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  V sobotu 16.ledna se zú astnila ást
atletické skupiny Ji ího Vond ejce z 
Náchoda prvních kontrolních závod  v 
tunelu na AC Pardubice. P edstavila se 
Dominika Vejpravová - ro .1991 ve sko-
ku vysokém a velice solidním výkonem 
p ekonala 153 cm a v trojskoku sko ila
10,07 m. S Matyášem Brandejsem - 
ro .1994 zkoušíme pro n ho nové dis-
ciplíny, kde v dorostenecké kategorii ve 
skoku vysokém p ekonal la ku 160 cm 
a v trojskoku sko il 11,37 m. Poprvé se 
také p edstavila nová posila Honza Va-
cek - ro .1991, kterého si trenér vyhlédl 
p i b hu náchodskými schody a doporu-
il t locviká  Míra Beránek. V závod  na 

60m b žel za 7,7 sec. V tomto týdnu se 
ješt  další ást p edstaví v Jablonci nad 
Nisou a o víkendu se vybraní závodníci 
zú astní krajských p ebor  v hale v Par-
dubicích ve skokanských disciplínách v 
žákovské a dorostenecké kategorii.                   

Ji í Vond ejc - trenér

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

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

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

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

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

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se 
přijďte podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

OBČANSKÉ PŮJČKY
50 až 200 tis.

 nízké splátky
BEZ POPLATKU P EDEM

 p j ky z nebankovních zdroj
fi nance i pro klienty v registrech

100 tis. ....... již od 1.449 K /m s.
200 tis. ....... již od 2.667 K /m s.

Žádost vy ídíte b hem n kolika minut na tel.:

733 713 326
733 713 327

Zprost edkování p j ek a jiných fi n. produkt

   Fotbalové h išt  v erveném Kostelci je 
nov  vybaveno automatickým zavlažová-
ním. Náklady na „automatickou vláhu“ iní
320 000,-K . Jak v dí všichni dob í fotba-
listé a fanoušci, naprogamováním zavlažo-
vání v no ních hodinách se sníží náklady na 
vodu, o zlepšení kvality travnaté plochy ani 
nemluv .                                                     (r)

FOTBALOVÁ VLÁHA

„KONTROLA 
V TUNELU“

   M sto Dobruška zm nilo systém výlepu 
plakát . Od nového roku již nebudou tuto 
službu zajiš ovat místní technické služby, 
ale soukromý podnikatelský subjekt. Záro-
ve  p estává platit i úleva pro neziskovky, 
t.j., že tyto organizace již nemohou požado-
vat jeden bezplatný výlep plakát  v pr b hu
jednoho m síce.                                        (r)  

ZAPLATÍZAPLATÍ 
I NEZISKOVKYI NEZISKOVKY

Náchodská nemocnice má nového ředitele
   Novým editelem Oblastní nemocnice Náchod se stal Miroslav Vávra, který dosud p sobil v 
ele nemocnice ve Dvo e Králové nad Labem. Ve funkci nahradil Miroslava Švábla, který na 

vedoucí funkci rezignoval k 31.12.2009. Vávru pov ilo ízením náchodské nemocnice její nové 
p edstavenstvo, které bylo zvoleno koncem minulého roku. 
   „Mým prvo adým úkolem bude zlepšit ekonomiku nemocnice a zabránit tomu, aby se dále 
navyšovalo její zadlužení. Prioritou samoz ejm  ale je i rozvíjení a další zdokonalování pé e o pa-
cienty,“ ekl Miroslav Vávra. Oblastní nemocnice Náchod je nejv tším krajským zdravotnickým 
za ízením. V základních oborech zajiš uje pé i pro spádovou oblast s více než 60 tisíci obyvateli, 
ve specializovaných oborech pro 115 až 150 tisíc obyvatel.                                                                     kp

Multifu
nk ní svá e ky

Multifu
nk ní svá e ky

www.svarecky-kompresory.cz

www.svarecky-kompresory.cz

Anglicky se mu íká icicle, v Norsku to jme-
nují istapp, n mecky eiszapfen, francouzsky 
glacon a esky RAMPOUCH. V da ram-
pouch defi nuje jako druh ledového t lesa,
které vzniká postupným zamrzáním kapek 
vody. Sm r rampouchu je ur en gravitací a 
sm rem vanoucího v tru. Navzdory v d  i 
jazykov d , hasi i mají jasno:

Rampouchy ohrožují v p ípad  tání chodce 
a musí dol . Snímek hasi ské akce proti 
rampouch m pochází z náchodské Krámské 
ulice. foto ECHO          

Otužilecká 
svatba

.... t te na stran  4

Tak dlouho chodil se džbánem pro vodu... 
čtěte na str 4.

ZEM T ESENÍ CEN
OLYMPIJSKÉ SLEVY

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
  LIKVIDACE ZÁSOB

AK NÍ CENY
NA CELÝ SORTIMENT

Prodejna stroj
a ná adí

B loveská 168, 
Náchod

nová otevírací doba: 7:00 - 17:00 hodin

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

Sleva 
Sleva 

až 40 %až 40 %

AKCE AKCE 

NA NA 
SVÁŘEČKY CO SVÁŘEČKY CO 
A SVÁŘECÍ INVERTORYA SVÁŘECÍ INVERTORY

ŠANCE PRO 
PÁCHNÍKA

   Lipová alej u silnice na spojnici Dobruš-
ka - Opo no aspiruje na za azení do kate-
gorie památného p írodního výtvoru. Je to 
dobrá šance pro budoucnost zajímavého a 
vzácného tvora, který žije v dutinách tam-
ních lip. Dámy a pánové, není jím nikdo 
jiný, než málo známý brouk páchník hn -
dý.                                                           (r)



PRO BEZPE Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

ŠET ENÍ SE NEMUSÍ VYPLATIT
   V lo ském roce byla schválena novela vyhlášky o technických podmínkách 
provozu vozidel, která p inesla n kolik zm n v povinné výbav  motorových vo-
zidel. I když n které novinky nabudou právní moci až za n kolik m síc , pro
ale neakceptovat sou asné trendy i p ipomínky odborník  a neu init n co pro 
zlepšení bezpe nosti d ív.
   Od 1. ledna 2011 se povinnou výbavou ve všech motorových vozidlech registro-
vaných v R  v etn  motocykl , stanou i refl exní vesty nebo jiné od vní dopl ky s 
ozna ením z retrorefl exního materiálu, nap . šle. Vyjít p i nehod  z vozidla, zvláš
p i snížené viditelnosti, je smrteln  riskantní a tak by bylo zbyte né rok otálet. Vždy
cena vesty je jen zlome kem b žné útraty za pohonné hmoty. Od stejného data budou
platit i nové požadavky na obsah lékárni ky. Jednak jsou p esn ji specifi kované stá-
vající zdravotnické prost edky, nap . byly up esn ny rozm ry a vlastnosti obvaz ,
náplastí, n žek apod., ale p ibudou i prost edky, které dosud v lékárni kách nebyly, 
nap . izotermická folie a resuscita ní maska s  výdechovou chlopní a fi ltrem. Nov
bude muset být sou ástí povinné výbavy i informa ní leták o správném postupu p i
zvládání dopravní nehody. Leták odpovídající vyhlášce naleznete v p íštím vydá-
ní Echa. Do té doby si alespo  zkontrolujte stav vybavení lékárni ky, p edevším
zda není prošlá platnost zdravotnického materiálu a zda v lékárni ce nechybí nic se 
sou astn  nezbytné výbavy. P i té p íležitosti také doporu uji prohlédnout i ostatní 
výbavu: žárovky, pojistky, ná adí, ale i lano p ípadn  rukavice, hadry, lopatku....
   P eji vám, aby jste z povinné výbavy nemuseli nikdy nic použít.    Old ich P ibyl

Dne 23. ledna 2010 uplynou t i roky od úmrtí 
pana Petra Radon z Nového M sta nad Me-
tují.

Kdo jste ho m li radi, vzpome te s námi.

Vzpomíná manželka s rodinou         

VZPOMÍNKA

   V pond lí 25.ledna 2010 uplyne smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, d de ek, bratr, strýc a kamarád, pan 
Ladislav Holý z Mezilesí.

V nujte mu s námi tichou vzpomínku.

                                          rodina a kamarádi 

Uplynul jeden smutný rok od úmrtí našeho dra-
hého tatínka a manžela pana Jind icha Blehy
z Náchoda.

Stále vzpomíná manželka, 
syn Miloš, Ji í a rodina Blechova

est jeho památce, d kuje rodina.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME
Obytná usedlost u přehrady Rozkoš v České Skalici – Spyta  ...............................................................4 990 000,-Kč
Udržovaná rodinná vila z r. 1935,  v atraktivním prostř. u zámku v  Náchodě  ....................................4 795 000,-Kč
Stavební pozemek v klidné části Bezděkova nad Metují o výměře 618 m2  ...............................................399 000,-Kč
Byt 2+kk v osobním vlastnictví s výhledem na staré náměstí Josefova  ......................................................470 000,-Kč
Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v České Skalici  ..........................................................3 350 000,-Kč

Skladové prostory Senti – Nové Město nad Metují
K pronájmu se nabízí skladovací prostory v Novém Městě nad Metují,  
o velikosti cca 120 m2.  Podlaha zachycující ropné produkty se skladovací rampou 
umožňuje dobré podmínky pro skladování.  Prostory jsou čisté a celé vytápěné. 
Objekt je napojen na pult C.O. Vjezd i pro menší dodávky. Samozřejmostí jsou 
parkovací místa u objektu. 

 Cena : 7 500,-Kč za měsíc + služby

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

   V pátek 22. ledna v 17 hodin byla v Galerii 
výtvarného um ní v Náchod  zahájena vý-
stava sout žních prací ze 4. ro níku výtvar-
né sout že Naše Galerie, po ádané tentokrát 
na téma Odstíny mých krajin. V programu 
vernisáže vystoupil žes ový soubor žák
ZUŠ Broumov.
   Výstava v zámecké jízdárn  bude otev ena
do 14. února, denn  krom  pond lí, od 9 do 
12 a od 13 do 17 hodin. (r)

   Nové M sto nad Metují získalo 2. místo 
v sout ži Obec p átelská rodin . Vyhla-
šovatelem klání bylo Ministerstvo práce 
a sociálních v cí R. Verdikt minister-
ských ú edník  je jasný: Nové M sto nad 
Metují v podpo e rodin v pr b hu celého 
životního cyklu p esahuje b žný standard 
v eské republice.                                (r) 

   Na pultech dobrých novinových stánk , v 
informa ních centrech, knihovnách a na dal-
ších místech je k dostání nové - již 39. íslo
sborníku Rodným krajem. M žete se zde 
do íst nap íklad slavném východo echovi,
kterým ur it  je spisovatel Vladimír Ivanov, 
nechybí studie devadesátileté historie jaro-
m ského skautingu a další zajímavosti.  (r) 

Odstíny 
mých 
krajin

Ve dnech 10. - 11. 1. 2010 prob hlo v Jind ichov  Hradci Republikové 
fi nále základních škol a víceletých gymnázií šesti elnných družstev v 
plavání, na které se probojovaly žákyn  ze Základní školy Komenské-
ho v Náchod . Ve velmi t žké konkurenci si vedly výborn . Ve štafet
6x 50m volný zp sob obsadily 3. místo stejn  jako v polohové štafet
na 4x 25m.

