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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).

25 000 
výtisk�

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

Jedna svářečka 
pro elektrodu, céóčko i TIGS
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OTUŽILCI NA METUJI
 V sobotu 15.ledna odpoledne se v Náchod� uskute�nil jubilejní - již 40. ro�ník setkání 
otužilc� na Metuji, který po�ádá Oddíl SK - Výtahy Náchod dálkového a zimního plavání, 
Metujští tyg�i.
 V �ece Metuji, která m�la po poledni teplotu 3,9 stup�� Celsia, plavalo celkem 120 
plavc�, mimo jiné ze Slovenska, Polska nebo Anglie.
 Plavalo se na tratích 100, 250, 500 a 750 m. Sout�že se zú�astnili i n�kte�í z �eských 
poko�itel� kanálu La Manche, p�ijela naše nejmladší a nej�erstv�jší poko�itelka - šest-
náctiletá pardubická plavkyn� Lenka Št�rbová (na snímku �.2 s po�adatelem panem Pet-
rem Kociánem). Do Náchoda p�ijela i otužilecká legenda - 97letý dr. ing. Ladislav Nicek 
z Olomouce.
 Nechyb�la ani volba královny krásy zimního plavání ( na snímku �.1 starosta Náchoda 
Jan Birke gratuluje víz�zce).
 On sám podpo�il plavce nejen moráln� - sám se pono�il do ledových vod rozbou�ené 
�eky Metuje a p�ed zraky velkého po�tu divák� p�islíbil, že bude trénovat a zú�astní se 
i dalších ro�ník�...                                                                                        

foto Josef PEPA Voltr

2

1

HRONOV 
VIRTUÁLN�

 Hronovský m�stský web (www.mestohro-
nov.cz) má nyní skv�lou interaktivní vychy-
távku. Jedná se o možnost virtuální prohlídky 
12 hronovských zajímavostí (rodným domem 
spisovatele Jiráska po�ínaje a Wikow Arénou 
kon�e). Virtuální procházku Hronovem po-
mohl za� nancovat mezinárodní projekt „Vítej 
turysta u nás“.                                                           (r) 

VYSTAVUJÍ
V POLSKU

 Fotografové ob�anského sdružení Pozná-
vání z Nového M�sta nad Metují nyní vy-
stavují v sousedním Polsku. Až do 28. února 
jsou ke shlédnutí jejich snímky zast�ešené 
názvem „Pohledy a vize V.“ ve m�st� Dusz-
niki - Zdroj na p�esné adrese Sala Kameral-
na, Rynek 10.                                                                    (r)

ZPRAVODAJ 
A INFOSERVIS

  Zajímavou podobu má m�stem vydá-
vaný informa�ní servis v Jarom��i. Exis-
tují zde dv� tiskoviny, které se navzájem 
dopl�ují: První z nich je Zpravodaj Ja-
rom��e - Josefova (prodávaný za ur�itou 
�ástku), druhou pak m�stský Infoservis dis-
tribuovaný zdarma do poštovních schránek.                                                                                                                                        
                                                                 (r)

TIP NA B�ŽKY
Tip na b�žka�skou trasu v okolí �erveného Kostelce zve�ejnil tamní m�stský zpravo-
daj. Jedná se o nástupní trasu v délce 4 km do lokality Jest�ebích hor. Za�átek trasy je 
v �erveném Kostelci u areálu spole�nosti Semet, poté pokra�ujete p�es Lány na Horní 
Rtyni a dále až pod Švédský vrch. V rámci trasy využíváte modré turistické zna�e-
ní.                                                                                                                                 (r)

ZIMNÍ SLEVY
ZIMNÍ SLEVY

MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD
tel. 491 423 669, www.ceky.cz

Prodejna 
stroj� a ná�adí
B�loveská 168, 

Náchod

-50%-50%
-30%-30%

-40%-40%

VELKÝ VÝBĚR STROJŮ
A NÁŘADÍ ZA
AKČNÍ CENYAKČNÍ CENY

-20%-20%

 TOTÁLNÍ KRACH CEN
   �ISTÍME SKLADY

CENY DOPADLY
AŽ NA DNO 
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Raclette - nekone�n� rozmanitá pochutka
 Nedávno na tomto míst� naši �tená�i „ochutnali“ sýrové fondue, dnes to bude jiná 
specialita - raclette. Asi nikoho nep�ekvapí, že se p�vodn� jedná o horský pokrm, který 
si švýcarští pastý�i p�ipravovali ve�er venku nad rozžhavenými uhlíky.
 Základní surovinou pro jeho p�ípravu je tu�ný sýr, který se vkládá do speciálních 
zapékacích pánvi�ek mezi dv� horké desky dvoupatrového elektrického grilu a poté 
se seškrabuje d�ev�nou škrabkou. Nejvhodn�jší p�ílohou k raclette je brambor va�ený 
�i pe�ený ve slupce, dopln�ný parmskou šunkou nebo kouskem masa, které se restuje 
na vrchní te� onové nebo kamenné grilovací desce.
 Variace a možnosti na p�ípravu jsou rozmanité. R�zné dipy, omá�ky a p�ílohy jsou 
stejn� d�ležité jako hlavní suroviny. Proto bychom tento pokrm m�li i správn� serví-
rovat. Ideální talí� by m�l mít více d�lených �ástí. V�tší na hlavní surovinu a menší 
na r�zné dopl�ky.
 Aby každý ve�er s raclette byl jiný, m�li byste si stanovit n�jaké základní téma. Na-
p�íklad masové, mo�ské, salámové, vegetariánské a nebo podle zemí - fantazii se oprav-
du meze nekladou. Raclette je pro hostitele ideální p�íležitostí pozvat p�átele na nefor-
mální setkání, kdy p�i pe�ení sýr� s p�ísadami, dobrém vínu a klábosení tak p�íjemn� 
plyne �as...

Raclette ze �ty� sýr�
200 g polotvrdého holandského sýra, 200 g goudy, 200 g eidamu, 200 g ementálu, 2 
lži�ky ho��ice, p�l lži�ky mletého kmínu, p�l lži�ky mleté papriky, 1 kg brambor, 8 
plátk� šunky, 4 plátky mortadely s pistáciovými o�íšky, 8 jemných plátk� pršutu.
 Brambory ve slupce omyjeme, každý zabalíme do alobalu a dáme péct do trouby. 
Všechny druhy sýra nakrájíme na kosti�ky. V jedné misce smícháme p�lku ho��ice 
a kmín, ve druhé zbytek ho��ice a papriku. Plátky pršutu a šunky srolujeme a položíme 
na talí�. Gril zah�ejeme a každý stolovník si dá do zapékací pánvi�ky pár kostek sýra, 
které p�edtím obalí podle chuti v jedné z omá�ek. Sýr se za n�kolik minut rozpustí a jí 
se s bramborami, pršutem a šunkou.
 Další inspirativní recepty na raclette najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravily Bc. Michaela Rézová a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www. hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Tuky - nejv�tší zlo na našich talí�ích. Tak se odborníci na výživu dívali mnoho let na p�í-
lišnou konzumaci tuk�. Ukázalo se však, že existují i tuky zdravé. Te
 v�dci zjiš	ují, jak 
velkou roli hrají p�i vývoji d�tí a mladých lidí. Výzkumy pozitivního vlivu zdravých tuk� 
na lidské prospívání pat�í k nejv�tším objev�m posledních let.

P�emíra nezdravých tuk� je totiž hlavní p�í�inou obezity, kornat�ní cév, srde�ních infarkt� 
a mozkových mrtvic. Tuky zdravé, konkrétn� omega 3 nenasycené mastné kyseliny (NMK), 
mohou riziko infarkt� a dalších potíží naopak snižovat. Upravují údajn� také i vysoký krev-
ní tlak.

Zdravé tuky - kde je hledat
Bohatým zdrojem zdravých rostlinných tuk� (omega 3, 6 a 9 NMK i dalších složek) je 

ln�né semínko (dá se koupit ve zdravé výživ�), o�echy, olej z �epky, oliv nebo rakytníku, 
avokádo, kvalitní margaríny, sója, sezamová semínka, kuku�ice nebo pšeni�né klí�ky. Hod-
n� zdravých tuk� najdeme i v rybách (zejména tu�ák, losos, sle
, makrela, sardinky). Musí 
jít však o maso �erstvé. Ryby z konzerv jich obvykle obsahují málo.

Nabízíme vám nyní n�kolik nepravd �i polopravd o tucích
1. P�i reduk�ní diet� nesmíme jíst tuky...
LEŽ - Tuky musíme p�i reduk�ní diet� jen omezit, nikoliv vy�adit z jídelní�ku.
2. Je jedno, jestli jíme máslo nebo margarín, po obojím se tloustne...
LEŽ - Energetická hodnota tukových výrobk� závisí na obsahu tuku, po každém tuku se 

netloustne.
3. Tuky obsahují cholesterol, a proto se jim vyhýbáme...
LEŽ - Cholesterol obsahuje tuky živo�išného p�vodu. Ty jsou zdrojem v�tšího množství 

nasycených mastných kyselin, které zvyšování hladiny cholesterolu v krvi podporují. Rost-
linné tuky naopak obsahují nenasycené mastné kyseliny, které hladinu cholesterolu snižují.

4. Dáváme p�ednost máslu, protože margaríny (rostlinné tuky) jsou um�lé...
LEŽ - Pro výrobu obou potravin se používají p�írodní suroviny. U másla to je mléko, 

u rostlinných tuk� zase rostlinné oleje...
Záv�r je tedy následující. Není pravda, že všechny tuky jsou pro t�lo škodlivé. Každý 

obsahuje jiné prvky. N�které tuky prost� naše t�lo pot�ebuje...
Hana Mejtská 3.H, Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví

a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Mýty o ...
TUKY - jíst nebo nejíst?

