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REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29
KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

AK�NÍ CENY
SATELITY-DVBT P�IJÍMA�E 

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

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).

Vinotéka
Jarmila Jirásková

Tyršova ul. �p. 65, Náchod
Otev�eno: pond�lí - pátek  9 - 12 h – 13 - 18 h,

 sobota  9 - 12 hodin

otev�eno: pond�lí - pátek 8.30 - 22.00 hodin
sobota 8.30 - 12.00 hodin, ned�le zav�eno

* neku�ácké prost�edí * pravidelné degustace vín 
* možnost � remních a soukromých akcí Masarykovo nám�stí 19, Náchod

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

Česká pojišťovna a.s.
Plhovská 340, Náchod - hlavní agentura

Najdete nás na stále stejné adrese:
Hlavní agentura - Plhovská 340, Náchod
(v blízkosti parkoviště Lidl, rohová budova u bývalé Tepny)

Přijďte si k nám pro
� Povinné ručení bez povinností.

Získáte pro sebe výhody při pojistné události, ať jste viníkem, či poškozeným.

Rádi vám sdělíme bližší informace.

za ú�ast p�i blokád� 
dopravy v Náchod� 

dne 26.10.2010.
Ob�anské sdružení 
Obchvat Náchoda

D�kujeme
ob�an�m

� Náchod, Plhovská 1098,                           �  Hradec Králové, Go�árova t�ída 1228,
     tel. 777 992 420                                                                                                                                tel. 774 352 420

NOVÁ SLUŽBA ZDARMA mobilní prodejce, p�ijedeme až k Vám dom� 774 242 025

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

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

Náchod

profesionální 

nářadí BOSCH
AKCE

slevy až -25%

Vás zve na ochutnávku Svatomartinských 
vín s tradi�ní kuchyní

11. - 12.11. 2010



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Chceme rekord udržet?
A� se ku�áci snaží páchat mnoho škod, do �ela hasi�ské statistiky se 

zatím neprobojovali. Do vedení v po�tu zavin�ných požár� jim však mnoho 
nechybí.

Ku�áci každoro�n� zp�sobí okolo 800 požár�. Ve statistice požárnosti tak 
pravideln� obsazují první pozici. Jejich vít�zství je však vykoupeno zna�ným 
úsilím a ob��mi. Pokud jim chcete pomoc pracn� vydobytou pozici udržet, 
je pot�eba v tomto úsilí nepolevit. Nejlépe je za�ít již s výchovou mládeže. 
D�tem je pot�eba vysv�tlit, že pro první ku�ácké pokusy jsou zvlášt� vhodné 
seníky, stohy �i nenavšt�vované p�dy, odkud jim p�i vzniku požáru t�žko 
n�kdo pom�že. Zajímat se o to, co d�ti podnikají ve volném �ase, je jen 
pro slabé povahy, které se bojí požár�. Vždy� zážitky získané po h�e se 
zápalkami budou pro d�ti jist� nezapomenutelné. Ale v boji o slušné pozice 
je t�eba také ob�tovat n�co ze svého. Pokud hodláte posílit pozice ku�ák� 
v kategorii „výše škod“, bu�te ješt� víc neopatrní p�i kou�ení p�edevším 
na pracovišti. Sho�í-li p�l továrny, p�ibudou ve statice �ísla výrazn�ji, než 
když vyho�í jen byt. Jist� sami p�ijdete na n�kolik tutovek, jak od cigarety 
nechat vyho�et kancelá�, dílnu, sklad, prodejnu nebo dokonce lakovnu. 
Nejb�žn�jší zp�sob je odhodit ho�ící nedopalek mezi ho�laviny nebo alespo� 
do otev�eného koše. Stylov�jší ale je kou�ení p�ímo pod zákazovou tabulkou 
v blízkosti ho�lavin, p�i natírání nebo p�i �erpání pohonných hmot. Navíc 
prožijete v�tší zážitek než p�i sledování katastrofického filmu. Pokud však 
chcete obohatit nejledovan�jší ze statistik, tedy tu o po�tech mrtvých, bude 
nejlepší, když se zamyslíte s cigaretou na l�žku.