Jednotlivé plavecké styly:
Motýlek - 6. místo Martina Ulmanová, 11. místo Barbora Mat nová
Znak - 10. místo Natálie Henclová, 15. místo Tereza Maierová 
Prsa - 2. místo Aneta Ny ová Volný zp sob - 2. místo Barbora ejchanová
Po sou tu všech umíst ní si družstvo ZŠ Komenského Náchod ve složení 
Ulmanová, Mat nová, Henclová, Maierová, Ny ová a ejchanová vybojo-
valo krásné 3. místo. První dv  místa obsadily školy z Jihlavy a Zlína, kte-
ré mají plavecké sportovní t ídy. O to je výsledek d v at cenn jší, jelikož 
takové plavecké t ídy v  Náchod  nemáme. D v ata, moc blahop ejeme.

   Za ZŠ Komenského Jana Horáková Šulcová 

Republikové 
fi nále v plavání

Skibusy v Kladském pomezí
Tak jako v minulém roce budou strojov  udržovány stopy na všech tradi ních místech turistické 
oblasti Kladské pomezí - v  Adršpachu a v Teplicích nad Metují, v Broumovské kotlin  na Ja-
novi kách a v okolí St n, na Policku a Machovsku i v okolí Hronova a na Dobrošov . K nejlépe 
upravovaným pat ily v minulém roce také b žecké trat  na Panské cest  v Jest ebích horách, 
které jist  najdou bohaté využití i v letošní zim .
  Pokud budete hledat možnost využití hromadného dopravního prost edku na Odolov nebo do 
polského Karlova ve Stolových horách, neopome te se podívat do nových autobusových jízdních 
ád  spole nosti OREDO. CDS Náchod ve spolupráci s M stem Náchod zavedla o sobotách nové 

skibusové spoje s odjezdem z Náchoda v 9.35 do Odolova a ve 12.15 hodin do Karlova.
Poslední pojedou 27. února 2010. Pokud novou nabídku náchodského dopravce využijete, cestu 
zp t lze v p ípad  karlovského spoje naplánovat rovn ž skibusem (odjíždí v sobotu z Karlova 
v 16.00 hod.).
  Jest ebí a Stolové hory nabízejí dobré sn hové podmínky a pravideln  udržované b žecké 
stopy. Na Karlov  jsou rolbou projížd ny trat  v celkové délce 36 km v lesnatém a profi lov
nenáro ném terénu hodn  p ipomínajícím Šumavu. AN 

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz ob d
pro fi rmy, provozovny, prodejny

a soukromé osoby.

Cena již od 45,-K .
Volejte 728 386 034

Vhodné pro d chodce a matky na mate ské

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m sto n. M., eská

Skalice, Hronov, ervený Kostelec

PŘÁTELSKÁ PŘÁTELSKÁ 
OBECOBEC

RODNÝM KRAJEMRODNÝM KRAJEM

TALÍ  VE ZNAMENÍ 
VODNÁ E

Vražte do toho deset vajec!Vražte do toho deset vajec!
 Tento týden za ínáme náš nový cyklus gastronomických horoskop . Zrozenci znamení Vodná e
(21. 1.-20. 2.) bývají považováni za trochu výst ední a nevypo itatelné. Nedá se o nich tvrdit, 
že by si potrp li na konvence, ale také u nich t žko najdeme sklony k labužnictví. asto bývají 
spíše myslitelští a povýšení nad materialismus. Snad práv  proto se mezi nimi vyskytuje ada 
vynálezc  (Edison, Mend lejev, Galilei, Darwin). Z významných regionálních osobností gast-
ronomie nem žeme p ehlédnout zakladatelku novodobé eské kuchyn  Magdalenu Dobromilu 
Rettigovou (31. 1. 1785 - 5. 8. 1845). Po smrti otce se již od osmi let musela starat o domácnost a 
pomáhat matce vyd lávat na živobytí. Do své dosp losti sice neum la esky, ale díky manželství 
obrozencem a spisovatelem J. A. S. Rettigem se z ní stala vlastenecky orientovaná buditelka. J. 
A. S. Rettig zastával jako právník funkci radního v n kolika m stech ve východních echách.
Rettigová s ním pobývala v P elou i, Ústí nad Orlicí, Rychnov  nad Kn žnou a posledních jede-
náct let v Litomyšli. V novala se zde p edevším výchov  dívek. Ve svých kurzech je u ila va ení 
a domácím pracím, p j ovala jim eské knihy a p ed ítala jim z nich. Stála u všech významných 
kulturních akcí svého okolí a referovala o nich jako dopisovatelka asopisu Kv ty. Svou knihou 
Domácí kucha ka ovlivnila n kolik generací profesionál  i domácích hospodyn k. Kniha se 
stala doslova bestsellerem 19. století. Všeobecn  jsou známy p edevším mou níky s oním anek-
dotickým „ vraž do toho deset vajec“. P ekvapiv  však m žeme v její kucha ce najít pom rn
bohatý výb r salát  z erstvé zeleniny. Nepochybn  i z  t chto d vod  je ud lována z rukou 
Asociace kucha  a cukrá eské republiky medaile M. D. Rettigové. A ne náhodou získala 
dne 28. b ezna 2009 i St ední škola hotelnictví a podnikání S MSD Hronov toto mimo ádné 
ocen ní - st íbrnou medaili Magdaleny Dobromily Rettigové za dlouholetou prezentaci gastro-
nomických obor . Na webových stránkách (www.novinyecho.cz) si vychutnejte dva originální 
recepty od této autorky - špan lské ptá ky a zeleninovou polévku. I ostatní recepty jsou od naší 
buditelky, a koli jsou již podány naším sou asným jazykem. Jde o uherský guláš a tradi ní eské 
kolá e. Tak co zkusit n kdy uva it klasiku podle Magdaleny Dobromily? 

Text p ipravují žáci a pracovníci St ední školy hotelnictví a podnikání S MSD, Hronov, s. r. o. 
Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu Echo na talí i

SKVĚLÉ NÁPOJE  
aneb TEPLICKÁ 

HOTELOVKA doporučuje

 V dob , kdy Anglie byla ješt  zemí vládnoucí sv tovým mo ím, zemí kapitán , slavných 
dobyvatel  a nemén  slavných pirát , v  té dob  se plavil pod britskou vlajkou admirál, jehož 
jméno je zapomenuto. Víc než svou námo nickou zdatností se zapsal do d jin tím, že nosil 
kalhoty z grogramové látky.
Vysloužil si tím mezi námo níky p ezdívku „Grog“.
    Admirál trval na tom, aby si námo níci sv j p íd l rumu šet ili a edili ho vodou. Z ejm  ne-
cht l na lodi prožívat asté vzpoury. Admirála dnes zná málokdo, ale nápoj, který se jmenuje 
podle jeho p ezdívky, má v oblib  celý sv t. P ipravuje se z lihoviny - rumu, ko aku, whisky, 
cukru nebo medu a z horké vody. N kdy se p idává citrusová š áva a ko ení.
   Pro gurmány nabízíme nejen klasiku, ale i n co navíc.
Lost Paradise (Ztracený ráj)
5 cl ko aku nebo brandy (Metaxa), 5 cl erstvé grepové š ávy,
2 cl brusinkového sirupu ( ervený sirup), 1 dl vody. Spole n  zah ejeme, nesmí se však va-
it. Nalijeme do vyh áté sklenice a zdobíme sušeným ovocem. Tato lah dka vám ud lá dob e

i v dob  nachlazení nebo p i pobytu v chladném prost edí.
    Pohodu p i sklence dobrého moku p ejí

       Bc. So a Šr tková a Mgr. Vlasta Drobná, St ední škola
hotelnictví a spole ného stravování, Teplice nad Metují

Grog - co o něm nevíte



nejlevn jší eské kuchyn , matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot ebi e - kompletní sortiment do byt  a kancelá í

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

NEJV TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
eská kvalita za polskou cenu - nap . trojdílná sk ín š. 180 v cen 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

Strážného and la - beru!
 V eské Skalici nejde o ekologii, ale o kšeft, kterým 

má m sto prodat jednu z mála lokalit ur ených na 
rozvoj podnikání na rádoby ekologický projekt, jenž 
však m stu nep inese ani jedno nové pracovní místo. 
Nebojuji tedy proti ekologii a obnovitelným zdroj ,
ale proti krátkozrakosti, nekoncep nosti a obcháze-
ní územního plánu, jako jednoho z nejd ležit jších 
„m stských zákon “.
   Na jednání M stského zastupitelstva v eské Skalice 
dne 10. 12. 2009 p e etl starosta Tomáš Hubka zn ní re-
akce dvou len  m stské rady na m j lánek „ eskoska-
lický EkoKocourkov“, ve kterém m , mimo jiné, ozna ili 
za „strážného and la“ - samoz ejm , že s rádoby hanli-
vým podtextem.
   Ozna ení: „strážný and l“ vedení m sta s apatickou hla-
sovací v tšinou m stského zastupitelstva v eské Skalici 
s díky p ijímám! Ono je opravdu t eba strážit a kontrolo-
vat naše samosprávné orgány, nebo  nap íklad zrovna na 
tomto jednání byl zastupitel m p edložen rozpo et m sta 
na rok 2010 s fatální chybou ve výši cca 58 milion  ko-
run! Byla to z ejmá chyba po etní (ta mrška Excel), ale 
byla rozeslána všem len m m stského zastupitelstva, 
byla p edložena jako materiál na jednání m stského za-
stupitelstva a byla zve ejn na na elektronické ú ední des-

ce m sta s podpisem:
p edkládá starosta m sta (po projednání v m stské rad ). 
Tak jsem na ni jako správný „and l strážný“ upozornil a 
tím jsem se se svým ozna ení ztotožnil.
   Podstata polemiky autor  se týká ale mého p sobení v 
Senátu P R a mého hlasování o zákonu o obnovitelných 
zdrojích energie, který jsem podpo il. Za svým tehdejším 
rozhodnutí si stojím, protože obnovitelné zdroje nejsou 
jenom ty „ erné obludy civící do slunce, ale hlavn  to jsou 
energie v tru, vody, vzduchu, p dy, geotermální energie, 
biomasy, skládkových a d lních plyn . A že se  zrovna fo-
tovoltaiky te  nejvíce vyplatí stav t, za to vážn  nem žu. 
Je to dle mého názoru tunel na naše peníze a zde názor 
nem ním. „Vyráb t 1 kWh elekt iny za 13 korun je vážn
blbost!“
(cituji jednoho z bývalých vysokých p edstavitel EZu)
   V eské Skalici nejde o ekologii, ale o kšeft, kterým 
má m sto prodat jednu z mála lokalit ur ených na rozvoj 
podnikání na rádoby ekologický projekt, jenž však m stu 
nep inese ani jedno nové pracovní místo. Nebojuji tedy 
proti ekologii a obnovitelným zdroj , ale proti krátkozra-
kosti, nekoncep nosti a obcházení územního plánu, jako 
jednoho z nejd ležit jších „m stských zákon “. 

Petr Fejfar (exstarosta a exsenátor)

SVC Náchod Motorsport v roce 2009

DOBRUŠSKÝ 
LIST

STRAŠIDLA

POLICKÁ
UNIVERZITA

   Krom  Dobrušského zpravodaje p ináší
informace o rodném m st  F.L.Heka další 
místní tiskovina - Dobrušský list. Tento in-
forma ní ob asník je vydáván tamní radni-
cí v nákladu 3200 kus .
Dosažitelný je i v elektronické podob  na 
webu www.mestodobruska.cz                    

   V termínu od 15. do 27. února bude v M st-
ské knihovn  v Úpici ke shlédnutí výstava 
„strašidelných“ loutek Vít zslavy Klimtové.
Prozra me ješt , že loutky pat í do kom-
plexního lexikonu ohrožených strašidel.