Alkohol je špatný spolujezdec
 V lo�ském roce zp�sobilo v �R 
dopravní nehodu pod vlivem alko-
holu p�t tisíc �idi��. Dalších 28 ti-
síc �idi�� s alkoholem v krvi odha-
lily namátkové kontroly policist�.
 Snad každý �idi� p�i tom ví, že 
musí být p�ipravený kdykoliv rychle 
zareagovat na nebezpe�né situace, 
zejména musí dob�e vid�t a správn� 
odhadovat vzdálenost i rychlost. Po-
kud jsou tyto funkce ztíženy, vzr�s-
tá pravd�podobnost nehody. Jenže 
alkohol práv� tyto t�lesné funkce 
a rychlost reakce negativn� ovliv�u-
je. �idi�i pod vlivem alkoholu navíc 
mají tendenci p�ekra�ovat rychlostní 
omezení a chovat se na silnici lehko-
vážn�. �ízení pod vlivem alkoholu je 
nejen nezodpov�dné a nebezpe�né, 
ale zárove� i trestné. Kdo �ídí pod 
vlivem alkoholu, se vystavuje trest-
nímu postihu, který m�že zahrnovat 
vysokou pokutu, ztrátu �idi�ského 
oprávn�ní, p�ípadn� i odn�tí svobo-
dy. Existuje p�itom �ada osv�d�e-
ných možností, jak se nezodpov�d-
nému a nebezpe�nému �ízení pod 
vlivem alkoholu vyhnout. Nap�íklad 
si zvolit „�idi�e ve�era“ nebo jet ve-
�ejnou dopravou �i taxikem a nebo 
o dopravu požádat známého. Mož-

ná to je trošku komplikovan�jší, ale 
m�že to zachránit život. Ur�it� se 
nedá po�ítat s tím, že alkohol z krve 
brzy zmizí. Káva, studená sprcha, 
ani jiné tzv. nápravy hladinu alkoho-
lu v krvi ur�it� nesníží. Nesníží ani 
dopady alkoholu na schopnost bez-
pe�n� �ídit. Alkohol z t�la dostane 
pouze �as a to pom�rn� dlouhý �as. 
Nap�íklad p�t deseti stup�ových piv 
zanechá v krvi muže stopu na osm 
hodin a t�i dvoudecky vína z krve 
ženy zmizí až po 13 hodinách.
 �ízení pod vlivem alkoholu je ne-
bezpe�né nejen pro �idi�e, ale i pro 
spolucestující, pro chodce, ale i ko-
hokoli, kdo 
se alkoholem 
o p o j e n é m u 
�idi� dosta-
ne do cesty!                                                                                                                                        

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

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma)

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (28)
TEXTILKA DOCTOR

 Obdobn� jako v�tšina budoucích textilák� za�ínal další podnika-
tel Herman S. Doctor. Z prost�edk� využívání práce domácích tkalc� 
za�al v roce 1880 stav�t naproti náchodskému nádraží mechanickou 
tkalcovnu s 300 stavy a úpravnou. V roce 1896 zam�stnávala Docto-
rova tkalcovna 950 d�lník� a t�sn� p�ed válkou už 1 200 zam�stnan-
c�. Od roku 1905 �ídil závod Eduard Doctor. Jeho bratr Moritz m�l 
podobné aktivity v Uhrách. Za první republiky � rma zam�stnávala 
kolem 2 000 d�lník�.
 Na Komenského ulici fungovala od roku 1885 výrobna ln�ného 
a �epkového oleje, kterou J. B. Sindermann p�ebudoval v roce 1890 
na mechanickou tkalcovnu pestrobarevného zboží se 150 stavy. Poz-
d�ji provozovnu koupil jako � liálku H. Doctor. Tu ale od n�ho v roce 

1923 koupil Jaromír Kudr-
ná� s Hakaufem pro gumá-
renskou výrobu.
 Od roku 1942 byla celá 
hlavní továrna jako ži-
dovský majetek zabavena 
a p�ebudována v dob�e 
strojov� vybavenou stro-
jírnu. Pod názvem Mettal-
bauwerk se zde vyráb�ly 
až do konce války náhrad-
ní sou�ástky pro n�mecká 
letadla.
 Po válce prostory p�e-
vzaly Mautnerovy textilní 
závody a následn� n.p. 
Tepna. V té dob� byla 
v p�ízemní budov� na dvo�e závodní jídelna. V roce 1948 došlo k po-
žáru administrativní budovy. Celý objekt byl postupn� bourán ve pro-
sp�ch stavby nové závodní jídelny a pozd�ji nového p�tipodlažního 
internátu na rohu Kladské a Plhovské ulice naproti nádraží. Nyní zde 
sídlí Ú�ad práce. Jako pokra�ování linie byly v Kladské ulici postave-
ny bytové jednotky. Zadní �ást dvora používala �SAD pro autobusy, 
nyní �eská dopravní spole�nost (CDS).

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další po-
znatky, doklady a fotogra	 e o uvád�ných objektech k zap�j�ení 
atd., sd�lte je prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo 

do redakce ECHA.

� Doctorova textilka kolem roku 1895

Rychlobruslení v Náchod�
 Už je to tém�� p�t let, co byl v Náchod� 
založen oddíl, který se v lét� v�nuje in-li-
ne rychlobruslení a v zim� shorttracku = 
rychlobruslení na krátké dráze ( na zim-
ním stadionu ). Náš tým �ítá v sou�asné 
dob� asi 20 �len� od t�ch nejmenších 
p�edškolních d�tí až po �erstv� dosp�lé.
 Moc se toho sice zatím o nás neví, 
ale výsledk�, které stojí za zmínku není 
zrovna málo. Naši letošní „kole�kovou“ 
sezónu m�žeme považovat za zatím jed-
nu z neúsp�šn�jších. Mezi nejv�tší úsp�-
chy se rozhodn� �adí tituly juniorského 
Mistra �R na dráze a juniorského Vice-
mistra �R na silnici, oba pat�ící Michalu 
Prokopovi. Pozadu ovšem nez�stávají 
ani d�v�ata. Markéta Ž
árková se stala 
Vicemistryní �R na silnici a druhou Vi-
cemistryní �R na dráze, kladn� lze taky 
hodnotit naši ú�ast na sv�tovém poháru, 
který se jel v Ostrav� a kde jsme v junior-
kách obsadily první dv� p�í�ky.
 Nyní ovšem probíhá sezóna zimní. 
V �R se závod� v shorttracku po�ádá 
velmi málo a proto si vyrážíme zazávo-
dit tém�� po celé st�ední Evrop�. Letos 
jsme se již zú�astnili závod� v n�mec-
kých Dráž
anech, odkud jsme si p�i-
vezli t�i medaile, z toho dv� zlaté. Dále 
jsme navštívili polský Elblag, Budapeš	 

a Spišskou Novou Ves. Tereza Kolesáriková, která se pro tento rok probojovala do �eské 
reprezentace, už vyzkoušela i jedny z nejprestižn�jších závod� v Evrop� Alta Vatelina 
Thropy v italském Bormiu, a s pot�šením m�žeme �íct, že se ani v obrovské konkurenci 
neztratila. Velké úsp�chy také slaví teprve devítiletá Tereza Pfeiferová, která už boduje 
nejen na domácí, ale i na mezinárodní scén�. Takzvaná „ledová sezóna“ je však zatím 
pouze v p�lce, a my doufáme, že se nám bude da�it i nadále.
 Svoji snahu hodláme zúro�it na M�R junior�, které se bude konat 22.-23. ledna 
práv� na zimním stadionu v Náchod�. Budeme rádi, když nás p�ijdete podpo�it, 
nebo se alespo� p�ijdete podívat na tento ne zcela tradi�ní a známý sport.

více na www.bknachod.cz                                                     Klára Prokopová - závodnice

� Doctorova textilka p�ed nádražím

     VZPOMÍNÁME
V úterý 25.ledna 2011 uplynou dva smutné 

roky, 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

 TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 16.ledna uplynulo 5 let od doby, kdy nás 
navždy opustil pan Milan Jakeš z Náchoda.

Stále vzpomínají manželka Helena 
a švagrová Marta s rodinou



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:
 Již t�etím rokem se žáci ZŠ Komenského v Novém M�st� nad Metují 
ú�astní „Víkend� s digitální fotogra� í“. Tradi�n� probíhá podzimní a zimní setkání. 
Na podzim jsme tentokrát vyjeli do Janských Lázní, kde jsme podnikli malou túru 
po okolí i s výjezdem lanovkou na �ernou horu. D�ti fotily nejen krásnou architek-
turu na kolonád�, ale i pohádkovou podzimní p�írodu. Zimní fotografování prob�hlo 
op�t ve Viž�ov� u Mezim�stí, d�ti zde získaly nové zkušenosti s vytvá�ením snímk�, 
jejich úpravami, p�ipravily si novoro�ní p�ání . Z nalovených snímk� jsme uspo�ádali 
malé sout�že o drobné ceny. Následn� se d�ti ú�astní r�zných celostátních sout�ží, 
kde už získaly n�kolik ocen�ní. Celý pobyt byl zpest�en p�íchodem Mikuláše s �ertem, 
št�drove�erní ve�e�í a váno�ní nadílkou. D�ti tak odjížd�ly plné zážitk� a s dáre�ky, 
které pro n� p�ipravily � rmy Olympus, Nikon a  Canon. Za pomoci pracovník� � rmy 
Fotolab Náchod, si d�ti odvezly tišt�né fotogra� e s váno�ními motivy. Pat�í jim proto 
velké pod�kování. Naše víkendy probíhají za � nan�ní podpory m�sta  Nové M�sto nad 
Metují, kterému též moc d�kujeme a v��íme, že i nadále budou podporovat naše malé 
fotografy.
                                                 Jitka Suchánková a So�a Novotná  - vedoucí projektu

Foto Míša Kratochvílová

Komenda op�t fotografuje SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 20% 
NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

 V n�d�li 5.12. zavítal na Pavlišov Mikuláš v doprovodu and�la, aby pot�šil tam�jší 
d�ti bohatou nadílkou. Nechyb�li ani nezbední �erti, kte�í pokárali neposlušné rato-
lesti a obdarovali každé dítko pytlíkem uhlí. Svatou družinu s 
ábelským doprovodem 
pozvalo místní SDH, které tak udržuje dlouholetou tradici ve spolupráci s místními 
ob�any. D�ti si zkrátily �ekání na p�íchod Mikuláše and�lskými a �ertovskými sout�-
žemi, za jejichž spln�ní obdrželi drobné sladkosti. Pod�kování pat�í ob�an�m, kte�í 
pomohli Mikulášskou besídku uspo�ádat. V neposlední �ad� d�kujeme MÚ v Náchod� 
za p�ísp�vek na tuto kulturní akci.                                                  Ob�ané Pavlišova

Mikuláš na Pavlišov�

 Výlet do Strasbourgu byl sou�ástí od-
m�ny za ú�ast v sout�ži „Mladí fotografují 
památky“, kterou vypsalo Sdružení histo-
rických sídel �ech, Moravy a Slezska. V 
sout�ži jsem skon�ila na 2.míst�. Odm�na 
se týkala prvních 3 odm�n�ných.
 5.12.2010- jsme vyjeli na cestu do Fran-
cie. Cesta trvala nekone�ných šest hodin. 
Po p�íjezdu na n�mecko-francouzské hra-
nice jsme se ubytovali v hotelu. Asi po p�l 
hodin� nás vzali na prohlídku VÁNO�NÍ-
HO STRASBOURGU.
 Velice se nám tam líbilo. Prohlédli 
jsme si uli�ky m�sta, váno�ní trhy a také 
ve st�edu m�sta nás zaujala um�lá ledová 
plocha - kde plno francouz� bruslilo. Po-
�así nám moc nep�álo, protože celý ve�er 
pršelo.
 Druhý den (6.12.2010) ráno jsme se 
vydali do RADY EVROPY. Tam jsme 

strávili celý den. P�ivítali nás v zasedacím 
sále. Tam taká prob�hl Ceremoniál, kde 
nám p�edali DIPLOM. Sjelo se tam mnoho 
d�tí z r�zných zemí nap�. Andory, Tunisu, 
Špan�lska, Salvadoru, USA, Chorvatska a 
mnoho dalších. Na záv�r jsme si vym�nili 
zkušenosti. Vše probíhalo v angli�tin� nebo 
ve francouzštin�. Tady si �lov�k teprve uv�-
domí, že bez znalosti cizího jazyka se neo-
bejde. V poledne nás �ekal slavnostní ob�d 
o t�ech chodech, a pak prohlídka celého 
areálu „Rady Evropy“. Pro pohyb po budo-
v� jsme na za�atku pobytu obdrželi iden-
ti� ka�ní jmenovku s magnetickým kódem. 
Všude se prochází bezpe�nostními rámy. I já 
jsem „pískala“ nebo	 jsem m�la v kapse klí-
�e. Po zkontrolování obrovským �ernochem 
z bezpe�nostní služby jsem mohla pokra�o-
vat v prohlídce. Moc se nám tam všem líbilo. 
Byl to p�kný výlet!      Míša Kratochvílová

