě. Byt 
je plně vybaven, 
nájemné vč. inkasa 
5600,-Kč, volný od 
1. února, tel. 774 
827 235
* Pronajmu 
byt 2+1 u vlak. 
nádraží v Nácho-
dě, kauce 10 tis.
Kč, nájem 5000,- + 
inkaso, ihned volný. 
TEL.:737 37 04 04

* Prodej a pronájem bytů v České Ska-
lici. Volejte 777 217 696
* Pronajmu dlouhodobě byt - 1 míst-
nost 32 m2, včetně koupelny a kk v 
Náchodě poblíž centra. Nájemné 5500,-
Kč vč.inkasa. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu k bydlení (1-2 lidi) gar-
sonku - 30 m2 s novou koupelnou u nám.
TGM v Náchodě. Nájem 2900,-Kč + 
inkaso. TEL.: 777 737 127
* Pronajmu garzonku v Hronově. Tel. 
608 66 77 30
* Prodám byt 3+1 v Novém Městě 
n.Met. - Na Františku, volný od 4/2008, 
cena 1.300.000 Kč. Tel. 776 671 098

NEMOVITOSTI
* Pronajmeme nebytový prostor - 
prodejnu v pasáži Kamenice v Nácho-
dě o vel.31 m2 + 7 m2 zázemí. Nájemné 
bez DPH včetně vytápění = 11 000,-Kč 
měsíčně. Volné od 1.4.2008. TEL.:777 
152 750
* Nabídněte k prodeji RD nebo chalu-
pu v Náchodě popř.Novém Městě n.M. 
TEL.:724 869 259
* Hledáme ke koupi chatu nebo poze-
mek cca 600m2 na stavbu malého srubu, 
z Náchoda směr na Orl. hory, do 500tis., 
příjezd i v zimě. Tel.: 608 667 734
* Prodám stodolu v Horní Radechové 
na staveb.parcele cca 2000 m2, TEL.:608 
283 921
* Prodám garáž v centru Náchoda s 
vlastním pozemkem. Tel. 777 024 043
* Prodám dvě stavební parcely - 972 a 
982 m2 - v obci Žďárky u Hronova, el. na 
pozemku, voda + plyn při hranici, obec-
ní kanalizace 35 resp. 70 m, tel. 602 937 
553
* Prodám provozní objekt v blízkosti 
centra v Náchodě po celkové rekon-
strukci 1996. 1.NP: 2 prodejny s výloha-
mi (28 a 20 m2), 2x sklad (dílna) 25 a 16 
m2), šatna, WC, úklid, 2.NP: 5 x kancelář 
(30, 31, 11, 23 a 22 m2), WC, komora. 
Topení plyn (možno teplárna). Cena k 
jednání 3,9 mil. Kč. Info na 777 040 466 
nebo objektnachod@email.cz
* Koupíme býv. zem usedlost s pozem-
kem cca 0,5ha do 1,6mil. v okr. NA, TU, 
RK na tel.: 777 63 85 25
* Pronajmu velkoplošnou kancelář 
s možností rozdělení, 120 m2, vlastní 
kuchyňka a soc. zařízení se sprchou. Tel. 
776 622 776
* Pronájem nebytových skladovacích 
prostor v Hronově - blízko centra. Volej-
te 602 437 149
* Pronajmu větší garáž v Náchodě, Za 
Přádelnou (pod sídlištěm Branka) pro 
1-4 os. nebo dodávk. auta - cca 11.9x7,6 
m (možno i jednotlivě), vstup 2x el.vrata. 
Možnost + vytápění a sociální zařízení. 
Nájemné za celek 4000,-Kč. TEL.:608 
90 30 70
* Prodám nový rodinný domek ve Vel-
kém Poříčí a Polici nad Met. Tel. 603 525 
531

* Pronajmu nebytové prostory - 2 
místnosti, 53 m2, v Červeném Kostel-
ci, Sokolské ul., vhodné pro obchod, 
podnikání. TEL.:721 949 453

PRODEJ

* Prodám plastové SUDY 120l 
(šroub. víko, mezivíko) - 200Kč/ks 
a plastové ŘEZNICKÉ BEDNY 50l 
(víko) - 100Kč/ks. Vhodné pro potrav. 
výrobu, vinaře, zahrádkáře. Volejte na 
603 878 537.

* Prodám akvarijní rybičky TER-
ČOVCE BLUE TYRKYS a PIGE-
ON BLOOD, velikost 3 cm, 180,-
Kč/ks. CHCEŠ-LI NEJLEPŠÍHO 
TERČOVCE MÍTI, MUSÍŠ HO OD 
SPECIALISTY  LUĎKA VAVRUŠ-
KY MÍTI. TEL.:736 765 404

* Prodám starší pianino - zachovalé, 
polopancíř. Cena 12000,- Kč. Tel. 602 
621 622

* Přijmu zručného a samostatné-
ho muže do hlavního prac.poměru na 
renovaci dveří do mladého kolektivu v 
České Skalici. Nástup leden-únor 2008. 
TEL.:603 531 304

AUTO - MOTO

* Prodám ŠKODA FORMAN 135 
r.v.93, naj.182 tis.km, STK 09/2009, 
závěs, zahrádka, mlhovky, sada letních 
pneu na discích a
sněh.řetězy. Cena 17 tic.Kč, při rychlém 
jednání sleva. TEL.: 604 274 407 Nácho-
da