Asi není pot�eba dlouho popisovat další zp�soby, jak zvýšit prestiž 
a hrdinství ku�ák�. Jist� sami objevíte další možnosti, jak cigaretou ohrozit 
sebe �i majetek jiných. Zamyslete se o tom t�eba p�i procházce vyprahlým 
lesem nebo p�i zimním pobytu na horské chalup�. V každé situaci vám bude 
vítaným pomocníkem alkohol, který vás zbaví i toho mála sebeovládání 
a ohleduplnosti, bránící vám v uskute�n�ní vašich pali�ských zám�r�.

Pokud požár p�ežijete a p�ekonáte i nástrahy neku�áckého prost�edí 
v nápravném za�ízení, neztrácejte odvahu za�ít znovu a doufejte, že se 
jednou dostanete do ku�áckého nebe. My hasi�i budeme rádi, když už tady 
škodit nebudete.

Hasi�i Nové M�sto nad Metují

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Americký stát Kentucky proslavily zejména t�i v�ci - tabák, kon� a bourbon. Chov koní 
s sebou p�inesli aristokrati�tí farmá�i z Virginie, tabák zase osadníci z kolonií. O p�vodu bour-
bonu se vedou spory. Legenda hovo�í, že otcem bourbonu byl Elijah Craig.

Název bourbon pochází z hrabství Bourbon County, kde dodnes veškeré destilérky leží. 
Ta Craigova se nachází sice o n�co dál, ale tam whiskey �íkali bourbon už p�ed rokem 1800. 
Z�ejm� ji tehdy posílali po �ece a sudy byly ozna�ovány jako „Whiskey z Bourbon County“, 
což se �asem zkrátilo na bourbon whiskey.

Byl to 88. kongres USA, který uznal bourbon za jedine�ný produkt Spojených stát� ame-
rických a ur�il základní vlastnosti této lihoviny. Tzv. mash, �ili sm�s obilí a vody, musí obsa-
hovat nejmén� 51 % kuku�ice (maximáln� však až 80 %). Surový destilát m�že být vypálen 
na maximáln� 80% alkoholu a poté musí zrát nejmén� dva roky v nových, tedy dosud nepo-
užitých vypálených sudech ze d�eva amerického bílého dubu. P�estože zákon udává p�esný 
technologický postup, každá burbon whiskey je naprosto jiná. Zp�sobuje to r�zný pom�r 
je�mene, žita a kuku�ice, kvalita vody, doba zrání a také výjimky, které si každá palírna st�eží. 
Na dnešním trhu jsou b�žn� dostupné bourbon whiskey - Jim Beam, Jack Daniels, Medleys 
a Four Roses.

MINT JULEP
Do míchací sklenice vložíme 5 �erstvých snítek máty, p�idáme lži�ku cukru, 5 cl bourbonu 

a mícháme tak dlouho, až se cukr rozpustí a rozvine se aroma máty. Do sklenice vložíme 
ledovou t�íš� a znovu zamícháme. Poté zast�íkneme sodou /nebo vodou/, ozdobíme snítkou 
máty a párty m�že za�ít...