Cesta do Strasbourgu

MALÁ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEMMALÁ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

 Dne 4.12.2010 po�ádal oddíl TJ Sokol Mohelnice váno�ní turnaj mladších žák�. 
V konkurenci polských, slovenských, rakouských a n�meckých závodníku vybojoval 
ve váze do 38kg Ond�ej Sejkora p�kné druhé místo.
   O den pozd�ji se zú�astnili závodníci 4. kola JUDOREJ v Hradci Králové a op�t 
obsadili medailové pozice. Mlád� Nikolas Letzel 3.místo, mladší žáci Jan Sieratovský 
3.místo a Ond�ej Sejkora 1.místo. T�sn� za medailovými pozicemi z�stali a vybojovali 
4.místa Karek Šrámek a Jan Škola. Dala o sob� v�d�t i Anna Freiwaldová, která je tepr-
ve mlád�, poprvé startovala na závodech a hned vybojovala 4.místo.
    JUDO CLUB SEDDMA Semily po�ádal dne 12.12. 2010 XIX. ro�ník Váno�ního 
poháru v  mladším a starším žactvu. Ve váze do 38kg vybojoval Ond�ej Sejkora 1.místo 
a do 46kg Karek Šrámek 1.místo.
Tím ukon�il JUDO CLUB BROUMOV lo�skou závodní sezónu a p�ejeme  vše nejlepší  
v letošním roce.                                                 Za JC Broumov Dagmar Dušánková

JUDO CLUB BROUMOV

RODNÝM KRAJEM
 Již 41. �íslo Vlastiv�dného sborníku Rodným 
krajem je na pultech novinových stánk�. Do�te-
te se mnoho zajímavého: Jak vypadala náchod-
ská turistika p�ed 100 lety, popsána bude �eská 
menšina v obci Stárkov do roku 1938, p�ipome-
nuty budou dv� desítky let existence základního 
um�leckého školství v Polici nad Metují a mno-
ho dalšího.                                                             (r)

PE�OVATELKA
ROKU 2010

Již osmým ro�níkem byly vyhlášeny vý-
sledky projektu o pe�ovatelku roku. Z ru-
kou paní Lívie Klausové obdržela ocen�ní 
i Jarmila Horáková z Charitní pe�ovatel-
ské služby z �erveného Kostelce           (r)

HCM Jarom�� uspo�ádal Váno�ní turnaj v minihokeji
 Oddíl HCM Jarom�� uspo�ádal 
v ned�li 19. prosince 2010 turnaj t�e-
tích t�íd v minihokeji. Týmy se utkaly 
systémem každý s každým rozd�lené 
podle v�ku do dvou skupin. Hrálo se 
dvakrát 15 minut hrubého �asu. Po�a-
datelé v �ele s Radimem Syrovátkem 
zajistili po celý den vedle rozhod�ích, 
�asom��i�� a dalších i zdravotní služ-
bu. Ve v�kové kategorii ro�ník narození 
2001 a mladší zvít�zil silný výb�r East 
Bohemia, st�íbrné medaile vybojovali 
borci HCM Jarom��, bronz pat�il ho-
kejovým nad�jím ze Šumperka. Turnaj 
hrá�� ro�ník narození 2002 a mladší 
vyhrál Šumperk p�ed Chocní a Kolí-
nem, �tvrté Jarom��i unikl bronz jen o 
skóre. Individuální ocen�ní získali ve 
svých v�kových kategoriích nejlepší 
hrá�i Mat�j Morong (East Bohemia) 

1. East Bohemia         43:11          8
2. HCM Jarom��         21:21          6
3. HK MD Šumperk         25:27          4
4. SC Kolín         11:25          2
5. Dív�í hokej CZ           9:25          0

1. HK MD Šumperk          45:15         8
2. HC Spartak Choce�      31:16         6
3. SC Kolín                         16:20         3
4. HCM Jarom��           15:23        3
5. Dív�í hokej CZ             4:38        0
                                                  
                                                   Petr Záliš

Tabulka
 skupiny A (ro	. 2001):

Tabulka 
skupiny B (2002):

a Joshua Mácha (Šumperk) a nejlepší gólmanky Katka Teplá a Katka Volhejnová 
(ob� Dív�í hokej CZ). Organizáto�i p�ipravili pro všechny týmy hodnotné ceny.



VODNICKÉ DNY V PLAVECKÉ ŠKOLE NÁCHOD
 V krytém plaveckém bazénu v Ná-
chod� p�sobí již více než 20 let pla-
vecká škola . Jejím z�izovatelem je 
od roku 2001 �eský �ervený k�íž 
Místní skupina �.1 Náchod.

Co nabízíme?
Plavecká škola Náchod organizuje p�í-
pravné, základní a zdokonalovací kur-
zy plavání pro mate�ské, základní a st�ed-
ní školy. V nabídce je též zdokonalovací 
a kondi�ní plavání pro dosp�lé a indivi-
duální kurzy plavání. Pod k�ídly plavec-
ké školy také probíhají sobotní kurzy pla-
vání pro d�ti od 6 do 10 let v�ku.

A n�co navíc!
V tomto školním roce p�ipravila pla-
vecká škola pro d�ti, které se ú�astní 
plaveckých kurz�, originální p�ekva-
pení. Do plavecké výuky totiž za�adila 
interaktivní vodnickou hodinu plavá-
ní. Vodnické hodiny mají u d�tí i u je-
jich pedagogického doprovodu velký 

úsp�ch. D�ti si tuto hodinu velmi užívají. 
Jak taková hodina vypadá? Instrukto�i 
plavání jsou p�evle�ení za vodníky, vod-
nice a žabky. D�ti absolvují r�zné vodní 

p�ekážkové dráhy a plavecké štafety. 
Ú�astní se motivujících her a dalších 
zábavných aktivit. Nejv�tší odm�nou 
pro instruktory plavání je maximální 
zaujetí d�tí pro všechny aktivity, d�t-
ský smích a úsm�v. Vodnické hodiny 
budou v náchodském bazénu probíhat 
po celý rok.

Pod�kování
Za skv�lý p�ístup p�i organizaci vod-
nických dn� pat�í pod�kování zejména 
všem profesionálním instruktor�m pla-
vání z Plavecké školy Náchod. V nepo-
slední �ad� pat�í slova dík� i státnímu 
podniku Lesy �eské republiky, který 
v�noval plavecké škole sponzorský dar 
na nákup plaveckých pom�cek.

Bližší informace o Plavecké škole 
naleznete na

www.plaveckaskola.eu
  Foto z vodnických hodin - Mirek Brát

KONTROLNÍ ZÁVODY NASTARTOVALY 
NOVOU SEZONU

Ve st�edu 12.1.2011 odjela �ást atletické tré-
ninkové skupiny Ji�ího Vond�ejce na první 
kontrolní závody do nov� zrekonstruované 
haly - CORNY ARÉNY v Jablonci nad Ni-
sou. Celkem se p�edstavilo 17 sv��enc�, kte-
�í se p�ipravují na halovou sezónu. Nejd�íve 
nastoupila sprinterská disciplína na 60m, kde 
v mužích si z našich nejlépe vedl nestárnoucí 
Jirka Vond�ejc, který tuto tra	 zab�hl za 7,41 
sec., Honza Vacek za 7,61 sec a Jan Vond�ejc 
za 8,04 sec. V žactvu se p�edstavil poprvé 
Filip Balaš a vcelku trenéra uspokojil �asem 
8,56 sec, zrovna tak Roman Dušek výkonem 
8,60 sec. Z d�v�at nem�la sv�j den Viki Ha-
nušová, které se nepovedl start a celkový �as 
byl 9,18 sec. Po�adatelé - ŠAK SG Jablonec 
nad Nisou na naše p�ání za�adili vložený zá-
vod na 800m, kde se nejlépe vedlo naší Polské 
akvizici hájící barvy Hv�zdy SKP Pardubi-
ce- dorostence Kašce Chryczyk, kde zvít�zila 
v �ase 2:33,86 min., druhá byla Nela Vítová 
za 2:56,39 min., t�etí Jana Michel�íková vý-
konem 2:56, 44 min., �tvrtá Renata Kubíko-
vá za 2:56,95 min. a nov� za�ínající Kate�ina 
�erná za 3:07,69 min, vše ješt� žákyn�. V žac-
tvu na této trati p�kným a odvážným výkonem 
zvít�zil Adam Hole�ek �asem 2:34,39 min., 
druhý skon�il Jirka Dušek za výkon 2:41,45 
min. a t�etí skon�il za�ínající Tomáš Vejrek 
za 3:04,92 min. V trojskoku se p�edstavila Do-

minika Vejpravová a za výkon 10,36 m skon-
�ila druhá. Na trati 2000m b�žel Zdenda Rozi-
nek a vcelku p�kným výkonem zab�h celkový 
�as 6:19,98 min. a také za�ínající Petr Vacek 
si vyzkoušel tuto tra	, kde se �asomíra zasta-
vila na 6:38,03 min. Záv�re�nou disciplínou 
byl b�h na 200m, kde se z naší skupiny nikdo 
nevyrovnal se speci� ckou klopenou zatá�kou 

s výb�hem a seb�hem.
Celkov� však lze konstatovat, že mi tyto kon-
trolní závody ukázaly možnosti uplatnit se 
na nadcházejících krajských p�eborech, které 
se uskute�ní také v této hale 23.1.2011.
Zdraví, št�stí a pohodu v tomto novém roce 
p�ejí atleti z Náchoda. 
                                        Ji�í Vond�ejc - trenér