* Přestavby aut na LPG, splátkový 
prodej, akontace již od 10%. Zápis do 
TP i na zahraniční vozy. www

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Prodám krásného osmiměsíčního 
Stanfordšírského teriéra - barvy pís-
kovcové, bílé ťapky, bílá náprsenka, do 
dobrých rukou, cena dohodou, zn. dob-
rá rodina pro pejska. Tel. 603 419 664

* Prodám historická rádia. Volejte na tel. 
605 105 170
* Prodám zachovalou funkční ledničku 
- mrazák, CALEX combi, „čtyřšuplíko-
vý mrazák“, dva nezávislé kompresory, 
automatické odleďování, v - h - š, 182 - 60 
- 60, cena 2000,-Kč, tel. 491 420 239, 603 
311 052
* Prodám hotelové a restaurační zaříze-
ní, levně dohodou. Volejte 603 208 284

KOUPĚ
* Koupím dětskou autosedačku do 
36 kg. Tel.: 606 614 832

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohledů, případně vykou-
pím. Kupuji řády, odznaky a vyzname-
nání. Tel. 491 428 728, 602 735 593

* Koupím starý nábytek i z chromova-
ných trubek + bytové doplňky v jakémkoli 
stavu. TEL.:608 959 732
* Koupím litinové zábradlí, kované brá-
ny, ploty, pískovcovou a půdní dlažbu. 
TEL.:605 737 001
* Koupím housle, basu, violu, hračky, 
hodiny, betlém, lustr... TEL.:776 139 418
* Koupím půdní a pískovcovou dlaž-
bu, kované ploty a brány a písk. koryta. 
TEL.:608 959 732

PRODEJ
* Nabízím k prodeji kuchyňskou roho-
vou linku zn. Linea, tmavě hnědá - 
rohovou kuchyňskou lavici polstrovanou s 
bílým stolem, 2 šatní skříně s nástavcem. 
Dále přenechám levně bytové doplňky, 
např. osvětlení apod.. Vše velmi zachova-
lé - nutno vidět. Dále prodám levně lednici 
Calex 275, garnyže 2 ks - 240 cm. Zn. stě-
hování, prosím volat. Tel. 737 678 617
* Prodám starší akumulační kamna 
„RB“ - ( 2ks 6kW, 1 ks 4.5 kW) - levně. 
Tel. 602 621 622
* Prodám králikárny 4-6-9 kotců, nové, 
cena 600 Kč za kotec, psí boudy zateplené 
i nezateplené cena od 1000 Kč, psí kotce r. 
2x3x2 m, cena 10.000 Kč, zahradní sedací 
soupravy od 2000 Kč, sedací soupravy pro 
restaurace - stůl spojený s lavicemi 2500 
Kč, patrové postele bez matrací nové, cena 
3000 Kč. Tel. 776 042 090, 728 069 364

RŮZNÉ
* Hledám paní na úklid (z Náchoda), 
- vyluxování, setření podlahy atd. - dle 
potřeby, tel. 491 428 678
* Pronajmu nebytové prostory v Červe-
ném Kostelci v Sokolské ulici (prodejny 
34 a 19 m2 a společné prostory). Přízemí, 
vlastní vchod a sociální zařízení. Rozumná 
cena. Tel. 602 621 622
* Pronájem hledají starší manželé bez 
dětí v Hronově nebo v Polici a okolí i ve 
starším domě s možností zahrádky. TEL.: 
608 967 701
* Pronajmu garáž v Náchodě na Příko-
pech. Tel. 491 428 237, 776 166 716 na 
večer.
* Nabízím hlídání dětí, péči o seniory a 
nemocné osoby. Praxi s dětmi i seniory 
mám. Vlastním osvědčení všeobecná sani-
tářka a osobní asistentka. Pouze víkendy. 
Mobil: 737 088 899

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Přijmeme 3 spolehlivé a pracovité lidi, 
možnost HPP i přivýdělku, 10 - 15 tis.Kč 
měsíčně. TEL.:739 432 479
* Přivýdělek po celý rok 4-15.000,-Kč, 
po dohodě lze pracovat i na HČ. TEL.:603 
731 609, www.novaprace.com



Jsme tu pro Vás i v NOVÉM ROCE
   Mladí loutkáři divadélka „Dětem pro radost“ v Náchodě 
zabodovali na závěr roku pohádkou „Dřevěný domeček“. 
Rok po svém debutu někteří nejen povyrostli fyzicky, ale 
také vystupovali mnohem suverénněji a bezprostředněji.
   Pohádka byla díky citlivému režijnímu vedení i variabilní 
scéně kladně přijata i těmi nejmenšími diváky. Atmosféru 
předvánočních sobot umocnilo společné zpívání koled u 
vánočního stromku.
   Do další práce přejeme loutkářskému dorostu chuť, elán a 
nové nápady! Na tradičním posezení u vánočky, čaje, cukroví a dal-
ších dobrot z kuchyně ženského osazenstva souboru jsme se sešli nejen zpívat koledy, 
ale také zhodnotit činnost druhé poloviny roku 2007.    Děkujeme malým i velkým 
divákům za dosavadní přízeň a těšíme se na další setkání s nimi v našem divadélku.  