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, www.souteplicenm.cz

BOURBON z Kentucky

Vyberte si z tmavomodrého bohatství!
V období pokro�ilého podzimu se p�íroda chystá na zimní spánek a zahrádká�i mají cht� 
necht� na poslední chvíli plné ruce práce. Jedním z podzimních plod� je švestka domácí. Její 
tmavomodré oválné plody jsou bohatou zásobárnou látek a po mnoho generací velice cen�-
ným ovocem. Když se �ekne švestka, v�tšinou se nám vybaví slivovice, která má p�i umír-
n�né konzumaci p�íznivý vliv na naše zdraví, ale nesrovnatelné s využitím samotných plod�. 
Švestky nejsou p�íliš bohaté na vitamin C, zato v nich nacházíme zdroj vitamin� skupiny 
B, vitamín H a E. Z minerálních látek je to p�edevším draslík, fosfor, železo, vápník, ho��ík 
a v menším množství síra �i zinek. Kombinace t�chto organismu prosp�šných látek pe�ují 
nejen o správnou krvetvorbu, látkovou p�em�nu, ale preventivn� bojují proti n�kterým dru-
h�m zhoubného bujení jako je nap�. rakovina st�ev. Sušené švestky jsou dodnes využívány 
stejn� jako fíky coby p�írodní projímadlo. Jejich výbornou vlastností je také schopnost za-
bra�ovat ukládání tuk� do podkožních zásob. S tím úzce souvisí správné udržování zdravé 
hladiny cholesterolu v krvi. Výhodou této cenné potraviny je její konzumace po celý rok, 
protože konzervace švestek nám to umož�uje. Tradice jejich konzervování je u nás dlouhá, 
toto ovoce se díky vysokému obsahu cukru a pektinu m�že zpracovat tak, že nám vydrží 
po mnoho m�síc�, kvalitní povidla n�kdy i mnoho let. Již naše babi�ky p�ipravovaly rozma-
nité švestkové pokrmy jako ovocné knedlíky, ovocné polévky, omá�ky na divo�inu, nebo 
je používaly jako nezbytnou ingredienci pro úpravu váno�ního kapra. Stejn� tak švestková 
povidla nechyb�la v žádné domácnosti jako nápl� pravých �eských buchet a kolá��. Dnes 
m�žeme švestky také pro pozd�jší použití zamrazit, stále populární jsou také kompoty. Pro 
inspiraci si m�žete vyzkoušet n�který z našich švestkových recept�.

Králík na švestkách a �erném pivu
1000 g králi�ího masa, mrkev, petržel, kousek celeru, cibule, olej, 2 lžíce cukru, 250 ml 
tmavého piva, slanina, sušené, švestky, s�l, citronová š	áva, krajíc tvrdého chleba.
Maso prošpikujeme slaninou, osolíme, pokapeme citronovou š�ávou a necháme 30 minut 
odležet. Na tuku rozpustíme cukr, p�idáme o�išt�nou a nakrájenou ko�enovou zeleninu, ci-
buli a orestujeme dozlatova. Potom vše zalijeme pivem a chvíli pova�íme. Do tohoto zá-
kladu vložíme porce králíka a dusíme dom�kka. M�kké maso vyjmeme a š�ávu zahustíme 
nastrouhaným krajícem tmavého chleba. Dob�e pova�íme a p�ecedíme, do omá�ky p�idáme 
spolu s masem vypeckované švestky a ješt� chvíli pova�íme.
Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i na webu ECHA 
v sekci Partne�i

Text p�ipravili Ing. Lenka Dobešová a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www. hshronov.cz

Talíř ve znamení 
švestek

Velmi hezký, zděný byt 3+1 v osobním vlastnictví, Česká Skalice ......................................................1 400 000,-Kč
Rodinný dům po rekonstrukci v klidné části Otovic u Broumova .............................................................1 995 000,-Kč
Větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice ve Vestci .........................................................1 495 000,-Kč
Rodinný dům s udržovanou zahradou v klidné části Červeného Kostelce ................................................2 190 000,-Kč
Zajímavý pozemek možný k výstavbě RD v klidné části  Světlé u Hořiček ................................................249 000,-Kč

Větší rodinný dům Velké Poříčí
K prodeji se nabízí větší rodinný dům – vila se třemi garážemi 
a udržovanou zahradou ve velmi klidné části Velkého Poříčí. 
Původně továrníkovo obydlí v dobrém technickém stavu se 
skládá z garáže, sklepů a přádelny, dále v 1.NP samostatná 
bytová jednotka 3+1 se vstupní verandou. V 2.NP je větší byt 
2+1 s  lodžií. Na udržované zahradě bylo zbudováno menší kryté 
posezení s grilem. Posezení zpříjemní jezírko s lekníny. Objekt je 
napojen na všechny inženýrské sítě. � Cena:  2 249 000,-Kčwww.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (21)

Velmi starý mlýn, doložený roku 1432 byl v Bražci na levém b�ehu 
�eky Metuje. Byl v držení mnoha mlyná�� až do roku 1560, kdy jej 
Albrecht Smi�ický ze Smi�ic p�ikoupil k panství. V tom �ase se ale již 
nemlelo, protože p�i jarní povodni byl jez (jehož základy jsou p�i níz-
ké vod� znatelné ješt� dnes) a �áste�n� i mlýn stržen ledovými krami. 