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

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

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

Dop�ejme zv��i v lesích klid
 Náš region oplývá p�írodními krásami a podmínkami pro rekreaci a sportovní vyžití 
v p�írod�. Nemalými finan�ními prost�edky je podporována tvorba cyklotras a b�žec-
kých tratí.
Chceme-li i nadále užívat krás p�írody, musíme si uv�domit svou spoluzodpov�dnost 
za jejich zachování - chovat se k p�írod� tak, abychom ji nepoškozovali. M�li bychom 
si p�edn� uv�domit, že se pohybujeme bezplatn� po cizích pozemcích a v mnoha p�í-
padech po pozemcích soukromých. Kdo z nás by byl rád, kdyby mu cizí lidé pobíhali 
po jeho zahrádce?
M�jme proto na pam�ti, kde jsme a podle toho se chovejme. Pohybujme se jen po vy-
zna�ených cestách. P�íroda je domovem divoce žijící zv��e. Bu
me k lesní zv��i ohle-
duplní a dop�ejme jí klidu.
Lesní zví�ata se lidí prost� bojí. V zimním období je obzvláš	 problém v tom, že štvaná 
nebo vyrušená zv�� v mnoha p�ípadech uhyne na zápal plic, i když se majitel�m ps� 
m�že zdát, že se nic významného nestalo, když pes „jenom zv�� prohnal“.
Rozhodn� by se lidé nem�li pohybovat v okolí krmelc�, kde se zv�� nejvíce zdržuje. 
Má tam potravu a je pro ni ideální, když v její blízkosti i odpo�ívá. Na tyto skute�nosti 
pamatuje i naše legislativa zákonem o myslivosti �. 447/2001 Sb., podle kterého je m.j. 
zakázáno jakýmkoliv zp�sobem rušit zv�� a hlavn� nechat voln� pobíhat psy. P�i proká-
zaném stržení srn�í zv��e hrozí náhrada škody p�es 10 000 K� za jeden kus a eventueln� 
další postihy.
P�eji všem ohleduplným návšt�vník�m p�írody radost a na�erpání nových sil uprost�ed 
naší krásné p�írody.

Ing. Luboš Tyrner, Myslivecký hospodá�

 /�ervený Kostelec/ Uplynulo patnáct let od zprovozn�ní prvního �eského hospice 
v �erveném Kostelci, které bylo významnou událostí v oblasti kvality pé�e o t�žce 
nemocné. Hospice Anežky �eské byl slavnostn� uveden do provozu 1. 1. 1996, kdy byl 
p�ijat první nemocný. „V krátké dob� po zahájení provozu byl Hospic Anežky �eské 
doslova zavalen žádostmi o p�ijetí,“vzpomíná MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka 
hospicového hnutí. „ D�vodem bylo nejspíše hezké prost�edí, zcela volný režim dne, 
neomezené návšt�vy, zásadn� nedirektivní p�ístup a partnerský vztah mezi personálem 
a nemocným, pro n�koho i možnost ú�asti na bohoslužbách.“ Personál v Hospici Anež-
ky �eské po �adu let usiluje o ochranu zájm� t�žce nemocných, kte�í nemají možnost 
ani sílu se o svá práva na kvalitní pé�i dovolávat. Za období patnácti let posloužil více 
než p�ti a p�l tisíc�m nemocných. 
 Významného jubilea se ú�astnili osobnosti, jako je MUDr. Marii Svatošová, 
zakladatelka hospicového hnutí, RNDr. Ji�í Stejskal, �editeli Diecézní charity Hradec 
Králové, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, �editel Oblastní charity �ervený Kostelec, MUDr. 
Jan Král, primá� Hospice Anežky �eské, které se zasloužili o vznik hospice a stáli 
na samém po�átku. Požehnaná myšlenka t�chto n�kolika odvážných a houževnatých 
lidí se uskute�nila a zásadn� zm�nila život nemocných v záv�ru jejich života. 
 Oslavy se nesly v duchu vd��nosti a pod�kování všem, kte�í se jakýmkoliv 
zp�sobem podíleli a podílejí na poskytování kvalitní hospicové pé�e v tomto za�ízení. 
Hospic ožil bohatou ú�astí poz�stalých a zájemc� z blízkého i vzdáleného okolí p�i 
neformálním setkání. „Snad se nám poda�ilo p�ítomným ukázat, že hospic není domem 
smutku, ale že zde bývá velice p�kná a radostná atmosféra,“ �íká vrchní sestra Petra 
Nováková.  Výrazem „Nevšední tvá�í radosti“ je i zde umíst�ná putovní vý-
stava 60 fotogra� í dvou autor� – Hannah Bartikové a Luboše Tona, která zachycuje 
obyvatele sou�asných hospic� v kontaktních situacích. P�i vstupu si vyzkoušely d�ti i 
n�kte�í odvážní dosp�lí symbolický „výstup po schodech do nebe“- výstup po prova-
zovém žeb�íku do prvního patra. Ú�astníky �ekalo ve stáncích na terase bohaté ob�er-
stvení a také váno�ní trhy, které p�ipravili zam�stnanci a dobrovolníci. D�ti si mohly 
ve tvo�ivé díln� zimní zahrady p�ipravit sv�j výrobek a návšt�vníci z �ad poz�stalých 
posed�li p�i �aji a zákuscích v �ajovn�. Oslavy byly završeny bene� �ním koncertem 
Jana Mat�je Raka, kdy zazn�l virtuosní Ježk�v Bugatti-step, slavné i mén� známé fox-
troty a blues i množství mén� známých informací o legendárním skladateli Jaroslavo-
vi Ježkovi a jeho život�. Bene� ci podpo�ila zdvojnásobením výt�žku Nadace Divoké 
husy a �ada � rem.                                                                        Eva Wagenknechtová

P�ed 15 lety byl p�ijat první pacient 
do Hospice Anežky �eské 

v �erveném Kostelci

Nové vozidlo Volkswagen Touareg má od nového roku k dispozici Záchranná služba Králo-
véhradeckého kraje v Náchod�. Špi�kov� vybavený automobil, kombinující terénní vozidlo se 
sanitkou, bude sloužit hlavn� k výjezd�m léka�� rychlé zdravotní pomoci do h��e p�ístupných 
míst nebo p�i špatné sjízdnosti silnic v zimním období.                   Foto: Josef „Pepa“ Voltr

Touareg zachra�uje

e-shop gastro-sortimentem,
  obalové materiály, hygiena,
  dekorace, svíčky, saponáty,

  široký výběr jednorázového
  nádobí, lepící pásky, pytle

  na odpadky...

Náchod a okolí do 10-ti km
 rozvoz ZDARMA!!!

WWW.RPGASTRO.CZ ZAHRADNICTVÍ
PETRÁNEK

ZIMNÍ PRO�EZ
STROM�

724 173 560



atraktivní místo 
v centru Náchoda, 

d�m je 
v perfektním stavu, 

tel: 
736 481 756 

Nabízíme prostory 35 m2

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Novinka! 
- prodej a montáž

Základní škola, Náchod, Komenského 425
Vás zve k návštěvě školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
se pro všechny zájemce bude konat 

v úterý 8. února 2011 od 8:00 do 16:00
hodin v Sokolské ulici.

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče bude jistě zajímat vybavení 
budovy, denní režim, výuka, školní družina i školní jídelna.

AUTOMAT 
NA MLÉKO

ve Velkém Poříčí

– V prostorách foyer     
školní jídelny

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

– Možnost stáčení 
do vlastních nádob

Nově otevřený 

Club Garden
v Polici nad Metují

ný 

jí

Vás zve strávit příjemné 

chvíle s našimi 

společnicemi.

Otevřeno od úterý 

do neděle 21.00 - 05.00

TEL.:733 548 021

www.nightclubgarden.cz

NEHLEDÁTE ŠKOLU PRO ŽIVOT?
 Škola pro život - to je požadavek, kte-
rý se stále hlasit�ji ozývá jak z �ad široké 
ve�ejnosti, tak v požadavcích o� ciálních 
školských struktur. P�edevším d�razy 
na samostatné myšlení, ochotu spolupra-
covat s druhými a komunika�ní schopnosti 
zaznívají opakovan�. Tyto základní „kom-
petence pro život“ rozvíjí Junior Achieve-
ment, nejstarší a nejrozsáhlejší vzd�lávací 
nezisková organizace na sv�t�, jejíž kurzy 
probíhají jako sou�ást výuky p�ímo ve ško-
lách a je akreditována Ministerstvem škol-
ství, mládeže a t�lovýchovy �R. Základem 
vzd�lávacího systému Junior Achievement 
je spolupráce s 	 rmami, p�i které zapo-
jená st�ední škola využívá partnerství 
se subjekty podnikatelské a � remní sféry 
a staví výuku na praktických zkušenostech.
 Takovou institucí v náchodském re-
gionu je st�ední škola ACADEMIA 
MERCURII s.r.o., která zde p�sobí již 
od roku 1992. V sou�asné dob� vyu�uje 
t�i maturitní obory: cestovní ruch, eko-
nomické lyceum a gymnázium. Jedním 
z pilí�� vzd�lání na této škole z�stává práv� 
výuka ekonomiky propojená se vznikem 
tzv. studentských spole�ností. Studentská 
spole�nost umož�uje mladým lidem svojí 
reálnou �inností proniknout do problemati-
ky fungování skute�né � rmy od jejího zalo-
žení až po likvidaci v záv�ru školního roku, 
b�hem kterého skupina spole�n� zvládne 
de� novat a realizovat sv�j podnikatelský 
zám�r, osvojí si poznatky z ekonomické te-
orie, etické výchovy �i interaktivních p�ed-

m�t�. V sou�asné dob� pracují na Academia Mercurii t�i studentské spole�nosti registro-
vané u Junior Achievement - spole�nost SINGULARITY, o. s, spole�nosti PRO RADOST, 
o. s. a COOL CRAFT, o.s. již uskute�nily v p�edváno�ním �ase výrobu, propagaci i prodej 
drobných dárkových p�edm�t� a další práce na n� ješt� �eká. Studenti navrhli, aby výd�lek 
z celoro�ní �innosti byl v�nován Hospici Anežky �eské v �erveném Kostelci.
 Velkou radostí pro Academia Mercurii v práci s metodou studentských spole�ností bylo 
	 nále sout�že „Nejlepší Studentská spole�nost Junior Achievement“ v �ervnu 2010, 
kam se probojovalo pouze 10 studentských spole�ností z celé �R a kde zvláštní cenu Na-
dace Vodafone za kreativitu získala práv� studentská spole�nost Green for Us z Academia 
Mercurii. I toto mimo�ádné ocen�ní upevnilo nasm�rování školy k poskytování praktic-
kého ekonomického vzd�lávání a k podpo�e v aktivním p�ístupu k životu, aby studenti 
byli dob�e p�ipraveni pro vstup na trh práce.