(r)

   volného asu je zajímavým ešením tzv. 
celoživotního vzd lávání. Oproti školnému 
na státních univerzitách vás rozhodn  ne e-
ká zadlužení - školné za semestr iní 200,-
K .A p ednášená témata? Zajímavá! Nechy-
bí p ednášky z d jin, um ní, architektury a 
as se najde i na exkurzi do pivovaru. Mís-

tem konání p ednášek je v tšinou polický 
Pellyho d m. (r)

„MARGARON GLACENSIS“ ANEB HLEDÁ SE KLADSKÁ PERLA
perlorodky a nacházejí se perly?
- Je tomu skute n  tak, i když v tomto okamžiku 
je to velmi ohrožený druh. Jeho výskyt je spojen 
nap íklad se Šumavou a západní ástí eska. Po í-
tám, že v Královéhradeckém kraji má perlorodka 
statut „vyhynulá“, stejn  tomu tak bylo i v soused-
ním Polsku. Oblast polských Sudet ovšem byla 
ješt  v nedávné dob  na perlorodky velmi hojná. 
Nálezy staré n kolik let ukazují, že by se v n které 
lokalit  mohla perlorodka ješt  zachovat. Chceme 
tuto lokalitu najít a celou záležitost popularizovat. 
Ostatn , perlorodky se dají do vhodných míst 
vysazovat i um le. Pro  by tak nemohly n jaké 
vhodné menší toky v Královéhradeckém kraji zno-
vu zabydlet tito zajímaví vodní živo ichové?! To 
všechno chceme v rámci našeho projektu MAR-
GARON GLACENSIS popsat. A í ní perly? To 
je cen ný artikl pro šperka ství již od dob Starých 

íman . Dokonce se traduje, že jeden z d vod ,
pro ímská vojska v antických asech okupovala 
Britské ostrovy byl fakt, že se v tamních ekách 
vyskytovalo mnoho perlorodek. I u nás tradice 
lovu í ních perel sahá daleko do minulosti. Jsou 
dochované záznamy, které nap íklad samotnému 
panovníkovi Rudolfovi II. zakazují získávat í ní 
perly z lokality Krkonoš. A když pátráme ve 20. 
století, snadno zjistíme, že na ece Otav  byl vel-
ký výlov perlorodek pro šperka ské využití ješt
v roce 1944...
* Tak, a  najdete tu svoji velkou Kladskou perlo-
rodku. Držím palce! A kdyby jste našli více perel.. 
T eba náušnice s perlou? Že to nejde a že to není 
smysl projektu? Inu, nevadí. Hmmm, co se dá d -
lat...

ptala se (i í ní perlu jako šperk ocenila) 
La ka Škodová, foto archiv Mirka Bráta, 

info na www.marenostrum.cz

   Hledání perel v tšinou spojujeme s tropickými 
mo i, ostrovy plnými palem, píse nými plážemi. 
Ale hledat perly v Kladském pomezí? Natolik 
zajímavé téma, že jsem ke krátkému rozhovo-
ru pozvala Mirka Bráta z ob anského sdružení 
MARE NOSTRUM. Práv  tato „neziskovka“ 
totiž za íná pracovat na projektu MARGARON 
GLACENSIS, což p eloženo z latiny nezname-
ná nic jiného, než Kladská perla.
* Tak Mirku, p kn  popo ádku. Jaké perly 
a pro ?
- Cílem projektu MARGARON GLACENSIS 
(lat. Kladská perla) je monitoring perlorodky 
í ní jako kriticky ohroženého druhu m kkýše a 

dalších ohrožených druh  sladkovodních m k-
kýš  (velevrub malí ský) v etn  druh  invaziv-
ních m kkýš  (slávi ka mnohotvárná) na území 
Královéhradeckého kraje a polského Dolního 
Slezska. Smyslem je prezentovat tyto zástupce 
sladkovodní fauny v historickém i kulturním 
kontextu i poukázat na spole nou odpov dnost 
p i ochran  p írody v dotykových oblastech Pol-
ska a eska, popularizovat toto téma mezi nejšir-
ší ve ejností, v etn  mládeže.
* Opravdu v našich potocích a ekách žijí 

Metalisti v Hradci 
„Tortharry se p edstaví v pátek 29.ledna 2010 v Hradci 

Králové v RC Strojovna po boku amerických INCAN-
TATION, jedné z nejvýznam jších death metalových kapel, 
která se na scén  pohybuje více než 20 let a která n kolikrát 
objela se svoji show celý sv t. Dále se na koncert  objeví 
polští HATE, kte í se po skv lém vystoupení na Czech De-
ath Fest 2009, turné po Mexiku a Brazílii, vrací do Evropy, 
jedná se o jednu z nejvýrazn jší extrémn  metalových sku-
pin z bývalého východního bloku a spole n  s Behemoth, 
Vader a Decapitated tvo í silnou „ ty ku“, která d lá Polsku 
skv lé jméno po celém sv t . Sestavu tohoto koncertu dopl-
ní ameri tí DIVINE EVE, jež  erpají z tvorby skupin jako 

Venom, Bathory, starších nahrávek Entombed atd. a nako-
nec se p edstaví špan lé NOCTEM a italové NERVE. Celý 
koncert po ádají Tortharry a vstupenka je již te  v p edpro-
deji na tel.777 839 805. Dále je možné vstupenky sehnat 
p ímo v klubu Strojovna tel.776 470 566 nebo p es prodejní 
sí  TICKETPORTAL tel.224 091 439. Cena vstupenky v 
p edprodeji je 300K , na míst  350K . Akce za ne v 18h 
a line-up bude NERVE, NOCTEM, TORTHARRY, DI-
VINE EVE, HATE a INCANTATION. Klub najdete v 
Hradci Králové na Slezském p edm stí v ul.Gagarinova v 
areálu restaurace Severka a otev en bude pro ve ejnost od 
17h. GORO agency, Luboš Gorgan

 Sezóna s letopo tem 2009 je u konce a pro tým SVC Náchod Motorsport je as bilancovat. P i retrospektivním pohle-
du je možné konstatovat, že uplynulý rok zdá se být pon kud š astným, jelikož team SVC Náchod Motorsport dosáhl 
mnoho úsp ch  a práv  tato sezóna posunula pomyslný hrá ský level na úrove  výše v závodech automobil  do vrchu. 
A nyní již konkrétn .    Hlavním jezdcem týmu je zárove  majitel stáje Vladimír Vitver.
Ten se vloni ú astnil závod  Mezinárodního mistrovství eské republiky, seriálu KW Berg Trophy, a série vytrvalost-
ních závod  Le Brno/LE Most a jako sezónní dárek si nad lil ú ast na nejdelším závod  automobil  do vrchu v ital-
ských Alpách mezi m stem Trento a vesni kou Bondone. O celkovém úsp chu v sezón  nejvíce vypovídá práv  tento 
závod, který není jednoduchý ani pro ost ílené matadory, protože m í více než 17 kilometr  a jeho sou ástí je více než 
300 zatá ek. Je tedy prakticky nezapamatovatelný a p evážná v tšina jezdc  ho jezdí „na o i“.
    Zde tedy Vladimír ukázal svoji jezdeckou zkušenost, když zajel velmi slušný as 11:19.001, což pro n j znamenalo 
vít zství ve t íd , páté místo ve skupin  a 30. místo absolutn . P edpokládám, že pochopíte význam t chto ísel, když 
vám sd lím, že závodu se ú astnilo na 300 jezdc  a nejednalo se tedy o žádnou komorní  záležitost. Tohoto závodu se 
za tým SVC ú astnil rovn ž brn nský jezdec Antonín Daniel s vozem BMW M3, který zajel za 12:21.202
a rovn ž si odvezl adu pohár .
   V Mezinárodním mistrovství R v závodech automobil  do vrchu dosáhnul Team SVC Náchod Motorsport taktéž 
velmi p kného úsp chu, a to celkovým vít zstvím ve t íd  E1 do dvou litr  a bronzovým stupínkem v celé skupin
E1, tedy nejobsazen jší skupin  cestovních voz  ve startovním poli. MMCR také team obsadil krásné t etí místo v 
teamové sout ži.
   Dalším seriálem, kde Vladimír dosáhnul velmi p kný úsp ch, je mezinárodní mistrovství st ední Evropy seriál KW 
Berg Trophy, jehož závody se konají na území R a SR a po celou sezónu se jej ú astnilo bezmála 400 r zných jezdc .
Vlá a si vybojoval v této obrovské konkurenci celkov tvrté místo v absolutním po adí, kapotu v t chto závodech, 
bude tedy zdobit íslice „4“. Ve své t íd , tedy skupin  E1-do dvou litr , po celou sezonu s p evahou kraloval a zaslou-
žen  ji vyhrál, ve t íd  E1 tedy cestovních vozidel, bez rozdílu t ídy skon il na druhém míst . Na stejném míst  skon il
také v prestižním FAJA cupu. Zárove  pomohl velkou m rou k t etímu místu celkov  v teamové sout ži sp átelenému

teamu BP Motorsport Bruntál.
   Tým SVC Náchod se taktéž ú astnil okruhových závod  Mezinárodního mistrovství eské republiky, kde se vždy 
probojoval v kvalifi kacích do 4. místa na startovním roštu, ale p i závodních jízdách bohužel tolik št stí nem l. Tým 
provázely technické problémy, a tak padlo rozhodnutí po dvou závodech sezónu 2009 na okruzích opustit a provést 
p íslušné zm ny na vozidle pro sezóny další.
   Malou náplastí pak bylo druhé místo celkov  i ve t íd  ve vytrvalostních závodech Le-Brno (2x 12hod.) a Le-Most 
(2x 6hod.), kterých se zú astnil jezdec Vladimír Vitver a hlavní mechanik Martin erný, pod teamovou taktovkou BP 
Motorsport Bruntál.
   Jak tedy hodnotit celou lo skou sezónu? Tým SVC Náchod pod patronací výrobce tažných za ízení se dostal do 
pov domí divák  v celé Evrop , a to práv  díky výsledk m Vladimíra Vitvera, závodní v z (postavený v dílnách 
SVC) Lotus WR9/1 se objevil na mnoha fotografi ích, dokonce i propaga ních materiálech k n kterým závod m jakož i 
prestižního závodu Mistrovství Evropy Ecce Homo, a práv  tento v z (a samoz ejm  reklamy na n m) vid ly v sou tu
ádov  desítky až stovky tisíc divák . V roce 2009 p idalo SVC Náchod k dv ma titul m mistra republiky v rally s 

vozem specifi kace WRC další velice hodnotná ocen ní ze závodu do vrchu. Fanoušci týmu založili klub SVC FANS a 
podporují závodní tým na v tšin  závodních klání.
   Pro p íští roky 2010 a 2011 startuje SVC Náchod v ele s Vlá ou a Martinem nový projekt a zkouší r zné kombinace 
voz , jak sportovní prototypy, takzvané placky s motory kolem 3 litr , tak i možnost postavit op t vlastní vozidlo po-
dobné kategorie. Testováno je i sportovní prototypové vozidlo, jelikož se majitel týmu rozmýšlí posunout „o stupínek 
výše“ a po ídit si závodní techniku oprošt nou o st echu, tedy otev ený závodní v z, se kterým chce úto it na ty úpln
nejvyšší p í ky absolutního po adí. Dále se za alo v SVC Náchod stav t juniorské vozidlo, pro juniorskou nástupkyni 
v teamu. Doufejme, že se SVC Náchod bude s vozy da it a hlavní konstrukté i V.Vitver, R.Lux a M. erný, budou mít 
š astnou ruku p i vývoji nových voz  tak jako u WR 9/1 Lotusu.    
    Tímto si SVC Náchod Motorsport dovoluje pod kovat všem sponzor m za podporu SVC Náchod, Red Bull, Shel, 
PRO CAR PARS, Liqui Moly, Vinoteka J.Zemánková, LSC-Technology, Motor-Mix, Nedbis.                                (red)    

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, www.andy-skalice.cz

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří   textilní rolety  vestavěné 
skříně  renovace dveří   venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže



 Již 39. ro ník tradi ního setkání otužilc  na ece Metuji se uskute nil v Náchod  ( zárove
se jednalo o další ro ník memoriálu Jirky ebí ka) 16. ledna 2010. Po adatelem tradi ní
akce, která na b ehy Metuje p ivábila teple oble ené diváky, byl SK Výtahy Náchod Metujští 
tyg i, oddíl DPSO. Plavalo se na tratích 100, 250, 500 a 750 metr . V rámci otužileckého 
setkání prob hl i regulérní "otužilecký svatební ob ad", kdy si ekli snoubenci své ANO  p ed
oddávajícím - náchodským místostarostou Ing. Rohulánem. Vše pro Vás zachytil objektiv 
NIKONu Josefa PEPY Voltra.