Renáta Klicperová, foto Petr Falta - 732 947 579     

NASTUDUJÍ 
FAUSTA

   U příležitosti květnového celostátního 
sjezdu kouzelníků v Jaroměři nastudují 
tamní loutkáři hru Faust. Konkrétně se 
jedná o loutkářský soubor BOĎI, který se 
zde nezalekl ani tradičního faustovského 
zpracování podle originálu Matěje Kopec-
kého.                                                (r)   

SKLÁDKY POD 
DOHLEDEM...

   Více než 50 000 korun českých obdrželo 
v loňském roce Nové Město nad Metují 
formou dotace z „kraje“ na monitoring 
bývalých skládek odpadů v lokalitách 
„Na Popluží“ a „Železova louka“. V 
reálné podobě monitoring nabývá podo-
by odběru vzorků (dvakrát ročně) a jejich 
následné analýze.                              (r)    

Dva pachatele krádeže mědi vyfotografoval kamerový ochranný systém (KOS) na střeženém 
perimetru areálu tzv. stáčírny IDA v Náchodě - Bělovsi. Budiž tento snímek varováním pro 
ty, kteří by chtěli v tomto prostoru pokračovat v nekalé ekonomické aktivitě. Na zloděje je 
připraven nejprve KOS, poté policie a později... i vězeňská služba. Takže, pozor v Náchodě 
na KOSa, vidí velmi dobře, co říkáte? (snímek: kamerový ochranný systém KOS)

Člověk se ve vodě cítí příjemně a záměrně 
ji vyhledává. A to i v lednovém povětří, 
které spíše přeje zimním sportům. Civili-
zace nám ovšem nabídla pohodlí krytých 
bazénů  a tak i my vám můžeme přinést 
jeden podvodní  snímek. Pochází z bazé-
nu v Dobrušce a laik by možná pozname-
nal, že vládce vodního živlu Neptun zase 
nemusí být jen čirá 
fantazie pohádkářů... 
A vodník v rybníč-
ku za humny si jen 
povzdechl: Kdo má 
v takové mytologic-
ké konkurenci vyba-
vené potápěčskými 
přístroji efektivně 
pracovat... 

foto Mirek Brát

CVIČNÉ SKÁLY
  Přes třicet let již ke svému tréninku využí-
vá Horolezecký oddíl Vrchoviny skály, které 
lemují historické jádro Nového Města nad 
Metují. Konkrétní oblast skal má dokonce i 
své jméno: HIS (zkratka z počátečních jmen 
trojice známých místních lezců - Horáka, 
Imlaufa, Skaláka).                                     /r/

NA BĚŽKÁCH 
Z KOSTELCE

 V případě optimální sněhové nadílky mohou 
milovníci běžek vyrazit do světa širého i z 
Červeného Kostelce. Obce a města v okolí 
pro ně totiž připravila takřka 200 kilomet-
rů běžeckých stop. Červený Kostelec se tak 
stane možným místem „nástupu“ do stop 
vedoucích na Krkavčinu a do nitra Jestřebích 
hor. K těmto okruhům se v Kostelci dostane-
te ve Lhotě u kapličky a na konci Řehákovy 
ulice za fi rmou Semet.                              (r)   

Aktivní království
   Místní akční skupina Království - Jestřebí hory navázala další mezi-
národní spolupráci. Po podpisu Smlouvy o partnerství se slovenským 
Mikroregionem Poondavie chystá skupina sdružující města, obce a 
další subjekty v Podkrkonoší společné akce s  
polskou Gminou Jelcz - Laskowice. Obě strany 
si od nově navazovaného partnerství hodně sli-
bují. „Výměnnými pobyty si budeme předávat 
informace o polské a české kultuře, o jazyku 
a obou regionech. Věříme v navázání mezi-
lidských vztahů nebo v inspiraci v projektech. 
Můžeme si vzájemně metodicky pomáhat při 
získávání fi nančních prostředků z evropských 
fondů,“ prozrazuje Jan Balcar, ředitel Králov-
ství - Jestřebí hory o.p.s. Spolupráce má být 
navázána a prohlubována napříč neziskovými 
organizacemi, školskými zařízeními i podnika-
telským sektorem. Myšlenka nového meziná-
rodního partnerství začala být rozváděna loni 
na podzim. Svazek obcí Jestřebí hory ovšem 
spolupracuje s Poláky již od roku 2000. 
   Vize už dokonce nabývá reálných obrysů. Na 
prvních společných projektech se podílejí hasi-
či v Jívce či stolní tenisté a Koletova hudba ve 
Rtyni. Navštěvují se kantoři a starostové z obou 
stran hranice. „V únoru se chystá velké setkání 
na Jestřebí boudě, kde bychom rádi podepsali 

partnerskou smlouvu,“ poodhaluje Balcar nejbližší plány. Polská stra-
na připravila výhled možné spolupráce až do roku 2010. Vše se bude 
konkretizovat v únoru. Více informací je na.                      Petr Záliš

Příprava v plném proudu
    Hned na začátku roku 2008 se dostalo velké cti Marcele Vondřejcové a trenéru sprinterů v 
atletice z Náchoda Jiřímu Vondřejcovi zúčastnit se reprezentačního soustředění juniorů, kte-
ré proběhlo ve sportovním středisku Nymburk ve dnech od 7.1. - 12.1.2008. Bylo to první 
přípravné soustředění na nadcházející mistrovství světa juniorů, které proběhne v Bydgošti 
/Polsko/ od 8-17.7. tohoto roku.
   Na fotografi i je část skupiny juniorek s trenérem a Marcelou Vondřejcovou.                      kp

Vaše podnikání nemá hranice 
- INZERUJTE V POLSKU!