Dny otev�ených dve�í: 4. 2. 2011 10 - 17 hodin; 5. 2. 2011 8 - 12 hodin
www.academiamercurii.cz

Hokejoví Buldoci porazili Petrohrad, zá�í i v žákovské lize
 Mladí hokejisté z našeho regionu obstáli na parádn� obsazeném mezinárodním turnaji v �es-
ké Líp�.
 V konkurenci silných tým� z �R, Ruska, B�loruska i Slovenska bojovali Buldoci, tedy hrá�i 
6. t�íd HC Dv�r Králové - Náchod - Jarom��, do poslední chvíle o medaili. Nakonec obsadili 
výte�né �tvrté místo.
 Sv��enci jarom��ského trenéra Martina ´Klokana´ Štohanzla porazili v základní skupin� 4:3 
domácí Predátory, 4:1 lotyšský Metalurg Lijepaja a 6:3 ruský Petrohrad. Buldoci si tak zajis-
tili vít�zství ve skupin� a semi� nálový souboj s ruským velkoklubem Lokomotiv Jaroslavl, 
kterému podlehli 0:3. Na fyzicky zdatn�jšího soupe�e a pozd�jšího vít�ze celého turnaje bo-
hužel nesta�ili. V boji o t�etí místo �ekal Buldoky další zvu�ný soupe� - HC Dukla Tren�ín. 
Do boje o bronzové medaile vstoupili Buldoci bez bázn� a hany a ujali se vedení 3:0. Soupe� 
ze Slovenska byl tímto vývojem zcela zasko�ený, nakonec se ale vzpamatoval a zvít�zil po boji 
5:4. V obli�ejích Buldok� se zra�ilo zna�né zklamání a u n�kterých hrá�� i slzy. Vezmeme-

li ovšem v úvahu kvalitu zú�astn�ných tým� 
i to, že turnaj byl vypsán pro ro�ník 1998 
a Buldoci jsou ro�ník 99 a m�li ve svém 
týmu �ty�i hrá�e ro�níku 2000, což je rovná 
�tvrtina týmu, musí být s p�edvád�nou hrou 
s výjimkou posledního zápasu spokojenost. 
„Kluci m�li možnost poznat jiné hokejové 
styly. Zejména ten ruský zam��ený na fy-
zický kontakt a osobní souboje je m�že 
posunout o kousek výše v jejich hokejové 
karié�e,“ soudí otec jednoho z Buldok� Petr 
Hašek, který trenér�m pomáhá s letní p�ípra-
vou. Škoda jen zran�ní Vaška Maršíka, který 
práv� po jednom z osobních souboj� utrp�l 
zlomeninu klí�ní kosti a turnaj pro n�j p�ed-
�asn� skon�il. Nejlepším obráncem podniku 
byl vyhlášen Buldok Radim Šalda.
 Buldoci dlouhodob� p�esv�d�ují o svých 
kvalitách v nejvyšší tuzemské sout�ži - žá-
kovské lize 6. t�íd, kde se perou o �elo tabul-
ky s let�anskými Letci, HC Eaton Pardubice 
nebo HC VCES Hradec Králové. Mladá Bo-
leslav �i Liberec za nimi výrazn� zaostávají. 
Práv� Hrade�áky p�ivítají Buldoci ve šlágru 
22. kola sout�že tuto sobotu 15.1. na zimním 
stadionu v Jarom��i. Hrát se bude cca od 12 
hodin, bude záležet na tom, jak se protáhne 
duel pátých t�íd stejných soupe��, který za-
�íná v 10 hodin. Tomuto dvojzápasu bude již 
od 8 hodin p�edcházet utkání Krajské ligy 4. 
t�íd HCM Jarom�� - HC Baroni Opo�no.

                                                Buldoci

TAK OP�T PO ROCE NA HORÁCH
 Po roce op�t vyrazila ZŠ Babí do Orlických hor, kdy se dv� paní 
u�itelky a rodi�e rozhodli, že d�tem zp�íjemní nový rok 2011, za�á-
te�níky v lyžování pak obohatí novými zážitky. Ubytování bylo za-
jišt�no na Masarykov� chat� s blízkým vlekem. Sn�hové podmínky 
se zdály být p�i odjezdu z Náchoda ideální, a tak 32 d�tí spolu s tý-
mem dosp�lých (dv� p. u�itelky a n�kolik rodi��) se vydalo 5. 1. 2011 
vst�íc zimním radovánkám, lyžování a snowboardování. Úkolem, nás 
rodi��, bylo d�ti do 18-té hodiny dovézt na chatu.
 Velkým p�ekvapením bylo po�así, které všem ukázalo b�hem t�ch 
dn�, jak umí být rozmanité, m�nící se ze dne na den. D�ti m�ly tak 
možnost „ochutnat“ sníh, vítr, déš	, mlhu, led. Avšak bohužel kv�li 
t�mto prom�nám nem�ly d�ti již takovou p�íležitost k zimním spor-
t�m. Ve �tvrtek 6. 1. byl celý den velký vítr, sn�hu nebylo tolik, ale 
d�ti lyžovaly a snowboardovaly dopoledne i odpoledne. V pátek pak 
byl na všech místech led, mlha, pro odpolední lyžování musela rolba 
rozdrtit ledovou strá� a vytvo�it p�ijatelné podmínky. Mezi d�tmi byli 
i úplní za�áte�níci, kte�í svojí šikovností a dobrým vedením zvládli 

i tento terén. Odpoledne se nakonec vyda�ilo. Ve�er byla napláno-
vána beseda s Horskou službou, kdy d�ti m�ly možnost seznámit se 
s �inností Horské služby, shlédnout diapozitivy z jejich letních i zim-
ních akcí, klást dotazy.
 A sobota se stala rozhodující, kdy po�así a ubývající sníh neumož-
nilo d�tem lyžovat. Celé dopoledne pršelo, sníh se pomalu a jist� ztrá-
cel, místy se objevovala travnatá místa, stopy od lyží na vleku byly 
pry�. Paní u�itelky zvažovaly vzniklou situaci a nakonec se rozhodly, 
že se pobyt ukon�í o den d�íve. D�ti odjížd�ly spokojené, i když ne-
pochybuji, že i jim bylo líto d�ív�jšího odjezdu.
 Sama za sebe, a snad i za ostatní rodi�e, bych ráda pod�kovala paní 
u�itelce Dan� �ejchanové a Blance Neimanové, že je pro n� radostí 
trávit �as s našimi d�tmi i ve svém volnu. I tentokrát se ukázalo, že 
tyto dobrovolné aktivity pedagog� a žák� (s podporou rodi��) jsou 
p�ínosem, obohacením pro jejich vzájemný vztah - ta pohoda byla 
vid�t a cítit. A to se jist� pozitivn� odráží i na p�d� školy. D�kujeme 
a t�šíme se na pokra�ování.                     Za rodi�e Petra Fettersová

Město Náchod pronajme byty :
Komenského čp. 577– volný standardní byt č.15, vel. 1+3 ve 4.NP o výměře 103m2

Ruská čp.501– volný standardní byt č.8, vel. 1+1 v 1.NP o výměře 32m2

Bartoňova čp.275– volný standardní byt č.8, vel. 2+kk ve 2.NP o výměře 67,7m2

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 měsíců se 
závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude řádně plnit své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek :

Byt č. 15 / 577   –  min. výše nájemného 51,60 Kč/m2, kauce  30.000,- Kč
Byt č. 8 / 501     –  min. výše nájemného 51,60 Kč/m2, kauce  20.000,- Kč
Byt č. 8 / 275     –  min. výše nájemného 51,60 Kč/m2, depozitní smlouva  70.000,- Kč
Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který má trvalý pobyt v Náchodě a splňuje všechny následující 
podmínky:
a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický                                                                       
podíl zabezpečuje bydlení v samostatném  bytě
b) v posledních 24 měsících neměl dluhy po splatnosti vůči Městu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i v jiném bytovém fondu ( např.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
e) doloží schopnost dlouhodobě  platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti  vypovězen nájem bytu na  základě důvodů uvedených v § 711 odst.2 s výjimkou písm. 
e) občanského zákoníku  v platném znění (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle předchozího 
znění občanského zákoníku) 
g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu města 
přenechali byt do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli.

Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením a doložením příslušných dokladů. 

Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém horním rohu označené nápisem :

                                 Výběrové řízení – byt  577 / 15  - neotvírat
                                                     Výběrové řízení – byt  501 / 8  - neotvírat
                                                     Výběrové řízení – byt  275 / 8  - neotvírat

Adresovat na MěÚ Náchod,odbor správy majetku,bytové oddělení. Uzávěrka přihlášek : 10.02.2011 do 
15,00 hod. Informace tel. 491405247 p.Jaroslav Bidlo
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40m2. Osobní vlastnictví , cena 680 000.-
k�. R:K: nevolat Mobil : 736 539 846
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 v Ná-
chod� Staré M�sto. Nájemné v�etn� energií 
a všech služeb 6.500 K�. Tel. 776 141 603
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v 
Náchod� na dobrém míst�. Velká kuchy� s 
jídelnou, + 2 velké pokoje + p�edsí� + ko-
mora + zasklená lodžie + WC + koupelna 
nová plastová okna, lino, kuch. linka, sporák 
atd. p�da + sklep + kabel. TV + internet + te-
lefon. Kauce. Volný ihned. Tel 602 790 044
* Pronajmu byt 1+1 38m2 v Hronov�, 
velmi dobrý stav. Cena 4000,-K� + inkaso. 
Kauce 12000,-K�. TEL.:608 948 908
* Pronajmu DB 3+1 v �eské Skalici. Ná-
jem 4900,-,+inkaso, vratná kauce. Volný 
ihned, dlouhodob�. Tel.606 507 380
* Pronajmu druž. byt 3+1 - za�ízený, v 
�. Skalici, cena dohodou, tel. 775 908 501
* Hledám byt 3+1 v Náchod�, ne p�ízemí, 
stavem k nast�hování, menší úpravy neva-
dí. Tel: 737 532 231
* Prodám DB 2+1 v Náchod� na Plhov�, 
zateplený, plast. okna. Tel. 777 121 717
* Prodám byt 4+1 v OV ul. B�loveská 
Náchod. Koupím byt 2+1 (3+1 do 60 m2) s 
balkonem v Náchod� nejlépe B�loveská ul. 
nebo Plhov. Tel. 604 725 351
* Pronajmu nadstandardní byt 2+1 v 
�eské Skalici od 1.1.2011, povinná kauce. 
Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném dom� 
Studnice u Náchoda. K nast�hování ihned. 
Povinná kauce. Tel. 608 86 98 85
* Koupíme byt 3+1 v Náchod�. RK NE-
VOLAT. TEL.:608 280 188
* Prodám byt 1+kk Duhová ul.266/13 v 
Náchod�. Cena dohodou. TEL.: 721 093 
000
* Pronajmu byt v Hronov� 50m2,nov� 
zrekonstruovaný v p�ízemí s terasou-nájem 
v�.inkasa 6.600,-K�,tel 608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod� na Praž-
ské, volný od 1.2.2011, nájemné v�.záloh 
na energie 6 tis.K�, vratná kauce 12 tis.K�. 
TEL.:604 437 128
* Pronajmu dlouhodob� byt 3 + 1 v No-
vém M�st� n/Met. na Malecí, volný od 
února 2011. Tel. 776 686 691.
* Prodám DB 1+1 po celkové rekonstruk-
ci, v Novém M�st� nad Metují, v nov� 
zrekonstruovaném panelovém dom�. Cena 
770.000K�. Pro více informací volejte 
724946460.
* Pronajmeme byt 2+kk Náchod, sídl.u 
nemocnice. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 vel. 
65m2 s verandou, v Hronov� - blízko ná-
m�stí, 3200,-K� + inkaso + vratná kauce, 
volný. Správné tel. �íslo: 604 963 822
* Pronajmu byt 3+1 v �.Kostelci na 
Koubovce. Dlouhodob�. Kauce nutná. 
Tel. 605 591 513
* Prodám DB 3+1 (81m), �ervený Koste-
lec, Koubovka, slunný, zd�ný d�m, velký 
balkon, plastová okna. Cena 1200000K�.
Tel.604 821 625
* Pronajmu byt 2+1 na Plhov�: panelový 
d�m, 2.patro, 45 m2, plastová okna, za-
teplení, satelit. Nájem 2.500,- + energie a 
služby. Vratná kauce 9.000,-.Volný od úno-
ra 2011. Tel. 775 195 187
* Prodám dr. byt 3+1 v centru �.Kostelce, 
p�izemí, po celkové rekonstrukci, cena do-
hodou. r.k. nevolat tel.774 876 396
* Pronajmu byt 3+1 v klidné �ásti blízko 
centra Náchoda- Vestav�né sk�ín�, sporák, 
kuchy�, nájem v�. služeb 8800,-K�, Mož-
nost dohody. Kauce. Tel. 775 064 084
* Pronajmu vybavený byt v cihlovém 
dom�, 1+1, 42 m2 v Náchod� - Starém 
M�st�. Nájem 6500,-K� + 10 000,-K� kau-
ce. Tel. 602 675 422
* PRODÁM DB 3+1 77m2 na PLHOV. 
P�ed�laný - plast. okna, zd�né jádro, šatna, 
podlahy atd. Za�ízený - spot�ebi�e, kuchy�, 
nábytek na míru atd. Volný. Veškeré info. 
na tel.602 239 356. Cena dohodou.
* Pronajmu garzonku v Hronov�. 
Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru 
Náchoda, nájem + inkaso 6.500 K�. Vratná 
kauce 20.000 K�. Tel. 723 51 88 56
* Pronajmu krásný byt v zatepleném rod. 
dom� v �eské Skalici 120m2 u centra. Te-
rasa 60m2. Cena 6000,- + inkaso.
TEL.:608 888 141
* Dlouhodob� pronajmu byt 1+kk 30m2 