OTUŽILECKÁ SVATBA NA METUJI

Náchod má bronzovou medaili
 Údery puk  o mantinely a hvizd píš alky vyst ídala v sobotu a ned li ve dnech 16. - 17. ledna na 
Zimním stadionu v Náchod  krásná hudba. Za jejího doprovodu p edvád lo 120 krasobrusla ek a kra-
sobrusla  z celé eské republiky své krasobrusla ské um ní. Sout žilo se o hodn . Tento závod v  Ná-
chod  byl p edposledním nomina ním závodem na Mistrovství eské republiky v Brn  a tak jednotlivé 
kategorie byly pln  obsazené. Již od 6 hodin od rána panovaly na zimním stadionu p ípravy. Sout žilo 
se každý den až do pozdních ve erních hodin, takže to bylo velmi náro né pro po adatele, pro rozhod í
i závodní týmy ten maraton v 1 stup  C tepla na zimním stadionu vydržet. Náš oddíl TJ Kraso Náchod 
m l na t chto závodech hned 5 závodnic. V sobotu se sout žilo v kategoriích nejmladší žáci, mladší žáci, 
žáci a junio i, nejmladší ža ky a juniorky. V kategorii nejmladších ža ek startovala za TJ Kraso Náchod 
Markéta Svobodová. Byl to její první pohárový závod a vedla si v n m velmi dob e. Skon ila na 23. 
míst  a trenérka Klára Pavlovi ová byla s jejím výkonem spokojená: "Jela odvážn  a p edvedla vše co 
umí", ekla hned po závod .
 V ned li pak již startovaly jen dv  kategorie - mladší ža ky a ža ky. V kategorii mladších ža ek velmi 
p íjemn  p ekvapila a zabojovala Karolína Andršová. Její krátký program byl hodnocen jako 16. z 30 
startujících d v at. P edvedla bezchybn  a dynamicky krátký program se všemi p edepsanými elementy. 
Erika Rýdlová dostala dobré hodnocení rozhod ích za presentaci své jízdy, bylo vid t, že jí jízda „tak í-
kajíc“ sedla. Nezvládla ovšem dob e kombinaci skok , což jí po krátkém programu sta ilo na 27. místo. 
Volná jízda již byla pro ob  d v ata náro n jší. Obsahuje takové povinné prvky a zejména skokové 
elementy, které d v ata ješt  pln  nezvládla a teprve na nich s  trenérkou pracují. Karolína tak obsadila 
kone né 24. a Erika 28. místo.

Nejv tší želízka v ohni jsme m li v kategorii ža ek. Zde startovaly již zkušené závodnice - Adina Ho-
vorková a Kristýna Smolová. Adina jela krátký program bez chyb, ale trochu opatrn ji, což jí vyneslo 
8. startovací pozici do volné jízdy. Její silnou zbraní jsou skoky. Kristýna vsadila na piruety a váhy, ve 
kterých díky své fl exibilit  vyniká a povedly se jí i skokové prvky a tak obsadila p kné 10. místo po 
krátkém programu. Do volné jízdy tak ob  naše d v ata startovala v p edposlední rozjíž ce. Kristýn
se volnou jízdu rovn ž povedlo p edvést bez chyb a tak se posunula v hodnocení na kone né 7. místo. 
Velkou radost nám ud lala Adina. Zajela velmi dynamickou jízdu se všemi možnými skokovými prvky, 
hezké váhy a i piruety, které nejsou její silnou stránkou byly tentokrát ve vyšších hodnoceních. Pak jsme 
již všichni ekali na poslední rozjíž ku, která m la, p inést vít ze. Lépe než Adina zajely už jen dv
závodnice a tak jsme m li díky výkonu Adiny Hovorkové bronzovou medaili. M li jsme z toho velkou 
radost a potvrzení, že naše p íprava závodnic se ubírá správným sm rem a naše závodnice obstojí i v 
celorepublikové konkurenci.

Ludmila Kuldová - p edsedkyn  TJ Kraso Náchod

 Stupe  vít zek 18.ro níku Velké ceny Náchoda v krasobruslení: 1.Adéla Jelínko-
vá USK Praha, 2. Klára Sv tlíková SK Kraso Uherské Hradišt , 3.Adina Hovorková TJ 
Kraso Náchod

až se ucho utrhlo. Jist  znáte všichni toto pravdivé lidové p ísloví. Vztáhnout se dát i na jed-
noho nenechavce, který sice dosáhl Kristových narozenin, ale jeho aktivity nemají s konáním 
obecného dobra nic prosp šného. Tak dlouho chodil v noci pro cizí, až se 15. ledna na místo 
dostavila policejní zásahová jednotka a p emístila jej do policejní cely. „V sou asnosti tento
muž ve v ku 33 let elí podez ení ze ady krádeží v našem regionu. Nesnaží se p íliš p i vyšet-
ování spolupracovat, ale zajišt né d kazy hovo í jasnou e í“, íká poru ík Ji í Trojan z kri-

minální služby náchodské policie. A p edm ty, které jsou spojené s aktivitami podez elého?
Nechybí mezi nimi trezor z Obecního ú adu Rychnovek, elektronika, po íta , hasi ské p ilby, 
housle... Zdá se, že se náchodským policist m poda ilo p etnout doposud úsp šné zlod jské
turné. Protagonista „š ry“ bude za svoji námahu po zásluze odm n n. Podle našich infor-
mací mu hrozí trest ve výši až 5-ti let. Foto na titulní stran  - Poru ík Trojan informuje o celé 
kauze Náchodskou televizi, foto tato strana - nejvíce zabrat dal pobertovi jist  tento solidní 
trezor z majetku samosprávy obce Rychnovek.                                      p ipravil Mirek Brát

TAK DLOUHO CHODIL
SE DŽBÁNEM PRO VODU...

 Tento týden doporu il 
zdravotní výbor urychle-
nou realizaci celkové rekon-
strukce náchodské nemoc-
nice. Je opravdu výstavba v 
dohledné dob  reálná?
 Celková rekonstrukce 
znamenající novou výstavbu 
p evážné ásti náchodské ne-
mocnice je v sou asné dob
jediným racionálním eše-
ním. D vodem p itom není 
pouze špatný technický stav 
budov neustále hrozící havá-
rií, ale i stávající stavební dis-
pozice. Ta dob e vyhovovala 
požadavk m pro poskytování 
nemocni ní pé e v dob  vý-
stavby p ed 70 až 80 lety, ale 

v dnešní dob ím dál více brání uplat ování nových medicínských 
trend . Proto se již v roce 1995 za al p ipravovat tzv. generel náchod-
ské nemocnice spo ívající v tém  kompletní p estavb  nemocnice. Z 
tohoto zám ru se však zatím realizovala pouze výstavba ambulantního 
a stravovacího pavilonu nemocnice.

 Pro  se tedy v rekonstrukci nepokra ovalo?
 Jediným d vodem nebyl pouze nedostatek fi nan ních prost edk ,
ale i navržená koncepce p vodního projektu. Ten byl plánován jako 
monoblok a jeho výstavba by si vynutila uzav ení podstatné ásti ne-
mocnice s významným omezením poskytované pé e. Proto byla b hem 
posledních dvou let vypracována nová projektová dokumentace, která 
po ítá s h ebenovitým uspo ádáním nemocnice. Páte í stavby bude ob-
služný koridor, který bude propojovat jednotlivé pavilony. Díky tomuto 
uspo ádání je možno stavbu realizovat po etapách, což podstatn  sníží 
omezující dopad na chod nemocnice v pr b hu výstavby. Na p íprav
se v posledních dvou letech krom  projektant  podíleli všichni primá i
a výsledná koncepce po ítá s vybudováním emergency s centrálními 
sály a odd lením intenzivní pé e. Návrh, krom  jednotlivých odd lení 
poskytující akutní pé i a ambulancí, po ítá i s dob e dostupným radio-
diagnostickým a laboratorním komplementem. Dostupnost nemocnice 
by m l zlepšit parkovací d m p i vchodu do areálu.

 Kdy tedy bude stavba realizována?
 V sou asné dob  je p ipravena projektová dokumentace k územnímu 
rozhodnutí. V letošním roce považuji za nutné vypracovat kompletní 
projektovou dokumentaci. Jelikož se p edpokládaná cena stavby pohy-
buje okolo 1,5 miliardy korun, je nutno zárove  intenzivn  pracovat na 
zajišt ní fi nancování projektu ze státního rozpo tu.    

JH

Rozhovor s MUDr. Jiřím Veselým,
předsedou zdravotního výboru krajského zastupitelstva

SLADKÝ RÁJ
V NÁCHODĚ
 Autor d tských knížek Judith Vi-
orst jednou ekl, že silný lov k se 
pozná tak, že rozlomí tabulku oko-
lády na dva kusy a pak sní jen jeden 
kousek...
 Pravda je, že v t chto okamžicích 
je sladké byt alespo  na chvíli slabý. 

okoláda a další sladké dobroty pat í
v rozumné mí e k p ijatelným h ích m
našich život . Když už máme chu  na 
sladké, vybírejme si kvalitu. Nap í-
klad takovou, jakou vám nabízí 
Cukrárna na Kladské ulici 
p.120 v Náchod .

 V její nabídce objevíme 
nap íklad výrobky z origi-
nální belgické kokolády, 
nabídku bonboniér zna ky 
SORINI, kvalitní zmrlinu, 
výbornou kávu. V neku-
áckém prost edí nechybí 

ani d tský koutek.Celý prosotor je 
navíc bezbariérový a p ístupný i vozí -
ká m“, íká majitelka cukrárny paní 
Romana Mat j .
   „ V naší nabídce nechybí nap íklad 
Medovník original. Jednu porci nabízí-
me za 22 korun. Pochutnat si u nás m -
žete i na malých zákuscích - belgické 
okolád , pohárku panna cotta, vkusn

zdobeném tiramisu. Vše je v porcích, 
které vám umožní mlsat bez špatného 
sv domí v odpov di na otázku: Co na 
to vaše váha?
   Dop át si m žete i opravdové spe-
ciality. Ostatn , už jste ochutnali sufl é 
MARABOO, sýrový kolá i zmrzli-
nové špag ty? Tak trochu jiná cukrárna 
na Kladské ulici v Náchod  je p ipra-
vena vám tento nový chu ový zážitek 
zprost edkovat. Kvalitní káva zna ky 
SEGAFREDO i originální horká o-
koláda vám tento zážitek jen umocní.
   Pochopiteln  ani p íznivci klasických 
sladkostí nep ijdou v cukrárn  zkrátka. 