Prostřednictvím novin ECHO oslovte polský okres Kladzko. 
Více informací na e-mail: echo@aremic.cz nebo tel. 602 103 775      



CHRÁNĚNÉ DÍLNY AMULET POKRAČUJÍ V ÚSPĚŠNÉM ROZVOJI
Chráněné dílny Amulet v Náchodě v Kladské ulici umožnily spolupráci zdánlivě nespojitelných 
celků: moderní a vysoce efektivní fi rmy jsou partnery projektu pro ty z nás, kterým zdravotní 
handicap a změněná pracovní schopnost neumožňují plné uplatnění na současném trhu práce.

ZAKÁZKY OD GUMAŘŮ
   „Rozvoj našich chráněných dílen navazoval na expanzi společnosti Saar Gummi Czech s.r.o. 
v Červeném Kostelci. Tato gumárenská společnost zaměřená na produkci pryžových těsnících 
systémů a výrobků z lisované technické pryže vytvořila podmínky pro stabilizaci dílen a dala 
jim i zřetelnou perspektivu do budoucna“, říká ředitel AMULETu Mgr. Radim Cvrkal. Dodej-
me, že společnost Saar Gummi Czech s.r.o. je článkem řetězce nadnárodní gumárenské skupi-
ny SaarGummi a její produkce je orientována na dodávky předním evropským automobilkám. 
Rozšířeny byly i kapacity na Trutnovsku pro společnost AVON AUTOMOTIVE.

PRÁCE PRO LEGO
    V současné době se chráněné dílny AMULET dobře prosazují i v jednání s dalšími partnery. 
Výborně se rozvíjí spolupráce při kompletaci prezentací pro známou světovou značku LEGO. 
Producent legendárních stavebnic si vybral náchodský AMULET pro kooperaci spočívající 
v kompletaci ukázkových modelů stavebnic pro evropský i severoamerický trh.“ V praxi to 
znamená, že u nás v AMULETu kompletujeme fi nální model, který se dá ze stavebnice LEGO 
složit. Sestavený a fi xovaný model poté dodáváme do Evropy i zámoří. Šikovnost lidských 
prstů při práci s prvky LEGO nenahradí žádný stroj, robot, automat...“, vysvětluje pan Cvrkal.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
   Kromě spolupráce se značkou LEGO se úspěšně rozvíjí i vztahy s dánským partneremn, pro 
něhož jsou v AMULETU vyráběny a kompletovány drobné prvky nacházející uplatnění při 
chovu okrasných opeřenců.
  Odvaha dále expandovat a získávat nové obchodní kontrakty AMULETu rozhodně nechybí. 
Čeho se nedostává, to jsou další šikovné ruce, které najdou uplatnění i v nových prostorách. 
Ano, AMULET bude rozšiřovat svoji kapacitu a přistavovat...

PRÁCE I PENÍZE
   „To, co mě velice těší, je úspěšná proměna chráněných dílen ve směru normální fi rmy. Jistě, 
naši zaměstnanci mají problémy, které nejsou ve standardní fi rmě běžné a možná ani akcepto-
vatelné. Díky naší orientaci na specifi cký druh výroby a akcpetováním specifi k práce v AMU-
LETU se nám tento „handicap“ daří zmenšit na minimum. „Ukazuje se, že v v určitých etapách 
výrobního procesu je tím nejdokonalejším strojem člověk a nejpreciznějším nástrojem stále 
lidské ruce. Jsme efektivní a stáváme se pro rovnocennými partnery - to jsou hlavní atributy, 
se kterými AMULET spojuje úspěšnou budoucnost. Současné reformy v sociální sféře, které 
na nás měly samozřejmě dopad jako na každého z nás, jsme ustáli. Máme pro naše lidi práci, 
a to díky novým kontraktům. Můžeme si tak dovolit rozšířit náš sociální program a poskytnou 
větší příspěvek na stravu, více dovolené, nabídnout penzijní připojištění atd.“, zdůrazňuje pan 
Cvrkal.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM
Na všech pracovištích AMULETu, včetně centrálních dílen v Náchodě - Bělovsi, v součas-
nosti pracuje již ke dvěma stovkám zaměstnanců, z toho více než sto se změněnou pracovní 
schopností. 
  Samozřejmě, určitý propad v produktivitě práce je kompenzován výhodami statutu chráněné 
dílny. Přitom je však třeba mít stále na paměti perfektní kvalitu fi nálního výrobku.I z toho 
důvodu získaly chráněné dílny AMULET certifi kát kvality ISO TS 16949, který je nutnou 
podmínkou pro perspektivu dalších subdodávek v rámci automobilového průmyslu.
   V slovnících je termín chráněný vysvětlován jako „požívající ochrany, uchráněný před nepří-
znivými vlivy, jevy“. V Náchodě ovšem chráněné dílny AMULET nabývají i jiných významů. 
Jsou výrazem pro možnost budovat partnerství mezi subjektem chránícím handicapované a 
fi rmami, které jsou synonymem pro úspěšnou dynamiku na náročných trzích současnosti - ať 
už mezi ně počítáme Saar Gummi Czech, společnost AVON AUTOMOTIVE či producenta 
výrobků značky LEGO. V tomto úhlu pohledu je i výraz „amulet“ mnohem více, než jen ozna-
čením talismanu pro štěstí. Vždyť štěstí přeje připraveným...                                     (echo - pi)