Z mlýna z�staly jen mlýnské stroje. Brzy po tom byl vystav�n nový 
mlýn pon�kud výše na pravém b�ehu. Poslednímu majiteli Emanue-
lovi Kašparovi mlýn vyho�el a pozemek se spáleništ�m v roce 1885 
koupil Josef Barto� pro výstavbu textilky. V úrovni st�edu Barto�ovy 
textilky byl vybudován v rámci regulace Metuje v roce 1914 pouze 
nový jez.

Pro úplnost nutno dodat, že na hranici katastr� Náchoda a Dolní 
Radechové u cesty na 	ervený Kostelec stával pod hrází velkého 
Podborního rybníka starodávný malý mlýn. Informace o n�m lze 
nalézt v písemnostech od roku 1653, ale objekt byl patrn� starší. 
Jednalo se o roubené stavení se stodolou a vodním kolem na vrch-
ní vodu. Mlýn sloužil pro zem�d�lce z blízkého okolí až do roku 
1900, kdy jej koupil Isac Mautner pro ubytování svých p�espolních 
zam�stnanc�. Mlýn ale v roce 1909 vyho�el a v prostoru pod hrází 
bylo postaveno koupališt� s šatnami a restaurací.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další 
poznatky, 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.

MLÝN V BRAŽCI

 � Tak vypadal Podborný mlýn

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!

Restaurace U Medvěda
ve Stárkově

Info na tel.: 775 034 437

Praxe v oboru vítána.

 hledá
 �íšníka/servírku.

HEZKEJ PES
Střihová úprava, 

kosmetika a péče 
pro čtyřnohé kamarády

HEZKÝHO PSA najdete 
na Plhově, v Náchodě
ul.Kostelecká 1828 - suterén domu
(žlutý věžák směr Dolní Radechová)

po-čt 10.00 - 18.00 hod.
pá 10.00 - 15.00 hod. - popř.dohodou

Kristina Meierová
tel.: 739 13 41 41

PODBORNÝ MLÝN

VZPOMÍNÁME
Dne 30.10.2010 uplynulo 35 let 
od ne�ekaného úmrtí naší maminky 
Boženky Helichové z Náchoda.

Kdo jste ji znali,
v�nujte ji s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají  dcery s rodinami  

VZPOMÍNKA
Dne 3.11.2010 uplynul 1 rok 
od úmrtí pana Lubomíra France.

Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi. 

                                                       Rodina



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

Vysokovský kohout 2010Vysokovský kohout 2010
Vysokovský kohout je ve 
 lma�ských kruzích velice známá sout�ž. Bohužel 

do podv�domí široké ve�ejnosti se za celé trvání svých �ty�iceti t�ech ro�ník�  nedo-
stala. Je to celostátní amatérská 
 lmová sout�ž, které se m�že zú�astnit každý, kdo 
nato�í n�jaký 
 lm  a p�ihlásí se do sout�že. Jedinou podmínkou je za�azení snímku 
do n�které ze t�ech kategorií a to je dokumentární, hraný nebo animovaný. Sout�ž 
se koná každoro�n� vždy v listopadu. V letošním roce je od 12. do 14. listopadu 
v restauraci U kohouta ve Vysokov�. Po zahájení ve 14.00 je sout�žní projekce, která 
trvá zhruba do 19.00 hodin. Ve�erní program se každoro�n� obm��uje. Vyst�ídali 
se tu v pr�b�hu let známé osobnosti jako je Magda Vašáryová, Jaroslav Štercl, Jára 
Kohout, Wabi Dan�k, Jan Moskalyk, Eduard Hrubeš a mnoho dalších. V letošním 
roce nám p�islíbili ú�ast Jan P�eu�il a roda�ka z 	eské Skalice a p�edstavitelka starší 