Ašanti - indiánci, v -
ne ky, špi ky z praž-
ské Smetanové cuk-
rárny ekají na Vás.
   Cukrárna p ijímá objednávky i na zákusky pro svatby i pro gastroprovozy (tel. 
777 80 10 34)
   Cukrárna v Kladské ulici je ve všední dny (krom  zavíracího dne - st edy) otev ena 
od 10 do 19 hodin, o víkendu pak od 13 do 19 hodin. V letní sezón  na služby cukrár-
ny navazuje i venkovní posezení s kvalitní zmrzlinou.

Milovníci kvalitních sladkostí íkají, že jestli nemají v nebi dobrou okoládu a 
zákusky, tak a  tam s nimi nepo ítají... Ale do nebe je to po ád ješt  dál, než 

do cukrárny na Kladské ulici cv Náchod .
Tam s Vámi po ítají.

P ipravil Mirek Brát - pi



SPOLE NOST
JECH CZ s.r.o. DOBRUŠKA
– výrobce aloun ného nábytku

vyhlašuje výb rové ízení na pozici
PROGRAMÁTORA CNC strojPROGRAMÁTORA CNC stroj

Požadujeme:
  SŠ nebo VŠ vzd lání technic-

     kého zam ení
  znalost grafi ckých program
  praxi v oboru

idi ský pr kaz
  znalost  AJ vítána

Nabízíme:
  zam stnání ve stabilní fi rm
s dobrými výsledky

  kvalitní pracovní ohodnocení
  samostatnou práci s možností
seberealizace

  odborný r st

Písemné nabídky s profesním životopisem
zasílejte na adresu: 

JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01

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

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od eských výrobc

MARCO
NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775
PronajmemePronajmeme

5 kancelá í v I.pat e5 kancelá í v I.pat e
( á cca 22 m( á cca 22 m22, i jednotliv ), i jednotliv  )

ulice Plhovská 340, budova eskéulice Plhovská 340, budova eské
pojiš ovny v Náchodpojiš ovny v Náchod

TEL.:724 348 091TEL.:724 348 091

OPRAVÍ KOSTEL

NA LYŽE 
DO MACHOVA!

   Kostel ve Vižňově u Meziměstí čeká opra-
va. Dodejme, že tato sakrální památka Sv. 
Matky Anny má své kořeny již ve 14. století.
V první polovině století osmnáctého se do-
čkala i přestavby slavným stavitelem K. Di-
entzenhoferem.                                              (r)

   Lyžařský vlek v 
Machově je vyhle-
dávanou regionál-
ní lyžařskou desti-
nací. V provozu je 

od pondělí do pátku od 14 do 17.30 hodin.
V sobotu a neděli poté můžete holdovat 
klasice, carvingu a snowboardu od 9 do 17 
hodin.                                                            (r)                                       

ÚKLID SNĚHU 
PRO FIRMY I SOUKROMNÍKY 

724 173 560

 Zam ením své produkce, zem d lskými stroji na zpracování p dy a setí, je partnerem rolník  i 
zem d lských podnik  obhospoda ovávajících mnoha tisícihektarové rozlohy. Stroje z produkce Far-
met, vyzna ující se sv tle modrým / tmav  modrým barevným provedením, vídáte na polích od jara do 
podzimu. I zpracovatelé olejnatých semen, zejména epky a slune nice, využívají služeb a produkt
spole nosti Farmet. Jím vyráb ná technologická za ízení na zpracování olejnatých semen a rostlinných 
olej  zpracují epková semena až do podoby, ve které se formou rostlinných olej  dostávají k Vám na 
kuchy ský st l. Rostlinné oleje jsou také nej ast jší p ím sí paliv Vašich dopravních prost edk .
 Velký d raz je ve spole nosti kladen p edevším na rozvoj vlastního vývojového odd lení s vysokým 
inova ním tempem a špi kovou kvalitu výrobk  i jednotlivých strojírenských komponent  vyráb ných
na nejmodern jších strojních za ízeních. Nízké provozní náklady, vysoká užitná hodnota výrobku a spo-
lehlivost po mnoho let, to jsou vlastnosti, díky kterým je 75% produkce spole nosti Farmet exportováno 
do v tšiny stát  Evropy, zejména Polska, Kazachstánu, Ukrajiny,Ma arska a Bulharska.
 Pro své služby je Farmet vyhledáván i individuálními motoristy a automobilovými dopravci, její 
dce iná spole nost Farmet STK s. r. o. zajiš uje technické prohlídky motorových vozidel, m ení emisí 
a nabízí i kalibraci tachograf .
Z p vodního zám ru 4 spole ník , stát se partnerem zem d lc , se spole nost Farmet za 17 let své p -
sobnosti rozrostla na 160 pracovník . D kazem vysoké profesionality zam stnanc  i dosaženého stupn
kvality výroby je získání certifi kátu kontroly ízení kvality dle SN ISO 9001:2008.

 Mnohaletá usilovná práce a neustálý rozvoj dovedl spole nost Farmet k uznání v celorepublikovém 
m ítku. 26. listopadu 2009 získal Farmet 1. místo v prestižní podnikatelské celostátní sout ži Vodafone 
fi rma roku. Tato sout ž vyhlašovaná Hospodá skými novinami je ur ena pro malé a st ední podniky 
s obratem do 1,4 miliardy K  a po tem do 250 zam stnanc . V p ímém p enosu vysílaném na T24
p evzal generální editel spole nosti Ing. Karel Ž árský ocen ní z rukou šéfredaktora redakce zpravo-
dajství eské televize Michala Petrova.
 Do tvrtého ro níku nejv tších podnikatelských sout ží o Ceny Hospodá ských novin Vodafone Fir-
ma roku 2009 a Zlaté stránky Živnostník roku 2009 se registrovalo rekordních 3 636 podnikatel . Úsp -
chu v celostátním fi nále p edcházelo vít zství fi rmy Farmet v Krajském kole této sout že. V krajských 
kolech byly sout žící fi rmy hodnoceny na základ  t í kritérií: skóringu vypo ítaného z rentability, likvi-
dity, zadluženosti, aktiv, ziskovosti a produktivity fi rmy, dále ratingu Hospodá ských novin a hodnocení 
poroty. Ve fi nále pak odborná porota posuzovala fi rmy na základ  prezentace a znalosti podnikového 
prost edí.
 Podle slov majitele a generálního editele z ejm  odbornou porotu zaujala cílev domá a soustavná 
práce v oblasti vývoje vlastních produkt , technologií i vzd lávání pracovník . Dobré ekonomické vý-
sledky, vysoký podíl exportu, dobré ekonomické výsledky a pravidelné reinvestování zisku do dalšího 
rozvoje hrály jist  také svoji roli.
To vše je završeno jasnou rozvojovou strategií do dalších let. Spole nost Farmet usp la v n kolika
dota ních programech a má zajišt ny investi ní a výzkumné projekty s podporou evropských fond .

Akciová společnost Farmet a. s. sídlící v České Skalici, která svoji dynamikou i pestrostí výrobní 
produkce úspěšně vyváží své výrobky do většiny států Evropy, se stala fi rmou roku 2009

v České republice.

V soutěži Firma roku 2009V soutěži Firma roku 2009
zvítězila českoskalická akciová společnost Farmetzvítězila českoskalická akciová společnost Farmet

ZDRAVÁ VÝŽIVA
DOPL KY CaliVita

Komenského 314 (naproti Lidovce)
547 01 Náchod

mob.: 604 385 566
OTEVÍRACÍ DOBA:

Po - Pá 8:00 - 11:30  -  12:30 - 17:00
                        So 8:30 - 11:30

Nákup nad 250K  s tímto kuponem - 
obdržíte dárek - platí pro m síc leden!



* Pronajmeme byty v Náchod  vedle ná-
m stí v ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2, 5400,-
K  + inkaso, byt 1+1, 40 m2, 4800,-K  + 
inkaso. Kauce 10 000,-K , velmi dobrý stav 
byt , parkování vozidla zajišt no ve dvo e. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty v Hronov ul.Husova 
(bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování 
zajišt no a areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-K
+ inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-K  + inkaso, 
byt 2+kk, 44 m2, 5100,-K  + inkaso. Kauce 
10 000,-K . TEL.:777 152 750
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod  u nem., 
nájem 4500,- + služby, kauce nutná, volný 
ihned. TEL.:775 667 611 volat po 17.hodi-
n
* Pronajmu dlouhodob  za ízený byt 3+1
v Náchod , u nemocnice, cena 10.000,- K ,
kauce nutná, jen vážní zájemci, tel. 603 940 
412, nave er
* Pronajmu zd ný byt 3+1 v Náchod  na 
Brance, nájem + poplatky 8700,-K , vratná 
kauce 10 tis.K . TEL.:725 531 549
* Pronajmu byt 1+kk v centru Náchoda. Byt 
je po rekontrukci, nová kuchy ská linka a 
koupelna, vytáp ní centrální párou. Tel.: 737 
407 528
* Dlouhodob  pronajmu byt 2+kk 45 m2

v Náchod  na Plhov  s p knou vyhlídkou, 
3000,-K  + inkaso, kauce dle dohody. Volný 
od února. TEL.:732 283 384
* Pronajmu byt 1+1 ul.Pražská v Náchod ,
p ízemí, po celk.rekonstrukci, áste n  za í-
zený, nájem 4700,-K  v .služeb, vratná kau-
ce. TEL.:775 25 03 65
* Pronajmu byt 3+1 (72 m2) v OV v Ná-
chod  Starém M st , s možností pozd jšího 
odkoupení. Kauce 10 tis., nájem 5000,-K  + 
režie, volný ihned. TEL.:721 448 413
* Pronajmu byt 1+1 a 2+kk v Hronov . Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov , Halví ko-
va ul.240, nájem 3000,-K  + 500,-K  inkaso. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 3+kk v Hronov , Havlí ko-
va ul.240, nájem 4000,-K  + 500,-K  inkaso. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod , Palachova 
ul.1457, nájem 5000,-K + 1500,-K  služby. 
TEL.:775 061 233
* Prodám byt 2+kk v OV po celk.rekon-
strukci v Náchod  Plhov, cena 1,1 mil.K .
TEL.:777 94 20 02
* Pronajmu byt 2+kk v erveném Kostelci, 
nov  zrekonstr., blízko centra. TEL.:606 64 36 35
* Pronajmu byt 2+1 Jarom  - Josefov, ná-
jem 3500,-K  + inkaso. TEL.:606 64 36 35
* Prodám byt 3+1 v OV v Polici nad Met., 
po kompletní rekonstrukci, nová okna, kuch. 
linka, zd né jádro. Tel. 777 606 801
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod  na síd-
lišti U NEMOCNICE, tel.608 976 956
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M sta n.M., p íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13
* Pronajmu garsonieru v Hronov .
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M st  n/M 
v zatepleném dom , plastová okna, možnost 
p ipojení internetu. P i nástupu kauce. Volný 
ihned. Tel. 608 323 373
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod na Plhov .
Nájem 5 500,- K  v . inkasa. Kontakt 602 
314 175
* Pronajmeme byt 1+1 s kk v Náchod  na 
sídlišti U NEMOCNICE. Tel. 608 976 956
* Pronajmu byt 2+1 a 1 KK ve Chvalkovi-
cích. Možnost k nast hování ihned. Bližší in-
formace na telefoním ísle 603 861 658 nebo 
603 751 923
* Prodám druž.cihl. byt 3+1 s lodžií, 2podl. v 
B lovsi o celk. ploše 78,90m2. V byt  jsou nová 
plast. okna + lodžie, p ipoj.pev. linky, internet, 
satelit. Cena1,3mil. info na tel.737 165 038
* Hledám pronájem garsonky i 1+1 v Ná-
chod . 739764319
* Prodám DB 3+1 ve Velkém Po í í. D m
je po celkové rekonstrukci. V dosahu školka, 
d tské h išt  za domem. Volný 4/10. Možnost 
výhledov  prodeje zahr.chatky cca 100 m od 
domu. Tel. 725 571 163
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod  Plhov
ve 3. p., byt je v dobrém a istém stavu, bez-
bariérový p ístup s výtahem, Cena 699.000 
K . Tel. 603 511 861, RK nevolat
* Koupím byt 1+1 (2+1, 3+1) kdekoliv v 
okrese Náchod. Tel. 739486402