Představujeme partnery www.doplnek.com

Nová rubrika na www.doplnek.com CO? KDY? KDE?
Mediálním partnerem projektu Doplněk jsou noviny ECHO  



PEDANT
Celoživotní vzdělávání dospělých

* PROFESNÍ KURZY
 možnost kvalifikace - ZK při SOU Služeb Praha

 rekvalifikace - VIZÁŽISTIKA, STYLISTIKA, 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA

* DOŠKOLOVACÍ KURZY (ZÁJMOVÉ)
 nehtová modeláž  profi make up

 akvanails  3D efekt
 UV gely .....a další odborné techniky

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZDĚLÁVÁNÍ
vč. materiálu v daných oborech

Možnost uplatnění dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové Město n.Metují                 

                                                   

STŘECHY
provedeme práce:

* pokrývačské * klempířské 
* malby a nátěry * zednické 
* tesařské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě 
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

Neplaťte víc 
než 
musíte!

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

nabízí

MALOOBCHODNÍ 
PRODEJ

špičkové vlasové kosmetiky, technických
pomůcek - fény, kartáče, hřebeny

Od 1.1.2008 zahájen prodej

VLASOVÝCH PARUK A 
PŘÍČESŮ

vysoká kvalita, módní trendy
(vhodné i pro zdravotně postižené)

Možnost vyzkoušení paruk a příčesů 
na prodejně v Náchodě, Volovnice 300

Kadeřnický velkoobchod
Tomáš Drobný

Volovnice 300, 547 01 Náchod
Tel. 491 424 702, www.drobny.cz

Kadeřnický velkoobchod
Tomáš Drobný

Volovnice 300, 547 01 Náchod
Tel. 491 424 702, www.drobny.cz

přijme do trvalého pracovního poměru pro provozovnu v Náchodě

PRODAVAČE - 
ROZVOZCE ZBOŽÍ

Požadavky: 
 řidičský průkaz sk. B  fl exibilita

 vysoké pracovní nasazení  věk do 35 let výhodou
Nástup možný ihned

Životopis zasílejte na e-mail: drobny@drobny.cz  

SLEVY SLEVY 
AŽ AŽ 

50%50%
obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz

NABÍDKA PRO

PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY, 

DOMKY
na pozemní digitální vysílání 

profi digitální sestavy pro terestrální a 
satelitní příjem do STA (technologie 
ASTRO, AXING, GRUNDIG, TRIAX), pro-
jekty, rekonstrukce stávajících systémů, 
prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
Českých Bratří 89       491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz         
provozní doba: Po-Čt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

Zhubnout není umění

Zeptejte se u nás...
Rolletic studio, Palackého 71, Náchod (nad OBUVÍ STIVAL), tel. 776 614 846

Roletic
studio

Realitní kancelář RAKO Trutnov s.r.o. 
- expozitura Náchod

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz  

Náchod - RD 4+1+ 2 půdní pokoje 4 km od Náchoda se zahradou, uvnitř po rekonstr .......2.299 000,-Kč
Náchod - pronájem moderní kanceláře(2místnosti)na Kamenici,pl. 54,4m2 ........7 560,-Kč/měs.vč. služeb
Náchod - Kramolna - udržovaný ŘRD 4+1+jídelna s garáží a zahradou, plyn. topení .........2.550 000,-Kč
Bezděkov n/Met. - družstevní byt 3+1 ve zděném domě, v 1.NP, balkón, plocha 73m2 ......1.060 000,-Kč
Machov - udržovaná stylová poloroubená chalupa 4+1 v CHKO Broumovsko ....................1.490 000,-Kč
Nové Město n/Met. - pronájem nově zrekonstruovaných bytů 1+kk, podl. pl. 30m2 .......... 3 600,-Kč/měs.
Náchod - pronájem rod. domu 3+1 se zahradou ......................nájem 7 000,-Kč/měs.+inkaso+20tis. záloha
Nové Město n./Met. - byt 3+1 v os. vl. v 3. patře s balkónem, ihned volný ..........................1.390 000,-Kč
Náchod - DB 3+1 s balkónem za Penny Marketem v 2. patře s výtahem, okna od cesty .....1.350 000,-Kč
Police n/Met. -Velká Ledhuje - byt 2+1 s balkónem ve 3. patře na klidném místě. .................770 000,-Kč
Náchod - prodej nových bytů v zrekonstr. zděném domě, 1+kk,2+kk,3+kk,4+kk .................. INFO  V RK
Božanov - zem. usedlost po rekonstr. s pozemkem v oblasti Broumovských stěn ................1.300 000,-Kč
Bohuslavice n/Met. - kamenný domek 2+1 k rekonstr. se zahradou 886m2 .............................550 000,-Kč
Nové Město n/Met. -  stavební pozemek  1 012m2 okraji obce s dřevěnou chatkou ................645 000,-Kč
Náchod - družst. byt 3+1 s garáží na Plhově ve zděné bytovce v 2. patře s balkónem .........1.350 000,-Kč
Náchod -  prodej zahrádek nad koupalištěm, výměra 600-800m2, svažitější terén .....................150,-Kč/m2