v klidné �ásti Nového M�sta n/M. D�m je 
zateplen, plastová okna, ko�árkárna, kolár-
na, internet. Nájemné 4600,-K� v�etn� zá-
loh na energie + elekt�ina. Kauce 15000,-
K�. Tel.608 323 373
* Pronajmu DB 3+1 v Náchod�, Bílkova 

ulice; d�m zateplen, nová okna a výtah, 
zd�né jádro; nájem 5000,- K� + energie; 
kauce nutná; tel. 737813409

* Koupíme chatu v okolí Náchoda do 
10km, 2+1, 1mil., celoro�n� k užívání. 
Tel.:721 146 244
* Prodám polovinu domku v Dolní Rade-
chové, více na www.bazos.cz TEL.:739 282 
487
* Hledám rodinný d�m v N. M�st� n/Met. 
do 3mil. Tel.: 608 883 012
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od 
Náchoda v cen� do 1,5 mil.K�. Menší opra-
vy nevadí. TEL.:608 245 634
* Prodám v �eském Mezi�í�í novostav-
bu RD 5+kk, UT na plyn, obecní vodovod, 
garážové stání, pozemek 900 m2. Cena 
2.190.000 K� k jednání. Tel. 604 336 337
* Prodám RD na Kramoln�. 1200 m2 
pozemek, 5 bytových jednotek, lukrativní 
parcela, nedaleko od Náchoda, ve st�edu 
obce, v blízkosti zastávka BUS, kotel na 
tuhá paliva + plyn, garáž. Tel. 608 728 161

* Prodám zahradu 850 m2, s chatou, 
mezi Brankou a Bražcem (Náchod), ve�. 
vodovod, el., slunné a klidné místo, krb, 
pergola, bazén, cena dohodou, tel. 603 
762 835, e- mail: vesa@seznam.cz
* Prodám garáž na Plhov�. Cena doho-
dou. Tel. 773 955 021
* Pronajmu zahradní domek v B�lovsi, 
vhodný k celoro�nímu bydlení, (2 místnos-
ti, kuchy�,koupelna - celkem 45 m2). Plyn.
úst�ední topení, nov� zrekonstruován. Ná-
jem 4800,- K� záloha na energie 2000,- K� 
m�sí�n�. Telefon 777 737 127
* Prodáme velmi p�knou stavební par-
celu pro stavbu RD, v Novém M�st� n. 
Metují, Na Františku. Cca 1.000 m2, kom-
pletn� napojena na sít�, p�ipravena k vý-
stavb�. Tel.773 585 555. RK nevolat
* Prodám RD v Náchod�, zahrada 
1140m2, cena 1,7mil.K�, tel. 607 705 707
* Prodáme nadstandardní rodinný d�m 
se dv�ma pln� odd�lenými bytovými jed-
notkami (5+1 a 3+1) a pozemkem 1250 m2, 
na nám�stí ve Velkém Po�í�í. D�m je po 
kompletní rekonstrukci v r.2007. Cena 3,75 
mil.K�. Foto na http://velkeporici.rajce.id-
nes.cz/,Tel. 605 252 635. RK nevolat
* Hledám menší d�m, horší stav nevadí, 
NA - okolí 10 km, sm�r HK, Nové M�sto. 
Tel: 737 532 231
* Prodám domek na Kramoln� k nast�ho-
vání. Cena 2600000 K�. TEL.: 603 229 415

* PRONAJMU rodinný domek po �ás-
te�né adaptaci- 50 m2 v Hronov�. Nájem 
3 500,-K� + energie + kauce. Tel.777 240 
118

* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, 
poblíž centra, v nov� zrekonstruovaném 
dom�. V�etn� kuch. koutu a WC. Nájemné 
1.500,-K� + inkaso + kauce., tel. 608 90 30 
70.
* Pronajmeme nebytové prostory v 
Náchod�, Palachova ul. �p. 1742 (býválé 
PVT). V p�ízemí i v pat�e. Možnost bez-
platného užívání kancelá�ského nábytku. 
Tel. 777 130 410
* Pronajmu nebytové prostory - nyní ob-
�erstvení - vedle železá�ství v Novém M�s-
t� nad Metují. Tel.: 721 977 393.
* Pronajmu kancelá�ské prostory 
Hronov, 25 m2, p�ízemí, u hl.silnice. 
TEL.:603 920 469
* Pronajmu malou prodejnu - 30 m2, na 
p�ší zón� v Náchod� (Strnadova ul). Nájem 
8.000,- K� m�sí�n�. Kontakt 777 737 127
* Dlouhodob� pronajmu nebytové pro-
story v Hronov�, vhodné na prodejnu apod., 
blízko nám�stí. Info na telefonu 608 948 908
* Pronajmu v Hronov� menší prostory k 
podnikání pedikúra - kade�nictví atd. ná-
jemné v� inkasa 2.500,- tel:608 66 77 30

* Prodám d�tské oble�ení vel. 50-68 v�k 
0-1/2 roku. Vše po jednom miminku(hol-

SEZNÁMENÍ

* 65 letá vdova spole�ensky založená, 
mladšího vzhledu, hledá kamaráda z Ná-
choda a okolí. Mobil: 728 433 514
* Pohodový 50/178/69 hledá pohodovou 
p�ítelkyni z Náchodska. T. 603 711 210
* 54/178 neku�ák, � n.zajišt�n, chovatel 
hospod. zví�at hledá hodnou dívku nebo 
ženu s podobnými zájmy, nebo která má 
ráda zví�ata. TEL.:605 579 050 jen SMS
* Štíhlý 49/180 všestranných zájm� hledá 
k vážnému seznámení štíhlou ženu 44-48 
let, Náchod. Houba�ení, turistika, pes. 
TEL.: 608 182 137
* Jsem 41/168 svob., v��ící, se zájmem o 
hudbu, cestování, p�írodu. Hledám v��ícího 
muže. e-mail: mck.svoboda@seznam.cz

* Sháníme ke koupi byt 3+1 nejl. Plhov, 
B�loves, cena otev�ená. Tel.: 608 667 734
* Pronajmu dlouhodob� hezký byt 3+1, 
cca 100m2, v nov� zrekonstruovaném RD 
se zahradou ve Vysoké Srbské. Nájem 5.500 
K�+vodné+kauce 20.000,-K�, tel. 608 90 30 
70
* Pronajmeme byty v Náchod�-p�kný 
3+1 po rekonstr. u nemocnice (se služba-
mi cca 9.000,-K�), 1+kk v�etn� vybavení v 
ul. Pražská (se službami 6.000,-K�). Kauce 
nutná,volné ihned. Tel.602 204 002
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1, 74 m2 
ve 4.NP v Náchod� sídl.Branka. Nájemné 
5.000,-K� + inkaso 1.653,-K� + kauce, 
tel. 608 90 30 70.

* Prodám 3+1 na Brance v Náchod�. 
Cihla, 1. patro, klidné bydlení, �áste�n� 
za�ízený, m�s. poplatky v�. inkasa 5200,-
K�. P�evod do OV 2014, volný nejdéle od 
1.9.2011, cena 1 198 000,-K�, tel. 607 680 
337 po 17 hod.