NEMOVITOSTI

* Prodáme menší rodinný d m v Ho i -
kách, zahrada 338 m2. El., plyn, voda zavede-
na. Vhodné k trvalému bydlení nebo rekreaci. 
Cena 1.200.000 K . Tel. 602 649 290
* Hledáme ke koupi d m ve Velkém Po í í
levn jší 1,5mil., ale v tší. Tel.: 773 55 90 14
* Nabídn te zastr enou chalupu v Orl. ho-
rách, nižší cena, v tší pozemek. Tel.: 608 667 
734

* Prodám RD po rekonstrukci ihned obyva-
telný v N.M. - Vrchoviny s menší zahradou. 
Cena 2.490.000,-K . TEL.:777 824 739
* Prodám velmi slušnou zd nou garáž  v a-
dové zástavb  v „Bosn “, Hronov. Cena: 85 
000,-K . Tel. 777 602 884
* Prodám rodinný d m na Kramoln , el. 
topení +krb, nové rozvody el, voda, odpady, 
2x koupelna+WC, 5+1, nová st echa, terasa, 
zateplený, nutno dokon it interier. Pozemek 
630 m2. Cena 2.300.000,- K . Sleva možná. 
Tel.608 056 394
* Prodám adovou garáž v Novém M st
nad Metují, nad slévárnou. Dobrý technický 
stav. Cena 120 000,-K . TEL.:737 562 868

* Výrobní hala - prodej, pronájem cca 300 
m2 + manipula ní plocha 400 m2, 8 km od Ná-
choda. TEL.:603 157 506
* Prodám starší chalupu ve Velké Jesenici,
ur enou k postupné rekonstrukci. Cena 320 
tis.K . TEL.:737 935 230 RK NEVOLAT
* Prodám RD v klidné lokalit  Náchod - 
B loves (3+1). Velké technické zázemí + 2 
garáže, pozemek 1000 m2, Tel. 608 484 919, 
RK nevolat!
* Koupím RD nebo chalupu na Náchodsku. 
Tel. 739786400
* Prodám zd ný DR byt 3+1 (po áste né 
rekonstrukci) v Náchod  na Brance. Možnost 
p evodu do OV. Info na tel. 777 187 760.
* Prodám rod.d m 4+1 v Jasenné p.269, 
celý podsklepený. Cena 1.699.000,-K .
TEL.:775 061 233
* Prodám nájemní d m v Hronov  se 4 
byty, Havlí kova ul.240. Velký p dní prostor 
pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K . TEL.: 
775 061 233
* Pronajmu RD v eské Skalici, celý pod-
sklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový 
d m, který byl postaven v letech 1991-1993. 
D m je nutno zkolaudovat. Nájem 5000,-K
+ služby. Pronájem s možností odprodeje. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.
d m 4+1 v Jasenné p.269, celý podskle-
pený.Nájem 5000,-K  + služby. TEL.:775 
061 233
* Prodám rod.d m 4+1 v Jarom i, Albán-
ská ul.198. Cena 2.560.000,-K . TEL.:775 
061 233
* Prodáme novostavbu RD 5+1 se zast eše-
ným parkovacím stáním pro os.automobil v 
Polici nad Metují, ul.Slune ná. Tel: 608 122 
195
* Prodám krajní adový RD 5+1 v eské 
Skalici na klidném míst  u lesa (2 km do Ra-
tibo ic). Vl.studna, skleník, kamenný sklípek 
atp. Tel 608 162 338.

PRODEJ

* Prodám akcie ZD u Nového M sta n.M.. 
TEL.:603 83 43 27
* Prodám domácí kino s DVD Philips HTS 
3270. Vysoce kvalitní prostorový zvuk Dolby 
Digital a Pro Logic II. p ehrává DVD, CD, 
MP3, DivX. P ehrává z USB fi lmy, hudbu, 
fotografi e. Tuner FM s RDS, název stanice, 
40 p edvoleb. Scart, HDMI 1080p. Záruka. 
Nové v krabici, stálo 5000,-. Cena dohodou. 
Info. 602 163 720
* PRODÁM VÝBAVI KU NA CHLAPCE
0-6 M SÍC  PO 1. DÍT TI, JAKO NOVÁ 
A POLOHOVACÍ LEHÁTKO CHICCO 0-6 
M SÍC . CENA DOHODOU TEL.: 777 601 
106
* Prodám hrob s pomní kem na hlavním 
h bitov  v Novém M st  n.Met., teraso, celý 
zakrytý, poblíž vchodu a zdroje vody. Cena 
dohodou. Tel. 737 93 62 03

* 5 litr  MICROPOLU nahradí 2 tuny 
vápna!! Dále nabízíme mnoho dalších sta-
vebních p ísad proti vlhkosti belgické spo-
le nosti PTB COMPAKTUNA. Informace: 
www.gktrade.cz, tel. 603 707 850

* Prodám nový p ebalovací pult, materiál 
lamino olše, cena 2200,-K . TEL.:605 475 
830
* Prodám pianino SCHOLZE + stoli ka, 
dub hn dý, r.v. 1961, zachovalý stav, cena 24 
tisíc K . Tel. 737 017 709, 491 474 331 po 
16 hod.
* Prodám novou sn žnou frézu zn. TORRO 
Mountfi eld, b žná cena 62 000,-K , nyní 35 
000,-K . (záb r 71 cm, odhoz 14 m, starto-
vání el. i ru ní, 6 rychlostí vp ed - 2 rychlosti 
vzad). Volejte non-stop 602 145 222
* Prodám vep ové p lky, 50 K - za kg, + 
droby zdarma, krmeno beze sm si, volat po 
21 hod. na tel. 607 950 500

* Prodám plastové vchodové dve e
98x198 cm, bílé, hladké, 1/4 izol. dvousklo 
koso tverec, 2/3 bílý plast, hliník práh, vý-
pl  2 cm polystyren, cena 4500 K . TEL.: 
728 527 366
* Prodám sendvi ové izola ní panely st eš-
ní, 100x200 cm, TL. 6 cm za 500 K /ks, tl. 8 
cm za 550 K /ks, tl.10 cm k tomu za 550 K /
ks, použití jako fi nální zateplená st ešní kryti-
na. Tel. 728 527 366
* Prodám pletivo na plot 180/25m síla 
2,5mm, zapletené, pozinkované, poplasto-
vané pvc, zelené, oko 5cm, vázací drát, cena 
2300 K . TEL.728 527 366

KOUPÍM

* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled , p ípadn  vykoupím. Kupuji 
ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602 735 

593
* Koupím starý motocykl a veškeré náhrad-
ní díly. 773207158
* Koupím staré hodiny, hra ky a nábytek z 
paroží. 776139418
* Koupím trubkové lešení i menší množství 
nebo jen trubky. tel: 603 900 795
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra ky,
bakelitová autí ka Ites, Kaden a aut. na 
bowden, autodráhy, modelové železnice, 
vlá ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, hodin-
ky, foto p ístroje, rádia, knihy, vyznamenání 
a ády LM aj. staré nepot ebné i poškozené 
p edm ty. Tel. 608 811 683

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodáme nebytové prostory 400 m2, (ku-
chy ka + soc.za .) Náchod, Pražská 1759, 
vhodné jako prodejna, kancelá e, sklad apod. 
TEL.: 776 564 708
* Pronajmu nebytové prostory, 60 m2, v 
centru eské Skalice, vhodné pro kancelá ,
obchod, kade nictví atd. Volné ihned. TEL.: 
774 082 345

* Koupíme skladovací (prodejní, adminis-
trativní) prostory v Hronov  a okolí min. 
400 m2. Tel. 774590620

* Pronajmu dlouhodob  garáž v Náchod .
Cena 1000 K /m s. Tel. 732 167 291
* Pronajmu kancelá ské a obchodní prosto-
ry v Novém M st  n.M.. TEL.:603 434 073
* Od ledna 2010 pronajmu klimatizované 
prostory (vhodné jako kancelá e) s vlastním 
WC. P ízemí domu v Hronov  nám stí .t. 
723 857 363
* Prodám nebo pronajmu zd nou garáž
v eské Skalici. RK Nevolat! Tel.604 746 
848
* Pronajmeme kancelá ské prostory
v budov  Itálie na Kamenici v Náchod .
Celkem 4 kancelá e o celk.vým e 91 m2.
Možno dohromady nebo jednotliv . K dis-
pozici kuchy ka, WC, výtah. TEL.:777 
152 750
* Pronajmu garáž v centru Náchoda. Tel.: 
737 407 528
* Pronajmu obchod v eské Skalici na ná-
m stí 19 m2, WC a chodba 6m2. Tel.: 776 046 
488
* Pronajmu nebytové prostory v . Skalici, 
T.G.Masaryka 85, vhodné nap . jako prodejní 
plocha, cca 70 m2, p ízemí, výlohy atd. Tel. 
777 222 808

SEZNÁMENÍ

* NAJDU HODNOU ŽENU OD 19-35 LET 
Z NÁCHODA A OKOLÍ? JA SPORTOVNÍ 
POSTAVY, SVOBODNÝ, 30 LET. ZÁJMY 
P ÍRODA, CESTOVÁNÍ, KOLO, PLAVÁ-
NÍ. Mobil.:720 331 955

BYTY

* Hledám pronájem bytu v Novém M st
n.M 1+1 s možností odkoupení - není pod-
mínkou. TEL.:776 022 422
* Pronajmu byt 2+1 (76m2) blízko centra 
Náchoda poblíž restaurace Vatikan.Byt je v 
rodinném dom  se samostatným vchodem. 
Nájem 6000k  + inkaso,kauce 15000 K .
(možnost, internetu a satelitu). Tel.777 796 
996
* Pronajmu dlouhodob  novou garsonku s 
terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod  na Li-
pím naproti hospod , nájemné 2.900,-K  + 
1.700,-K  inkaso, kauce 13.800,-K . Tel.:608 
90 30 70.
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchod  - sídliš-
t  U NEMOCNICE. Po rekonstrukci - nová 
plast. okna atd. Tel. 739 726 261
* Prodám DB 3+1 v .K. na Koubovce. Za-
žádáno do OV. Volný podzim 2010. Tel. 732 
109 339
* Prodám byt 1+kk s balkonem v Novém 
M st  n.M. - Malecí po celkové rekonstrukci. 
TEL.:603 530 720
* PRONAJMU byt 2+1 v klidné ásti st edu 
Nového M sta n. Met. (po celkové rekon-
strukci), tel.: 491 473 457
* Sháníme byt v os. vl. 2+1, 3+1 v Náchod ,
1,3mil. ne u nemocnice Tel.: 608 883 012
* Prodám v Náchod  byty 2+1 a 1+1 v OV 
cihla nedaleko centra, zateplený, plast. okna. 
Tel.: 608 245 634
* Pronajmu byt 4+1 v Náchod  na Plhov .
Cena dohodou. Tel. 777 59 59 81
* Koupíme byt v OV 3+1, 4+1 v Novém 
M st  n/M., pokud bude po rekonstrukci, 
vyšší cenu respektujeme. Tel.: 604 646 108
* Pronajmu byt 1+ kk v Hronov , z v tší 
ásti za ízený, nová koupelna, kuch. linka, 

vestav né sk ín . K dispozici sklep, sušárna, 
spole ný dv r. Klidná ul. 3 minuty od nám s-
tí, nájem 3500,-K  + režie. Kauce 12 000,-K ,
pouze pro dvojici i jednotlivce. tel. 777 595 
888
* Prodám dr. byt 3+1, v He mánkovicích, 
zd ný, zatepl., nová plast. okna, nová koupel-
na a WC. Topení el. nebo na TP. Inf. tel. 775 
057 470
* Prodám slunný DB 3+1 na Plhov  po 
ást.rekonstrukci (zd né jádro, vest.sk ín ,

plov. podlahy). Cena 1.250.000 K . Pro 
vážné zájemce. Tel. 776 28 78 16.