Hronov - Zbečník - stavební pozemek na rovném slunném místě o výměře 1 239m2 .............350 000,-Kč
Velké Poříčí - domek - chalupa se zahradou o výměře 874m2, k bydlení i rekreaci ................ .630 000,-Kč
Jívka, okr. TU - býv. pohostinství u hl. cesty, vhodné k bydlení i podnikání, poz. 702m2 ......399 000,-Kč
Babí u Náchoda - zděná chata v údolíčku na pronajatém pozemku, krb, udírna .....................400 000,-Kč

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 

nakladačem 

BOBCAT.

Nakládání a 

rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

TEL.:602 145 222 
 

Náchod:

Broumov:

Nabízíme:
 zázemí stabilní a dynamicky se rozvíjející společnosti

 zaměstnanecké výhody
 příjemný kolektiv

 odpovídající fi nanční ohodnocení
 nástup možný ihned

Kontakt: Ing.Radek Jirka, mobil: 736 769 015, e-mail:meridla@jirkaspol.cz
Jirka a spol. s r.o., Areál fi rmy Wikov, Hronov

JIRKA A SPOL.s r.o.
- zavedená a dynamicky se rozvíjející společnost v oblasti měřidel a kovovýroby 

hledá pro svoji provozovnu v Hronově vhodné kandidáty na pozice:

OBCHODNÍ ASISTENT/KA
náplň práce:

 operativní zajišťování objednávek
 poskytování technických informací zákazníkům, tvorba cenových nabídek

 optimalizace zahraničních dodávek
 kontrola měřidel, expedice objednávek  účast na veletrzích

požadujeme:
 SŠ vzdělání technického směru (strojírenství výhodou)

 AJ výhodou   dobrá znalost práce na PC (Word, Excel)
 komunikativnost, fl exibilitu a loajalitu

NÁSTROJAŘ
náplň práce:

 obsluha CNC vertikálního frézovacího centra
 práce na konvenčních obráběcích strojích

požadujeme:
 vyučení v oboru

 fl exibilitu a loajalitu

DĚLNÍK KOVOVÝROBY
náplň práce:

 práce na lisech  příprava výroby (dělení materiálu na CNC pile atd.)

požadujeme:
 výhodou vyučení v oboru kovo

 fl exibilitu a loajalitu



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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Zaměstnanec naší 
společnosti (česká 
s.r.o.)  je občanem  
Slovenské repub-
liky. Pro pracovní 
cesty používá 
občas vlastní  auto, 
které je však  reg-
istrováno pouze na 

území Slovenské  republiky.  Máme 
platit za toto vozidlo silniční daň 25,- 
Kč za den? 

K.N.Česká Skalice
Předmětem daně silniční jsou podle us-
tanovení $ 2 zákona č. 16/- 1993 Sb.( 
Zákon o dani silniční ) silniční motorová 

vozidla a j- ejich přípojná vozidla regis-
trovaná a provozovaná v České repub- 
lice, jsou-li používána k podnikání nebo 
jsou používána v přímé souvislosti s pod-
nikáním. Důležité však je, že předmětem 
daně jsou pouze vozidla registrovaná v 
České republice. Ve výše zmíněném do-
tazu je vozidlo  sice používáno na území 
České republiky, ale není zde registro-
váno. Z toho tedy vyplývá, že předmětné 
vozidlo vůbec není v ČR předmětem 
silniční daně a tudíž nemáte povinnost za 
toto auto daň odvádět.

Ing. M.Galuščáková, Královská 
účetní s.r.o., Kamenice 155, 

54701 Náchod, tel:491433029
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

Squash centrum Náchod
tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis
Házenkářská hala - Hamra, Náchod     

HRAJTE TEĎ!HRAJTE TEĎ!
Pracujte později...Pracujte později...

Nabízíme Vám pojištění bytových domů včetně 
administrativních budov u pojišťovny Generali 
a.s., se kterou máme uzavřenou exkluzivní 
smlouvu. Vyřešíte tím pojistná nebezpečí, která 
mohou postihnout váš dům: požár, přímý úder 
blesku, výbuch, kouř, únik vody. Samozřejmě 
tím řešíte i škody způsobené vichřicí, krupo-
bitím, tíhou sněhu či pádem stromu. VY budete 
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!                

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Sirotčinec vrácen kraji, SPEA končíSirotčinec vrácen kraji, SPEA končí
Smutnou zprávu oznámili na tiskové konferenci 
představitelé Sdružení pro podporu Evangelické 
akademie Náchod (SPEA). Jelikož se sdružení 
nepodařilo získat dostatek fi nančních prostředků 
na záchranu budovy bývalého Bartoňova sirot-
čince v Náchodě, vrátilo po třech letech budovu 
zpátky do majetku Královéhradeckého kraje a 
svoji činnost ukončí.