* Pronajmu dlouhodob� družst.byt 1+1
s balk. v Náchod�, sídl.u nem.,ul.Modrá, 
2.NP. Náj.5.750,- K� v�. inkasa +kauce 
17.000,- K�.Tel.:608 90 30 70.
* Koupíme menší byt (1+kk,1+1) v 
N.M�st� n/M.,nelépe v blízkosti centra. 
Tel.602 204 002
* Pronajmu byt 1+1 v NA, a 1+1 v centru. 
Tel. 737 411 933
* Pronájem bytu 1+1 v Broumov�, ul.U 
V�trolamu.Cena se službami je 6.000,-K�. 
Tel.602 204 002
* Prodám byt 3+1 v centru Náchoda, nová 
okna, zateplen, volný ihned, rychlé jednání 
sleva - 774061131
* P�enechám byt 2+1 ve Velkém Po�í�í 
(nájem 3000,- K� m�sí�n�). V byt�, kde 
jsou vysoké stropy, je pod nimi vyrobe-
no spaní, z�stane zde i kuchy�ská linka 
apod. Toto za�ízení bych zanechala za 
finan�ní odstupné - dohodou. Volný od 
b�ezna. Tel. 603 483 426
* Prodám v Náchod� p�kný byt 1+1 ve 
zd�ném dom� nedaleko centra, OV, plo-
voucí podlahy, plastová okna, nová koupel-
na a kuchy�ská linka. Tel. 608 245 634
* Pronajmu byt 1+1 na B�loveské ulici, 
v 1.pat�e, výhled na les. TEL.: 739 596 803
* Prodám byt 1+1 na B�loveské ulici, v 
1.pat�e. TEL.:739541451
* Prodám zd�ný byt 2+1 v obci Ho�i�ky, 
cena 359.000,- K�. Tel. 777 800 369
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 78 m2 
ve 4. poschodí v Náchod� - Branka. Ná-
jemné 5000 K� + inkaso + kauce 15.000 
K�. Tel. 722 135 026
* Pronajmu byt 1+kk - v centru Náchoda. 
Ihned volný. Nájem v�. inkasa 5000,-K� - 
vratná kauce 10 000,-K�. Tel. 777 054 415
* Pronajmu dlouhodob� zateplený byt 
1+ kk v N.M�st� n.M., plast. okna, internet 
+ satelit. Kauce nutná. Nájem 3500,-K� + 
voda + elekt�ina. Mobil 777 103 897
* Pronajmu dlouhodob� nadst. byt 2+kk 
80m2 v nov� rekonstruovaném RD na Plho-
v�. Nájemné 5500,- + inkaso+kauce. Dále 
možnost pronájmu garáže. Jen solidní zá-
jemci. Tel. 604 795 935
* Prodám zd�ný DB - 3+1, 85 m2, v Ná-
chod� - Brance, plast. okna, nová karma, 
po staveb. úpravách, cena dohodou, tel. 
603 762 835, e- mail: vesa@seznam.cz
* Pronájem bytu 1+1 v Náchod� - B�lo-
vsi. Nájem + služby 6800.- /kauce 10.000.- 
K�/. Mobil: 736 539 846
* Prodej bytu 3+1/L, OV, 64 m2, Jarom��, 
Na Studánkách, revitalizovaný panelový 
d�m, plastová okna, byt v p�vodním stavu, 
1050000,- Cena k jednání, tel. 773 500 569
* Prodej bytu 1+1 v Náchod� - B�lovsi 

BYTY

NEMOVITOSTI

�i�ka), jak nové. Cena dohodou p�i osob-
ním odb�ru. Tel.:731 560 993
* Prodám pelety do kotle Verner: složení 
: �epka, makovina, buk.piliny. Balené 340,-
K�/q, volné 299,-/q. Možno objednat na 
tel.776 146 571 Náchod
* Prodám akcie ZD Naho�any. 
TEL.:775 958 926
* Prodáme 5 beden na posypový mate-
riál, r�zné velikosti. Cena: 2.900,-K� bez 
DPH. V p�ípad� v�tšího odb�ru sleva. Kon-
takt 773 656 873 p. Hanzl
* Prodám starší po�íta� a novou klávesnici 
za 1900,-K�. TEL.:724 610 752, 774 364 435
* Prodáme ocelové pro	 ly I260mm, 
I320mm, I 360mm, délky cca 5000mm. 
Cena 10-13K�/kg v�etn� DPH podle ode-
braného množství. Naše cena je za polovi-
nu ceny nového materiálu! Možnost faktu-
race, jsme plátci DPH. Kontakt 775656873 
p. Hanzl
* Prodám palivové d�evo suché štípané, 
balené v pytlích. TEL.: 604 84 41 42
* Prodám sbírku pohlednic, známek a ka-
lendá�ík�. TEL.:724 610 752, 774 364 435
* Prodám vep�ové p�lky, menší 55,-K�/
kg, v�tší 50,-K�/kg + droby zdarma. Krme-
no beze sm�si. TEL.:607 950 500
* Prodám p�ímotopy r�zné velikosti. 
TEL.:774 364 435, 724 610 752
* Prodám doma vykrmené prase, možné 
i v p�lkách. TEL.:494 665 327, 739 028 
159
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�-
nové, složení panelu plech minerál. vata a 
plech, 100x200 cm, TL 6 cm 250 K�/m2, 
TL 8 cm 275 K�/m2, TL 10 cm 300 K�/m2, 
použití na stavbu montované garáže, dílny, 
chatky, st�n, oplášt�ní, stropního podhledu, 
p�í�ky, mám 140 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám nové plastové vchodové dve-
�e 98x198 cm,1/4 okno koso�tverec, bílé, 
hladké, hliník. práh, výpl� 2 cm izol.poly-
styren, cena 4500 K�. Tel. 728 527 366

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled�, p�ípadn� vykou-
pím. Kupuji též bankovky a vyzname-
nání. Tel. 602 735 593

* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, 
ITES, a jiné. Dále jakékoli náramkové 
a kapesní hodinky, nap�.PRIM aj. a kni-
hy od J.Verna. Platba v hotovosti, slušné 
jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty 
a objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušen-
ství. Koupím také stereokotou�ky, meosko-
py a jiné fotop�íslušenství. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím svá�e�ku Triodym. 
Tel. 773 207 158
* Koupím starý nábytek, hudební nástroje, 
staré hra�ky,loutky a betlém. Tel. 776 139 
418
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou poz�stalost. Peníze na 
ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Na Silvestra na trase Ž
ár n. Met. a 
Ostaš jsem ztratila fotoaparát zn. Olympus 
na kino� lm. Nálezce prosím o kontakt na 
tel. 777 121 717
* Vyu�., dou�. AJ - d�tí a dosp�lých. Tel. 
737 411 933
* Muž hledá zam�stnání v oboru proda-
va� ovoce zelenina, vyrovnávání zboží, v 
Novém M�st� n.M. a okolí. Tel. 723 529 
302
* Nabízím ven�ení ps� - délka vycházky a 
cena dohodou. Pouze Náchod. Solidní jed-
nání. Tel. 728 40 95 39
* Hlídání d�tí. (u�it. MŠ, 32 let praxe). 
�išt�ní oken, koberc�, sed. souprav, uklidy. 
Tel. 605 145 004
* Nabízím dou�ování n�meckého jazyka 
pro jednotlivce, malé skupiny, maturanty, 
za�áte�níky i pokro�ilé. Vzd�lání, praxi i 
zkušenosti mám. Tel. 606 861 628

* Chcete si p�ivyd�lat? Volejte na tel. 
606 142 348 nave�er
* P�ijmeme ženy na rozvoz knih, výd�-
lek až 30 tis.K�, podmínkou vlastní auto. 
TEL.:777 803 359
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� 

KOUPÍM

lze i na H�. Výd�lek až 17.000 K�/m�s. 
Tel. 603 731 609

* Zdarma odvoz autovrak� a nepot�eb-
ných vozidel. TEL.:605 75 78 87
* Koupím moped Jawa. Tel. 773 207 158

* �ivava - nabízím krásná št��átka - na 
mazlíka. Dlouhosrstá i krátkosrstá, o�-
kovaná a od�ervená. Tel. 603 206 743, 
491 426 680 

PRODEJ

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

AUTO - MOTO

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

NEBYTOVÉ PROSTORY
R�ZNÉ

Zavedená jazyková škola 
přijme lektory jazyků 

na plný či částečný úvazek.

Info:739 596 803

Koupím vzduchovku, 
přilbu,bodák 

a věci z obou válek.
TEL.: 606 270 421

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P
DU, SKLEP, D
M

Půjčky MAXIM Invest 
777 800 369

VÝROBA A KÓDOVÁNÍ 

AUTOKLÍ�


TOMÁŠ HEJZLAR,NÁCHOD

TEL. 608030345

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu

* měsíční splátky * na dobu 
8 až 13 měsíců * hotovost 

až do domu * rychlé jednání 

5 - 50.000,-Kč
TEL.: 725 317 668

Nabízím práce: renovace koupelen, 
vodoinstalace, malování interier�, štuky, 
obklady, dlažby, zednické práce + opravy 

v domácnosti.
Seriozní jednání, � exibilita.

Tel. 721 435 914. 
E-mail: Ulipos@seznam.cz



VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

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

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

NÁHRADNÍ VOZIDLO ZDARMA
pro poškozené p�i pojistné události

Zap�j	ení vozu fyzickým i právnickým osobám.
Servis, lakovna, pneuservis, autoskla, 

p�íprava na STK.

Více informací na telefonních 	íslech:
H&P  AUTOSERVIS 

777 810 626
AUTOP�J�OVNA

 734 585 72828
Každý zákazník autop�j	ovny 

od nás obdrží malou pozornost.

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

 - profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK

 - profilový systém spl�uje normu 73 0540-2

 - dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem

 - kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací

 - montáž, doprava a zam��ení v cen� 

   dodávky

 - zákaznický kupon slev pro další dodávky

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.

VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K	. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské.
ROZVOZ ZDARMA

Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

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

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

prodej technologie, montáž, servis

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

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Pro svého obchodního partnera   h l e d á m e

DO POLYGRAFICKÉHO TÝMU
pracovníky na pozice: 

��TISKA�
tisk na ofsetových strojích Goebel

nástup březen-duben

��MISTR SM�NY
řízení směn včetně tiskařů

nástup květen

��TECHNOLOG
technologická příprava, kalkulace

nástup únor

��TRAFFIC MANAŽER
řízení zakázek v mailingu, sledování 

rentability, termínů, koordinace procesů

nástup únor

��VÝROBNÍ �EDITEL
řízení výroby včetně reportingu

nástup květen

NESPORNOU VÝHODOU pro uchazeče je:

znalost polygrafické výroby, vzdělání

v oboru, částečná znalost němčiny nebo 

angličtiny

Veškeré další informace obdrží uchazeči při osobním jednání.

Písemné nabídky s uvedením pracovních zkušeností zasílejte laskavě na:

s.r.o., Myslbekova 273, 547 01 Náchod,

k rukám p. Jiřího Klapky nebo na e-mail: j.klapka@integraf.cz

K osobnímu jednání pozveme pouze vybrané uchazeče. Ostatním děkujeme za zájem.

O jednáních garantujeme diskrétnost.

ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ

• práci v HPP

• standardní platové ohodnocení 

• místo výkonu práce: Kolín

• – po zapracování Náchod

• osobní rozvoj

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

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

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

nebo na tel.�.491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

�ervený Kostelec - rodinný d�m 5+kk s garáží a sk-
lepem a pozemkem o vým��e 410m2….....1,490mil.
Náchod - byt 3+1, ul. Raisova v os. vl. ve zd�ném 
dom� nedaleko centra,v 3.NP s výtahem...1,050mil.
Provodov – Šonov - novostavba p�ed dokon�ením 
RD s dv�ma byt. jed. ( 1+1, 4+kk ).…….. 2,350mil.
Náchod – Kramolna – v této lokalit� máme 7 rodin-
ných dom� v r�zných cenových relacích
Náchod – Plhov - byt 3+1 (73,40m2) v osobním 
vlastnictví se dv�ma balkóny v 5.NP…...1,390 mil.
�eská Skalice - celkov� podsklepený �adový rodin-
ný d�m 4+1 s prostornou dvougaráží……2,390 mil.
Machov - poloroubená chalupa se stodolou, zahrad-
ním domkem a pozemkem 327m2…….…1,590 mil.
Teplice n/Met. - celoro�n� obyvatelná chalupa po 
rekonstr. v blízkosti Tepl.-Adršpaš. skal...1,945 mil.
Žárky - pozemek 1 793m2 s rozestav�ným p�ízemním 
domem o zastav�né ploše 161m2................….1,350 mil.
Náchod – RD 4+1 s pozemkem a garáží v B�lovsi,pozemek 
596 m2, ihned k nast�hování….............................3,200 mil.

�eská Skalice - rodinný d�m 4+kk na klidném míst� 
nedaleko centra, udírna, skleník……........2,199mil.
Náchod - dvougenera�ní rodinný d�m (2+1 v 1.NP, 
3+1 v 2.NP) v B�lovsi se zahradou……....2,400mil
Hronov - dvougenera�ní rodinný d�m (4+1, 1+1) 
nedaleko centra, výborný udržovaný stav..3,500mil. 
Velké Petrovice – Maršov - zd�ná chalupa po kom-
pletní rekonstrukci v krásném prost�edí…2,190mil. 
Pavlišov - RD (3+1, pl. 100m2) s možností p�dní 
vestavby po rekonstrukci se zahradou…….2,099mil.
Náchod - RD 3(4)+1 s pozemkem 187m2 na lukra-
tivním míst� v T�ešínkách pod lesem…….1,100mil.
Náchod - pronájem prodejny s výlohami,. pl. je 
170m2……Nájem 40 000,-K�/m�s., služby 6 500,-K�
Náchod – pronájem novostavby RD 4+1 s prostor-
nou garáží a pozemkem, nízké náklady…12tis./m�s.
Náchod - rodinný d�m 3+1 s pozemkem o vým��e 
1 199m2, p�kný výhled na m�sto………..1,790mil.
Náchod – DB 3+1 po kompletní rekonstrukci, 
zažádáno do os. vl., krásný výhled na zámek…..950tis.

REALITNÍ MAKLÉŘE
pro oblast Náchoda, Hronova, Police nad Metují, Broumova,

Červeného Kostelce, České Skalice, Nového Města nad Metují, Jaroměře

����������CENTURY 21 - SVĚTOVÁ JEDNIČKA V REALITÁCH     �����

hledá pro svou nově vznikající REALITNÍ KANCELÁŘ v NÁCHODĚ

Nabízíme: práci na ŽL, zázemí renomované realitní společnosti, nadstandardní finanční 
ohodnocení, certifikované firemní vzdělávání.

Požadujeme: vysoké pracovní nasazení, slušné vystupování, komunikativnost, schopnost 
vyjednávat, znalost svého regionu. Z uchazečů může být vybrán vedoucí RK.

Kontaktujte nás laskavě na: 
Century 21 Elan • Mgr. Markéta Klapková • Husova 268, 250 82 Úvaly u Prahy
e-mail: marketa.klapkova@century21.cz • mobil: 604 700 022



SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

U nás spálíte
p�ebyte�né kalorie

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis975
Házenká�ská hala - Hamra, Náchod
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Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185
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Amurový salát 
 „Podkovu“ uzeného amura vykostíme. 
Pórek nakrájíme na slabá kole�ka, na kosti�-
ky nakrájíme uzený sýr, pokrájíme i olivy, 
pln�né papri�kami. Vše smícháme spolu se 
lžící majolky, trochou olivového oleje. Na-
konec vmícháme upražené arašídy a dochu-
tíme chili ko�ením.
Podáváme s celozrným pe�ivem. 
                                       Tak, a� Vám chutná...
                                       p�eje Laka Škodová 

   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby 
a revizí rozvod� pro tato média. VY budete by-
dlet, 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

RAZÍTKA
GRAVÍROVÁNÍ

TISK
Gumová razítka - delší životnost 

                            - o 35 % nižší cena

Gravírování na jakékoliv materiály

KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCEKURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE

HRONOVHRONOV 
- DDM DOMINO
Každé pond�lí 

od 18:00-19:00 za	áte	nice
od 19:15-20:15 pokro	ilé
ZA�ÍNÁME 31.ledna 2011

ÚPICEÚPICE  
- SÁL J.W. MEZEROVÉ 

Každé úterý 
od 18.45 - 19.45 za	áte	nice 

od 20.00- 21.00 pokro	ilé 
ZA�ÍNÁME 1.února 2011

za	áte	nice 1. hodina zdarma
www.sabua.cz, 

s.a.b.u.a.@seznam.cz

Tel.:  491 431 403, 608 622 715

ORIENTÁLNÍ TANEC - NABÍDKA VYSTOUPENÍ 
(SILVESTRY, FIREMNÍ  VEČÍRKY, PLESY ATD.)

NÁCHODNÁCHOD  - SHANTI RELAXA�NÍ CENTRUM
Každý 	tvrtek od 17.30 - 18.30 

    od 18.45 - 19.45 
ZA�ÍNÁME 31.ledna 2011
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Jiráskova turistická chata 
je op�t v provozu

 Jiráskova turistická chata (JTCH) na Dobrošov� - magické místo Kladského 
pomezí je po m�sí�ním uzav�ení op�t otev�ena ve�ejnosti. V roce 2002 jsme se 
výrazn� podíleli na obnov� provozu JTCH po její generální oprav�. Osud nás od 
1. ledna 2011 s chatou op�t spojuje. V provozu JTCH navážeme na vše osv�d�ené 
z minulosti, postupn� však budeme pokládat základy v�le�ování d�ní na chat� mezi 
turistické, sportovní a kulturn� spole�enské aktivity našeho p�ekrásného regionu. 
Ve spolupráci s Klubem �eských turist�, vlastníkem chaty, p�ipravujeme novinky 
v propagaci chaty, up�es�ujeme plány s novými partnery JTCH �eskou spo�itel-
nou a.s. a Všeobecnou zdravotní pojiš	ovnou Hradec Králové. P�edpokládáme, že 
ve�ejnost, která najde chatu otev�enu po celý týden, vezme s pochopením omezení 
provozu v m�síci lednu z technických d�vod�. Následn� pak prob�hnou úpravy 
v ubytovací �ásti, které p�isp�jí ke zvýšení komfortu poskytovaných služeb. 
                                                                               Marcela a Vladimír Št�pánkovi, chata�i

* �tvrtek 3. 2. v 19.00 hodin
Jakub Smolík

Vstupné: 250, 230, 210 K�
* St�eda 9. 2. v 19.00 hodin

Rob Becker: Caveman
Slavná One man show

Vstupné: 300, 280, 260 K�
* �tvrtek 10. 2. v 19.00 hodin

Literárn� hudební ve�er
Skoro polovina života
Host: Old�ich Zelený

Malý sál m�stského divadla
Vstupné: 40 K�

* Pátek 11. 2. v 19.00 hodin
C. Goldoni: Poprask na lagun�
DS Jiráskova divadla v Hronov�

Ab. cyklus - skupina “A”
Vstupné: 80, 60, 40 K�

* Ned�le 13. 2. v 15.00 hodin
Maškarní karneval pro d�ti

Zábavný moderovaný hudební program
Vstupné: 60 K�

* St�eda 16. 2. v 19.00 hodin
�eské Trio

“�editelé pražské konzervato�e”
(ke 200. výro�í založení školy - 1811)

M. Langer - klavír, D. Vlachová - housle, M. Petráš - violoncello
Koncert ab. cyklu - skupina “K”

Vstupné: 130, 110, 90 K� SLEVA
* �tvrtek 17. 2. v 19.00 hodin

�ernobílá Jihoafrická republika
Dia show Ond�eje Valáška

P�ednáškový sál m�stského divadla
Vstupné: 50 K�

* Úterý 22. 2. v 19.00 hodin
Masopust juž nastal! aneb

“M�zy” �eského Barokního Karnevalu
Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor RITORNELLO

Malý sál m�stského divadla
Vstupné: 60 K�

* Sobota 26. 2. v 19.30 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�

uvádí v m�síci ÚNORU 2011

M
STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA �ÍŽKA
V NÁCHOD
 BERÁNEK NÁCHOD A. S.

P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 17.00 
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.

 V úterý 4. ledna a ve st�edu 5. ledna 2011 se zú�astnili žáci 5. a 6. t�íd prvního kola 
grantového programu Zdravá p�tka s finan�ní podporou Nada�ního fondu Albert. První den 
si d�ti ve skupinách se sout�žemi zopakovaly znalosti a v�domosti související se zdravou 
výživou a získaly v této oblasti i praktické rady do b�žného života. Zárove� si p�ipravily 
návrhy a podklady pro objednávku surovin na výrobky z ovoce a zeleniny, které budou 
lákat strávníky k zakousnutí.
Druhý se s nadšením pustily do díla. Bylo velmi zajímavé sledovat rodící se nápady plné 
d�tské fantazie. To vše probíhalo pod odborným vedením paní MVDr. Marcely Mathesové 
z Národní sít� podpory zdraví, o.s., která pro d�ti poutavý program p�ipravila.
Na záv�r prob�hlo velmi náro�né hodnocení, do kterého se zapojili u�itelé, paní vycho-
vatelky, pan školník, paní uklize�ky a paní kucha�ky. Auto�i vít�zných výrobk� si odnesli 
odm�ny.
Tato akce velmi dob�e podpo�ila další aktivity, kterými d�ti u nás ve škole vedeme ke 
zdravému životnímu stylu.                      Mgr. Jana Vitverová, �editelka ZŠ a MŠ Kr�ín

Zahájili nový rok zdrav�
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ANOVÉ V�TRNÍKY

Dv� nové v�trné elektrárny by m�ly stát v 
katastrálním území Bohdašín v Orlických 
horách. V sou�asnosti je celá akce „p�emí-
lána v ú�edním osudí“ ve form� zjiš	ovacího 
�ízení.                                                        (r)

ŠKOLNÍ 
PSYCHOLOŽKA

Na Základní škole - Lány v Úpici nyní p�-
sobí dvakrát v týdnu školní psycholožka. 
Jedná se o výsledek systémového projektu 
„Otev�ená škola“ � nancovaného z prost�ed-
k� EU - OPVK.                                        (r)

Vesmírné procházky
V novinách ECHO najdete pravideln� odkazy na zajímavé webové stránky vztažené 
k našemu regionu. Náš dnešní tip má sice rovn�ž regionální podtext, ale týká se 
celého vesmíru. Nev��íte? Potom se podívejte na stránky �ervenokosteleckého astro-
fotografa Jana Hovada na adrese: www.space-walk.info