* Prodám byt 2+1 ve Velkém Po í í na ná-
m stí. Tel. 777 835 205
* Pronajmu dlouhodob  byt 73 m2, v Ná-
chod  - Plhov , p ízemí, nájemné 3500,-K  + 
inkaso, vratná kauce. Tel. 604 437 128
* Pronajmu 1+1 v NA, nájem 3500,- + inka-
so. Tel. 737 411 933
* Prodám byt 1+1 p ed laný na 2+kk v Ja-
rom i, v OV, v panel. dom , p ed lané zd né 
jádro, cena 790.000 K . Tel. 777 038 022, RK 
nevolat.
* Prodám DB 1+kk v Náchod , 3p., balkon, 
p vodní udržovaný, plastová okna, nízké pro-
vozní náklady, RK nevolat, 515.000,-, tel.: 
604 905 966
* Prodám byt 4+1 v OV, v Náchod  - Plho-
v , jedná se o byt v p ízemí, nutná rekonstruk-
ce, tel. 604 437 128
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice v Ná-
chod , nájem 6000 v .inkasa, vratná kauce 
10000,-, volné ihned! TEL.: 734 468 039
* Zrek. d m u Náchoda k bydlení s pod-
nikáním, Dolní Radechová, 1.NP prodejna s 
výlohou, 2.NP nadstandard. byt 4+kk, 98,3 
m2, d m po celk. rek. 3,5 mil. K . RK Lord 
776 761 391.

* Prodám byt 2+1 v OV v Náchod  na Pl-
hov  naproti Bucuru, byt je s balkonem a 
sklepem, p ed 3 lety po rekonstrukci jádra, 
stoupa ek, plastová okna, za ízený lednice, 
kuchy , my ka, sprorák sklo keramická 
deska, televize, dvoupostel, komody a sk í-
n  pouze vymalovat cena 1.2 mil RK nevo-
lat. TEL.: 608 888 429

* Prodám byt 3+1 v OV (podíl na rod. dom )
v Hronov  blízko centra. Cena 1.100.000 K .
Tel. 774 634 731
* Sháním byt 2+KK, 2+1, pop . 3+1 v No-
vém M st  nad Metují. Prosím nabídn te na 
tel 721 503 662
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat e cihlové-
ho domu v Polici nad Metují. V cen  je byt.
jednotka, spoluvl.podíl na spole ných ástech 
domu, na pozemcích a také na nebyt.jednot-
ce - prodejna v p ízemí. Cena 770.000 K .
TEL.:606 951 546

* S O U K R O M * Š I KOV N * R O Z U M N * RYC H L E **  S O U K R O M  *  Š I KOV N  *  R O Z U M N *  RYC H L E  *

MOTOREST 
„U PAVLA“ 

V NÁCHODĚ
* hotová jídla * minutky

* ubytování
od února se na Vaši návštěvu 

těší Grätzová Alena

tel. 491 421 701
mobil: 737 194 941

e-mail: alena.gratz@seznam.cz   

* Pronajmeme nebytové prostory cca 100 
m2 v ul.Dobrošovská p. 2008. Informace 
na tel. 776 233 642

* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) 
v Náchod , ul. Riegrova, naproti lékárn  p i
výjezdu z nám stí. Kolaudováno na prodejnu 
potravin s ob erstvením v etn  hygienického 
zázemí. Celková plocha 100 m2. Prodejní plo-
cha 74 m2. Tel. 777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchod  na Kamenici.
Volné ihned. TEL.:777 152 750

R ZNÉ

* Nabízím výuku a dou ování anglického 
jazyka. Tel. 737 515 785

* Autobusová doprava. Hledám pro skupi-
nu vodák  dopravu autobusem do zahrani í
na týdenní dovolenou na Istrii, v termínu 
V termínu 30.6. – 11.7.2010. Spaní v kem-
pech, po etí cca 2500km. Podmínkou je 
záv sné za ízení. Nabídky pište na: benes.
lubomir@email.cz.

* P evedu levn  z digi kamery, mini DV a 
jiné (nap . VHS) na DVD. Volejte 732 11 82 45
* Daruji neomezené množství hlíny.
TEL.:739 814 111
* HERBALIFE levn . e-mail: hubnetevpo-
hode@seznam.cz

* ECKO 12 dní 58600 - 7400K v etn
dopravy. Apartmány u mo e s bazénem. Sle-
vy pro d ti, seniory a kolektivy. KATALOG 
ZDARMA. T: 466985652  www.cklotos.cz

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Domácí práce - zprost edkuji nabídku do-
mácích prací, vše posíláno poštou. Info za 
nadepsanou a ofrankovanou obálku: Monika 
Wernerová, Kramolna 198, 547 01 Náchod
* Perspektivní uplatn ní na 6-10 hodin týd-
n . Výd lek až 9000,-K  za týden. Tel. 603 
731 609
* Máte navíc? Jste ambiciózní a odvážná 
osoba se zájmem o mezinárodní podnikání? 
Sp chá! tel. 773 586 293

AUTO-MOTO

* P estavby aut na LPG, www.autona-
plyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jarom  777 
962 205

Vážení občané, zveme Vás na 1.veřejnou valnou hromadu 
občanského sdružení OBCHVAT NÁCHODA, 

která se bude konat dne 28.ledna 2010 v 17,00 hodin 
ve školní jídelně v Raisově ulici v Náchodě.

Od 16,00 do 17,00 hodin 
budou přijímáni noví členové občanského sdružení.

   Na valné hromadě bude promítáno video s grafi ckým znázorněním trasy ob-
chvatu. Valné hromady se bude účastnit investor stavby a generální projektant.
   Budete seznámeni s dosavadní činností občanského sdružení Obchvat Náchoda 
a budete mít možnost podpořit naši snahu tím, že se stanete členy sdružení. Je 
třeba, aby občané Náchoda ukázali, jak je pro ně důležité řešení dopravní situace 
ve městě. Podpořte nás Vaší přítomností.                  Za výbor sdružení Vás zvou

Ing. Chaloupka Jan, Šafránková Jaroslava, Rázl František       



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

AKČNÍ NABÍDKA: 

 nyní sleva pro všechny -30%
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELISO 9001
ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu ní

REHAU GENEO-revolu ní 
profil-bez ocelových výztuh -vyvi-

profi l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém pr myslu a F1

nuto v leteckém pr myslu a F1                               
Koeficient až Uf=0,85 W/m2K!!!

Koefi cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  
Vhodné pro nízkoenergetické a

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
pasivní domy.REHAU IMPRESSIVE-nový

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový profil
šestikomorový profi l

Pro mladý tým přijmu 
2 nové kolegy/kolegyně 

do nové kanceláře v Náchodě.
Práce pouze v kanceláři, 

tři dny v týdnu.
Požadavky: komunikativní 

schopnosti, příjemný vzhled.
Info: PO-PÁ: 10.00-18.00

777 345 132          

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

Pot ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p edm ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran  apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz stalosti, z p dy, 

i p i st hování.
PO - zav eno, ÚT - T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421

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

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

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

NEJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

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

MD, podnikatele

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

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

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

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

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

www.rako-reality.cz

Horní Kostelec - zd ný domek vhodný k bydlení i 
rekreaci se zahradou, výhled do zelen ...........570tis.

eská Skalice - rodinný d m 4+1 v klidné ásti  se 
zahradou o vým e 1 153m2, garáž............2.590mil.
Náchod - B loves - RD 3+1 v klidné lokalit , tech-
nické zázemí, garáž, pozemek 1 000m2......2.590mil.
Náchod - pronájem obchodu s výlohami dále 
výrobních, sklad., kancelá . prostor.........Info v RK
Nové M sto n/M. - p kný DB 3+1-70m2......1,6mil.
Nové M sto n/M. - byt 3+1 v OV.............1.200mil.
Šediviny - 5km od Deštné v Orl. h. - velký d m k 
bydlení, rekreaci, na penzion, okraj obce..1.590mil.

eská Skalice - byt 3+1 v 2.NP s balkónem v os. 
vl., p i rychlém jednání výrazná sleva......1.250mil.
Police n/Met. - st. pozemek o vým e 739m2...420
000,-K  a novostavba RD 5+1...................2.660mil.
Kleny u eské Skalice - zd ná chalupa vhodná k 
trvalému bydlení s pozemkem 558m2.......Info v RK
Náchod - pronájem bytu po rekonst. 2+1 s balkónem, 
vým ra 75m2 se sklepem, plyn............5 000,-K /m s.
Velké Po í í - rekonstruovaný p ízemní RD 3+1 s 
pozemkem 391m2 v klidné ásti obce.......1.395mil.
Náchod - byt 3+1 v OV_1.070mil.,Náchod-Branka 

-byt 3+1 v OV po celk. modernizaci.........1.360mil.
Kramolna - samostatn  stojící rodinný d m s pozem-
kem o vým e 2893m2, klidné místo..........2.850mil.
Kramolna u Náchoda - rodinný d m po zna né re-
konstrukci s pozemkem o vým e 594m2..2.400mil.
Hronov - adový rodinný d m 4(5)+1 na P í nici
se zahradou, d m je v dobrém stavu.........2.290mil.
Náchod - RD 3+1 se zahradou o vým e 835m2 na  
klidném míst  nedaleko centra..................2.990mil.
Náchod - B loves - byt 1+1 v OV s lodžií..790tis.,
Náchod - pronájem prodejny.........14 400,-K /m s.
Kramolna - rodinný d m 5+1 po kompletní rekon-
strukci s pozemkem o vým e 1 284m2.....3.399mil.
Náchod - Plhov - byt po rekonstr. 3+1 v os. 
vl_1.290mil. a byt na Plhov  2+1, pl.45,48m2..940tis.
Nový Hrádek - rodinný d m 3+kk k bydlení i 
rekreaci, 200m od lyža ského vleku..........1.050mil.
Police n/M.-byt 3+1 v os. vl. po rekonstr......935tis.
N.M sto n/M. - pronájem bytu 3+1...6 000,-K /m s.

eská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v 
Malé Skalici k bydlení i rekreaci..........990 000,-K
Olešnice v Orl. horách - zd ný domek se zahradou 
na klidném míst ,k rekreaci i bydlení........1.250mil.   

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

Uklidíme 
a odvezeme 

sníh...