ZACHRAŇME BUDOVU!
   Sdružení pro podporu Evangelické akademie 
Náchod (SPEA) bylo založeno v roce 2004 za 
účelem opravy chátrajícího Bartoňova sirotčin-
ce (kterému hrozila demolice) pro EA Náchod, 
která neměla od svého založení vyhovující budo-
vu. Umístění evangelické akademie do budovy 
sirotčince mělo vytvořit přirozenou historickou 
kontinuitu v sociální oblasti, škola by tím získala 
důstojnou budovu pro svůj další rozvoj. Sdružení 
věřilo, že studium v takovéto budově, bude-li 
šetrně zachována „duše“ budovy, bude kulti-
vovat studenty a studentky. Cílem bylo opravit 
budovu do roku 2008 ke 100 výročí založení
sirotčince a podporovat budoucí rozvoj školy. 
Sdružení má 18 členů.
   SPEA po řadě jednání během roku 2004 získalo 
budovu Bartoňova sirotčince darem od krajské-
ho úřadu s tím, že budovu má opravit do konce 
roku 2008, jinak má být vrácena krajskému úřa-
du. Celkové náklady na rekonstrukci byly v roce 
2004 odhadnuty na 30-40 mil.Kč vč. obnovy 
původní fasády. SPEA mělo v úmyslu k opravě 
budovy využít jednak dobrovolnické práce, jed-
nak se obrátit na domácí a zahraniční sponzory. 
Sdružení přitom počítalo s maximálním využitím 
všech původních zachovalých prvků v budově.

PRVNÍ KROKY
   SPEA zajistilo na vlastní náklady za pomoci 
odborníků základní opravu střechy sirotčince (v 
ceně 30 000 Kč) tak, aby do budovy nezatékalo. 

Dále nechalo zasklít okna, ta byla ovšem v zápětí 
rozbita vandaly. S vandalstvím a ničením dosud 
zachovalých prvků v budově se sdružení potý-
kalo po celou dobu, došlo např. k poničení řady 
dosud zachovalých secesních dveří a prvků uv-
nitř, zcizení pamětní desky apod., přesto že byla 
budova uzamčena. SPEA nechalo dále provést 
zaměření budovy a převod do digitalní podoby 
pro přípravu projektu - to bylo provedeno spon-
zorsky díky doc.ing.M.Jiránkovi a studentům 
stavební fakulty ČVUT Praha.

HLEDÁ SE MECENÁŠ
   SPEA začalo s oslovováním sponzorů a osob-
ností, zejména těch, kteří mají k Náchodu nějaký 
vztah. Záchranu budovy Bartoňova sirotčince 
podpořila řada osobností např. Josef Škvorecký, 
zakladatelka hospicového hnutí MUDr.Marie 
Svatošová, která v budo-
vě začínala svoji pracovní 
kariéru, univ.prof. Franti-
šek Černý, univ.prof. Jan 
Sokol, řada
náchodských současníků, 
dále i osobnosti mimo 
Náchod např. Ludvík 
Vaculík, textař Michal 
Horáček, architekt David 
Vávra, královéhradecký 
biskup Dominik Duka, 
předsedkyně SUJB Dana 
Drábová, ředitel JE Teme-
lín František Hezoučký, 
prof.Vladislav Klener 
i např. tehdejší ministr 
zahraničí Cyril Svoboda. 
Hlavní konzervátor národ-
ního památkového ústavu PhDr.Josef Štulc ve 
svém podpůrném dopise vyzdvihl mimořádnost 
budovy a napsal, že by měla být prohlášena za 

památku.
   V lednu 2005 (po onemocnění předsedy 
sdružení) se výbor SPEA pokusil odhadnout 
minimální náklady na rekonstrukci s využitím 
náchodských fi rem a svépomocných prací s 
minimálními nároky (elektřina, sanitární tech-
nika, nová kotelna atd avšak bez fasády) na 10 
mil.kč.

INVESTOŘI ZKLAMALI
   V únoru 2005 se v Náchodě objevila skupi-
na švýcarsko-německých podnikatelů, kteří 
zde měli v úmyslu vybudovat areál domovů 
pro důchodce (zejména ze zahraničí) a využít k 
tomu péči českých ošetřovatelů. Projevili zájem 
i o absolventy evangelické akademie s tím, že 
v rámci zamýšleného rozsáhlého investičního 
záměru hodlali pro tuto školu fi nancovat opravu 

budovy sirotčince. Jednání probíhala po celou 
dobu roku 2005. Nakonec však skupina inves-
torů nezískala potřebné fi nanční prostředky a od 

další spolupráce muselo jak město Náchod tak 
SPEA ustoupit.
   Mezitím byla evangelické akademii městem 
nabídnuta budova zvláštní školy v Kladské uli-
ci. Škola, která byla stále ve zcela nevyhovující 
situaci, která komplikovala provoz, tuto nabídku 
přijala. SPEA však nadále pokračovala ve snaze 
o opravu sirotčince pro evangelickou akademii. 
Sdružení se pokoušelo za pomoci fundraisera o 
získání prostředků z evropských a norských fon-
dů, avšak bez úspěchu.