verze Popelky Eva Hrušková. Na sobotní dopoledne je p�ipraven další blok sout�žní 
projekce, která potrvá s p�estávkami asi tak do t�inácté hodiny. Poté se koná seminá� 
p�ti�lenné poroty a sout�žících 
 lma��, kde se 
 lma�i dov�dí  jak své 
 lmy ješt� 
více zdokonalit, aby dosáhli co nejvyšší úrovn� svého díla. Je pravda, že mnoho 
 l-
m� od amatérských 
 lma�� se m�že svou kvalitou rovnat i profesionálním snímk�m.

Mezitím se v místní hospod� p�ipravuje sál na spole�enský ve�er. Je to ve�er plný 
sout�ží a zábavy, kde si každý p�ijde na své. Všichni  sout�žící  jsou za svou sou-
t�živost odm�n�ni. Zábava kon�í kolem druhé hodiny ranní, kde po�adatelé ukli- BADMINTON SE LÍBIL

Realitní Kancelá� REKA - Helena Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, 

nám�stí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Horní Radechová – bývalý teletník, voda ve�, jímka, 230/400V, dobrý stav ..................260.000,-K�
Náchod Plhov – pronájem obchodu 70m2 /Ve�erka/, sít� ve�., topení el .................... 10.000,-K�/m�s
Ba�etín – starší roubenka s poz. 2518m2, voda ve�., jímka, topení lokál ..........................865.000,-K�
�eská Skalice – menší RD 2+1, sklep, p�da, ÚT plyn+krb, poz.345m2 ..........................660.000,-K�
Náchod – byt 3+1 v os.vl.,74 m2 v 8.NP s výtahem, balkon, udržovaný ..........................948.000,-K�
Náchod – p�kný byt 3+1 v OV, 70 m2, zd�né jádro, plast. okna, výtah .........................1.086.000,-K�
Náchod – v�tší byt 1+1v OV, v 1.NP zd�ný, 47 m2, soc. záz, ÚT plyn, p�kný .................777.000,-K�
Lipí u Náchoda – RD 1+3 s garáží, sklep, p�da, sít� ve�.,ÚT pevná, poz. 360m2 ........1.220.000,-K�
�eské Mezi�í�í – novostavba RD, 1+5, 2x koupena a WC, poz. 885 m2 ......................2.990.000,-K�
Viž�ov – RD-statek, 1+5, koupelna,WC, sklep, p�da. ÚT pevná, poz. 16 486 m2 ...........985.000,-K�
�.Kostelec Horní – starší RD, p�da k vest., sklep, nová st�echa, poz. 2 173m2. ..........1.650.000,-K�
Olešnice v Orl.Horách – p�kný PENZION, 12 pokoj�, restaurace, sít�, soc, záz ........2.510.000,-K�
�.Kostelec Horní – stav. poz. k výst. RD 759 m2, sít� v dosahu,super místo ..................480.000,-K�
Ho�i�ky – v�tší byt 1+3 v lednu 2011 v OV, 68 m2, ÚT pevná, zahrádka ........................755.000,-K�
Bezd�kov n.Met. – p�kný, rovin. poz.779 m2, opl s chatkou, ve�. voda, p�íjezd .............260.000,-K�
Hronov – pronáj. bistra 45 m2 na nám�stí, ÚT plyn, možno i vybavení za ................. 7.000,-K�/m�s.
Olešnice u �.Kostelce – pronáj.1+3, 75 m2, ÚT pevná, volní k 1.11.2010 ................. 6.500,-K�/m�s.
Náchod Beloves – dr. byt 1+1, 41 m2 ve 2.NP s výtahem, p�kné místo ...........................764.000,-K� 
Náchod – dr.byt 1+1v 6 NP s výtahem, 44,4m2, balkon, upravený ...................................625.000,-K�
Náchod – byt 3+1 v OV, 2NP, zd�ný 72 m2, zateplený, upravený. ÚT dálk ..................1.158.000,-K�
Velký D�eví� – v�tší objekt –restaurace, v pat�e sál, sklep, p�da, sít�, 675 m2 ................985.000,-K�
�eská Skalice – opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky, 230/400V, sít� u poz .......................675.000,-K�

Badminton je mezi disciplínami Babacupu úplnou novinkou. V�tši-
na dívek se jist� za ope�eným košíkem honila na zahrad� �i na pláži. 
Hrát však badminton podle pravidel je p�ece jen n�co jiného. O tom 
se dívky z Babacupu p�esv�d�ily v sobotu 9. �íjna. V hale Sportovní-
ho centra v Novém M�st� nad Metují prob�hl badmintonový turnaj 
po�ádaný týmem IR Inspections.
Systém hry byl podobný jako p�i tenisovém �i ping-pongovém tur-
naji. Každý tým nasadil své hrá�ky do dvou singl� a dvou �ty�her. 
Jelikož byl badminton za�azen na seznam sport� Babacupu poprvé, 
nebylo možné p�edem favorizovat n�jaký tým �i konkrétní hrá�ky. 
Jednotlivé zápasy byly velice vyrovnané. Bylo možné vid�t rychlé 
duely, vyžadující post�eh a p�esnost. Díky tomu byl turnaj odehraný 
velice brzy.

Jak si vedly jednotlivé týmy? Bez porážky, pouze s jednou remízou, 
prošel turnajem Integraf a zvít�zil. Druhou p�í�ku získal Würth. 
Dívky Partners vybojovaly 3.místo. Po�ádající tým IR Inspecti-
ons skon�il 4. 	lenky UFO Krasotinek letos provázejí problémy 
a na tuto disciplinu nastoupily pouze t�i. P�estože bojovaly state�n�, 
sta�ilo to pouze na poslední místo.
Cht�li bychom pod�kovat vedení Sportovního centra v Novém 
M�st� za vst�ícnost a p�íjemné prost�edí. Dík pat�í i po�ádajícímu 
týmu IR Inspections za výbornou organizace a úžasné ob�erstvení.
Celkové po�adí p�ed poslední disciplínou: 1. Würth, 2. Integraf 
Stars, 3. Partners, 4. IR Inspections, 5. UFO Krasotinky. O vít�zi 
letošního ro�níku rozhodne záv�re�ná disciplína, kterou je plavecká 
štafeta - 6.11. v plaveckém bazén� v Náchod�.                            P.H.

dí a p�ipraví sál pro op�tovnou projekci v ned�li dopoledne. 
To se promítá to nejlepší, co amaté�i do Vysokova p�ihlásili. 
V jedenáct hodin nastává �as, na který všichni netrp�liv� �e-
kají a tím je vyhlášení výsledk� a ocen�ní t�ch nejlepších 
snímk�. 

Vysokovský kohout je celostátní amatérský 
 lmový festival 
s mezinárodní ú�astí a i p�estože se koná za podpory Minis-
terstva kultury 	R, Ministerstva zem�d�lství 	R, Královéhra-
deckého kraje, Obce Vysokov, Kulturní a sportovní nadace 
m�sta Náchoda i tak se potýká s nedostatkem pen�z. Abychom 
mohli pokra�ovat v tradici, kterou založili naši  p�edch�dci, 

stojí to n�které z nás nemalé úsilí sehnat 
 nance a sponzory. 
Celý tento t�ídenní maratón za�íná p�ípravou již na ja�e a je 
do toho zapojeno celkem osmnáct lidí, kte�í do toho dávají 
nemalé úsilí a volný �as bez nároku na jakoukoliv odm�nu. 
Pod�kování pat�í všem, kte�í se podílejí jak na p�íprav� a cho-
du celého festivalu, tak i sponzor�m bez kterých bychom tuto 
akci nemohli zrealizovat. Vysokovský kohout ve vysokovské 
hospod� má nezapomenutelnou atmosféru, kterou si málokdo 
z 
 lma�� nechá ujít. Kdo se sem jednou podívá, rád se i vrací 
a to je nejhez�í odm�na za naši práci. 