TEL.: 602 145 222

NEBANKOVNÍ P J KY
pro zam stnance,d chodce,

živnostníky a podnikatele
bez poplatk  !

tel : 602 413 513

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750     

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p íjem

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

s rozvodem
doporu ujeme ústní konzultace p edem

sjednané
profi  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej

technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:

eských Brat í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

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

p íjem zakázek: Po - t  9-13,30 h

RADEK HORÁK
STAVEBNÍ 

A POKRÝVA SKÉ
PRÁCE

tel. 728 270 123
e-mail: spp.horakradek@seznam.cz
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Provádíme: * sádrokartony * dlažby a obklady 
* bytová jádra * veškeré zednické práce

ZIMNÍ SLEVY NA PRÁCI - 15-25%

Nabízíme 

VÝROBNÍ A SKLADOVÉ VÝROBNÍ A SKLADOVÉ 
PROSTORYPROSTORY

k prodeji nebo pronájmu,
v průmyslové zóně 

Nového Eltonu 
v  Novém Městě n. M.

Info.: 774 000 524

UNIVERSAL CONTOUR WRAP 
- jediný detoxikační tělový zábal, 

při kterém garantovaně ztratíte 15 cm
 za pouhé 2 hodiny!

!!! akce na měsíc únor - sleva 10 % 
na veškeré poskytované služby !!!   

* KADEŘNICTVÍ - Iveta Vítová, tel. 776 344 900

* KOSMETIKA - Petra Rozínková, tel. 775 416 977
                                                                www.kosmetikapetra.cz

SALON SCARLET (Hurdálkova 206, Náchod)

!!! akce na leden - březen - prodloužení řas - nový set za 3000,- Kč

BUĎTE SVŮDNÁ A VÝRAZNÁ VE DNE 
I V NOCI!

dále veškeré kadeřnické služby, prodej kosmetiky Sportovní zařízení města Náchoda, p.o. 
pronajmou na sezónu 2010

ZAHRADNÍ OBČERSTVENÍ 
NA JIRÁSKOVĚ KOUPALIŠTI 

V NÁCHODĚ.
Zájemci se mohou přihlásit písemně 

do 28.2.2010 na adrese:
Pražská 178, 547 01 Náchod. 

Zájemcům budou sděleny 
podmínky a termín prohlídky objektu 

občerstvení.   

OBRAZY
PAVLA BRÁZDY

 Vnuk Heleny apkové - Pavel Brázda 
navštíví Úpici. Stane se tak u p íleži-
tosti 120. výro í narození spisovatele 
Karla apka.
Sou ástí návšt vy bude výstava Bráz-
dových obraz  i p edstavení knihy st e-
doškolského profesora Aleše Fetterse s 
názvem „Karel apek v rodném kraji“. 

(r)     

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov
Veškeré služby pohřební, hřbitovní 

a kamenické.
Pich Tomáš tel. 777 656 830

Náchod, Strnadova 51, 
tel. 734 330 252

(vedle drogerie TETA)
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00 hodin.
Mimo tuto pracovní dobu je možné 

sjednat pohřeb po telefonické 
dohodě na

 tel.: 777 656 830

Úklidová služba 
nabízí:

 úklid celého domu, bytu
 úklid kanceláří i vašeho závodu 

   nebo provozovny a dalších prostor
 úklid po malířích a stavebních 

   prací
 úklid půdy a sklepních prostor 

   průmyslovým vysavačem

mobil: 604 960 649 

Karnevalové zboží
P j ovna a prodejna d tských

karnevalových kostým
Prodej ÍNSKÝCH LÉTAJÍCÍCH LAMPION

PANET s.r.o., U Cihelny 634, 
547 01 Náchod, 
(výjezd na HK, „U Rybárny“), 
tel. 604 725 219  www.panetsro.cz

Pracovní doba 
PO-PÁ 6.00-14.00 hod., 
ÚT, ČT 14.00-16.00 hod.

(leden - únor)

P j ujeme na celý víkend
Prodej karnevalového zboží

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE, 
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ PO-
HOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, 
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, 
NÁCHOD ZDARMA!NÁCHOD ZDARMA!

Přijmu 
KUCHAŘE

na hotovky a minutky

a SERVÍRKU
Náchod

TEL.:737 194 941  

Platex, s.r.o.
K enkova 283

eská Skalice

p ední sv tový výrobce kniha ských pláten 
a podkladových tkanin pro smirková plátna

len mezinárodní skupiny BN International, b.v.

vypisuje
výb rové ízení na pozici provozního technologa

požadujeme
  VŠ vzd lání textilního sm ru, zam ení na textilní chemii

a úpravárenství
  p ípadn  SŠ vzd lání chemického nebo textilního sm ru

s praxí
  aktivní znalost AJ nebo NJ 

  znalost práce na PC – MS Offi ce
idi ský  pr kaz  „B“ – aktivní idi

  pracovitost, fl exibilita, spolehlivost
  schopnost práce v kolektivu

nabízíme
  po zapracování smlouvu na dobu neur itou

Písemné nabídky s profesními životopisy zasílejtePísemné nabídky s profesními životopisy zasílejte
na e-mail: personal@platex.czna e-mail: personal@platex.cz
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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   P ipravíme si: t stoviny, zelí kysané, 
uzené nebo jiné maso- vep ové, klobásu 
nebo salám. Zelí propereme. Na pánvi 
na lží ce sádla ope eme maso do m kka, 
vyjmeme a na tuku ope eme uva ené zelí 
do polom kka. P idáme uva ené t stovi-
ny (na skus) a ochutíme trochou ko ení, 
m že být grilovací nebo dle Vaší chuti 
a vše promícháme. Výborné, rychlé a 
zdravé. Dobrou chu  p eje tená m
                                    Echa Ji í Hanuš    

ECHO V KUCHYNI

TĚSTOVINY TĚSTOVINY 
SE ZELÍMSE ZELÍM
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Nabízíme Vám pojišt ní bytových dom  v etn
administrativních budov u pojiš ovny Generali 
a.s., se kterou máme uzav enou exkluzivní 
smlouvu. Vy ešíte tím pojistná nebezpe í, která 
mohou postihnout váš d m: požár, p ímý úder 
blesku, výbuch, kou , únik vody. Samoz ejm
tím ešíte i škody zp sobené vich icí, krupo-
bitím, tíhou sn hu i pádem stromu. VY budete 
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!                

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb p i
správ  vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro spole enství vlastník

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

   O tom, že chov n mých tvá í není 
oprošt n od zákonem stanovených po-
platk , net eba déle mluvit. O em je 
možno mluvit, jsou výše t chto poplatk ,
které ur ují samosprávy konkrétních sí-
del. Kolik nap íklad stojí pobyt zví ecího
milá ka - psa v domácnosti v Polici nad 
Metují? V dom  do t í bytových jednotek
zde za psa zaplatíte 300,-K , ve v tších
domech poté 500,-K .

íd eji osídlené oblasti jako nap íklad
P kov, Hlav ov a další „vytáhnou“ z 
kapsy 250,-K . Pání ek - senior je na 
tom nejlépe.
Za psího kamaráda platí 200,-K . (r)b

CENÍK 
NĚMÉ TVÁŘE

   Ned lní odpoledne pro d ti a rodi e
po ádalo mate ské centrum Bublinka v 
eskoskalické klubovn  zahrádká  již po-

druhé. Každá ned le je tématická a jejím 
cílem je, aby se d ti pokaždé n co nau ily. 
Ned le 17.ledna byla zam ená na pomoc 
p írod  a ekologii. Manželé Sv tlíkovi z 
organizace A-Rocha nau ili d ti poznávat 
n které naše domácí ptáky, nau ily se, co 
jim m žou a nem žou dávat v zim  do kr-
mítka a s vynikajícím ornitologem panem 
Sv tlíkem si d ti na ptá ky i zahrály. Cent-
rum rozvoje eská Skalice, královéhradec-
ký Ateliér ženy i maminky z Bublinky si 
pro d ti p ipravili výtvarné dílni ky a hry. 
D ti se hrou u ily t ídit odpad, vyráb ly z 
recyklovatelných materiál  korunky, mou-

chy, masky a spoustu dalších krásných 
v cí. Na t chto ned lních akcích se myslí 
i na rodi e, kte í m žou dv  hodiny strá-
vit spole n  v klidu u kávy nebo aje. Pro 
d ti je vždy k dispozici d tský koutek i 
ob erstvení v etn  p esnídávek, pití ek
nebo domácích kolá . V únoru se d ti
m žou t šit na téma Hrajeme si s pohád-
kou.

Za OS Bublina 
a MC Bublinka Marinicová Kate ina

Učili se pomáhat přírodě

uvádí v m síci ÚNORU 2010

 P EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod ,
otevírací doba: pond lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  ozna ené  programy  pro  držitele  pr kaz  M Ú v Náchod ,  ZTP a ZTP/P. Pr kazy na vyzvání p edložte p i kontrole vstupenek.
Vozí ká i po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

* St eda 3. 2. v 19.00 hodin

Filharmonie Hradec Králové
Matyáš Novák - klavír
Dirigent: A. S. Weiser

Koncert ab. cyklu - skupina “K”
Vstupné: 180, 160, 140, 120 K  SLEVA

* tvrtek 4. 2. v 19.00 hodin

Jakub Smolík
Vstupné: 230, 210, 190, 170 K

* Ned le 7. 2. v 15.00 hodin

Malostranská zimní pohádka
Divadlo Mat je Kopeckého

inoherní pohádka pro d ti
Vstupné: 60, 50, 40 K

* tvrtek 11. 2. v 19.00 hodin

Literárn  hudební ve er
Merci, Edith!

Malý sál m stského divadla
Vstupné: 40 K

* Úterý 16. 2. v 19.00 hodin

Vystoupí Jakub Štěpán 

M STSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA ÍŽKA V NÁCHOD

BERÁNEK NÁCHOD A. S.

K. Polá ek, M. Va ká ,
O. Havelka: Muži v Ofsidu

M stské divadlo Mladá Boleslav
Ab. cyklus - skupina “A”

Vstupné: 320, 310, 290, 270 K

* Úterý 23. 2. v 19.00 hodin

N. Simon: ...Vstupte!
Divadelní agentura Harlekýn

Hrají: P. Nárožný, L. Mrkvi ka,
J. enský, L.Švormová

Vstupné: 350, 320, 290, 260 K

* Sobota 27. 2. ve 20.00 hodin

Reprezenta ní ples M sta
Náchoda  a Primátoru a. s.

Vstupné: velký sál 200 K , malý sál 150 K ,
balkón a k stání 100 K

z Mezilesí
   V dalším dílu seriálu Ordinace v r žo-
vé zahrad , který TV Nova odvysílá dne 
28.1., si jednu z epizodních rolí zahra-
je i za ínající herec a student 3. ro ní-
ku Pražské státní konzervato e - Jakub 
Št pán z Mezilesí u Nového M sta nad 
Metují. Krom  hlavní role ve snímku 
„Daleko do Nashvillu“ a dalších tele-
vizních rolích Jakuba známe jako lena 
poroty Studentského smíchu 2009. Jakub 
také hraje ve dvou komediích „Nežárli!“ 
(Divadlo Starbag) a „Tanec mezi vejci“ 
(Divadlo Metro). O své tvrte ní roli v 
Ordinaci Jakub více neprozradil a všech-
ny Vás tímto zve na shlédnutí oblíbeného 
seriálu, a to i po premié e dílu prost ed-
nictvím internetu.                     Ji í Polák

MISTŘI UZENÁŘI
   Zalistovali jsme za vás v historických 
archivech, abychom zjistili, jak dlouhou 
tradici mají výrobky známé polické fi rmy 
Pejskar a spol. Sv te, b ku, poli ane div 
se, již v roce 1896 je datováno úsp šné 
podnikání tamních bratr  Františka a Jo-
sefa Pejskarových, kte í vyváželi výrobky 
ze šunky a masové konzervy do celé Evro-
py.                                                           (r)