PROJEKT
   Sdružení poté začalo připravovat projekt rekon-
strukce a shánět nejprve sponzory na fi nancování 
projektu. Začátkem roku 2006 nabídl sponzor-
skou pomoc s přípravou projektu ing. Jan Valá-
šek z Prahy. Během roku 2006 a začátku 2007 

byl díky jemu a fi rmě TEBODIN Praha 
celý projekt rekonstrukce budovy postup-
ně připraven pro stavební povolení. Ukáza-
lo se, že staticky je budova stále v dobrém 
stavu. Celkové náklady v roce 2007 odha-
dla fi rma TEBODIN (počítáno však z hle-
diska cenové hladiny prací v Praze) na 56 
mil korun včetně nové secesní fasády.
   Sdružení a evangelická akademie uspo-
řádaly řadu akcí, kterými chtěly podpořit 
zájem o opravu budovy, např. soutěž o 
nejlepší architektonické řešení výtahu na 
Bartoňově sirotčinci mezi náchodskými 
studenty uspořádanou v okresní knihovně 
- hlavní cenu udělil architekt David Vávra, 
dále koncert v Beránku za účasti Radovana 
Lukavského a populárních zpěváků atd.

POLITICI NEPOMOHLI
   Na jaře roku 2007 usilovala SPEA o 

získání fi nančních prostředků na rekonstrukci 
budovy pro školu přímo na ministerstvu školství 
za pomoci vedení náchodské strany zelených. 

Proběhlo několik jednání, avšak i tato cesta se 
ukázala jako neschůdná.
   Vzhledem k tomu, že se přiblížil rok 2008, ke 
kterému se sdružení zavázalo budovu rekon-
struovat, a dosud získané fi nanční prostředky na 
rekonstrukci jsou stále nedostatečné a nepodařilo 
se najít klíčového sponzora, sdružení má za to, že 
dokončení opravy v termínu do roku 2008 není 
přes všechno úsilí v jeho silách. Tím nezbývá 
než nabídnout budovu krajskému úřadu zpět, tak 
aby se neblokovalo její případné využití k jinému 
účelu.
   O situaci budou vyrozuměni sponzoři a pokud 
s tím budou souhlasit, budou dosud získané pro-
středky podle stanov sdružení věnovány Střední 
odborné škole sociální - Evangelické akademii. 
SPEA je bez dluhů.

POSLEDNÍ ŠANCE
   Cesta k záchraně této budovy jistě stále exis-
tuje. Na mysl přichází možné využití, např. pro 
nemocnici či jiné fi rmy podnikající v informační, 
konzultační nebo jiné činnosti, kulturně vzdělá-
vací instituce, atd. Jsme si vědomi že nemocnice 
nutně potřebuje parkoviště, ale máme za to, že 
před tím, než budova Bartoňova sirotčince even-
tuelně zmizí z náchodského kulturního a histo-
rického dědictví i panoramatu kvůli parkovišti, 
by ještě stálo za to vyvolat veřejnou diskusi na 
téma, jak využít tuto budovu a přivítat nápady z 
řad veřejnosti. Bartoňův sirotčinec, ať chceme 
nebo ne, patří do stejné kategorie jako zámek, 
kostel, radnice, knihovna, bartoňova továrna, 
Dobrošovská chata a pevnosti atd. Vidíme-li, jak 
dnes jiná města zachraňují historické budovy v 
daleko horším stavu než je Bartoňův sirotčinec, 
aby uchovaly tvář a duši města, bylo by škoda, 
aby Náchod toto úsilí vzdal.

z tiskové zprávy Jiřího Hůlka 
zpracoval Karel Petránek

NABÍT! ZAMÍŘIT! 
BÁL!

   V sobotu 2. února od 20 hodin se v Důstoj-
nické besedě v Josefově uskuteční oblíbe-
ný Dělostřelecký bál. Lístky lze rezervo-
vat a zakoupit v knihkupectví TRAXLER 
v Josefově. Dodejme, že k tanci a posle-
chu zahraje kapela MODUS Jana Petiry a 
country kapela.                                     (r)   

ECHO V KUCHYNI

MEXICKÉ KUŘE 
SE ŠPENÁTEM

   Dnes Vás neohromím žádnou novinkou, 
jen malinko vylepším tradiční jídlo.
Z vařených brambor, hrubé mouky a vajec 
vytvoříme bramborové těsto, ze kterého  
uvaříme knedlíky nebo špalíčky... Špenát 
dochutíme česnekem, vmícháme 2 vejce.... 
Klasicky upečeme v troubě v pekáči napor-
cované kuře. A teď to přijde. Kuře pečeme na 
mražené SMĚSI MEXICKÉ ZELENINY.
   Při podávání posypeme knedlíky nebo špa-
líčky zeleninou, kuře má od zeleniny zají-
mavou chuť a špenát, to už je jen pomyslná
třešnička na dortu...     
Možná se Vám tato kombinace nezdá tou 
správnou, ale zkuste to a určitě se k ním zase 
brzy vrátíte...

   Tak, ať Vám chutná..
přeje Laďka Škodová