Za Osv�tovou besedu Vysokov Jana Majerová

Hronovská ODS potvrdila op�t svou sílu
Stejn� jako v kv�tnových parlamentních volbách, tak i ve vol-

bách komunálních, obhájila ODS v Hronov� své vít�zství. A to 
navzdory tomu, že republikou za�aly hýbat razantní reformy 
z pera pravicové vládní koalice.

„Oslabení ODS na komunální úrovni mohla podle Ne�ase 
zp�sobit i únava voli�� z dlouhodobého vedení ob�anských 
demokrat�,“ píší Lidové noviny v reakci 16. �íjna už krátce 
po uzav�ení volebních místností. Jiné deníky zase tlumo�í jasný 
vzkaz voli�� k politik�m: Nechceme kmotry! Komunální volby 
jsou speci
 cké tím, že v obci up�ednostní k�ížkem ob�ané ty 
kandidáty, které osobn� znají. K�esla v menších obcích tradi�n� 
obsazují nezávislí nestraníci. Naopak v�tší m�sta zkušen� po-
v�tšinou ovládaly strany v �ele se svými lídry. Tyto volby však 
p�epsaly politickou mapu mnoha m�st nap�í� republikou. Hro-
nov však obstál. „Víme, jak moc je d�ležité brát svou práci a to 
i tu politickou v��i voli��m zodpov�dn�. Kandidátka byla proto 
tvo�ena demokraticky a s ohledem na ohlasy ob�an� po celé 
volební období,“ dodal Roman Toušek, p�edseda zdejšího míst-
ního sdružení ODS. 

„Zdejší sdružení ODS a hlavn� sami kandidáti dokázali, že 
je možné obstát s d�v�rou u voli��, kterým za tento zavazující 
moment pat�í obrovský dík. Kéž by takovou vizitku ve volbách 
dostávala další m�sta, kde jasn� p�evažuje pravicový potenci-
ál,“ dodal senátor Petr Pakosta, který je �lenem hronovského 
sdružení ODS.

„Vyjednávání s potenciálními koali�ními partnery byla zaháje-
na hned po volbách. Naším cílem bylo utvo�it odpov�dné vedení 
m�sta. Myslím, že se nám to poda�ilo. Koali�ní dohoda je pode-
psána, ODS obhájila post starosty i místostarosty,“ uvedla dosa-
vadní starostka Hana Nedv�dová, která zárove� zve na ve�ejné 
ustavují zasedání nov� zvoleného zastupitelstva. To se uskute�ní 
ve st�edu 10. listopadu od 17.00 hodin v Sále Josefa 	apka.

Z vyty�ených cíl� v programovém prohlášení vládnoucí ODS 
splnila realizaci rekonstrukce hronovského nám�stí, dostavbu 
Domova odpo�inku ve stá�í Justynka, opravy a rekonstruk-
ce místních komunikací a chodník�, rekonstrukci hronovské 
knihovny, �etné opravy ve školských za�ízeních, ale nap�íklad 
i obnovu dvou d�tských h�iš�.  Místní sdružení ODS Hronov

RYBÁŘSKÉ A MYSLIVECKÉ POTŘEBY
K. ŠOLCOVÁ-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

AKCE: PRUTY 1+1 ZDARMA!
- TRIPODY, RODPODY

� MYSLIVECKÉ ODĚVY

� lovecké boty HUTER - "BOTY 

S JELENEM"

� POUZDRA NA FLINTY

� NOSIČ ZVĚŘE na tažné zařízení

Těšíme se 

na Vaši 

návštěvu!

tel.: 775 261 853, 

776 687 510Dodávka do bytu ZDARMA

KOBERCE
LINA

montáž - lepení - lištování
Kvalita není výsada, kvalita je právo

od � rmy  KJ MAX spol. s r.o.
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

PLOVOUCÍ 
PODLAHY

MEISTER



Aktivita je sou�ástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Projekt je � nancován z ESF a státního rozpo�tu �R prost�ednictvím Opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost.

ZAKÁZKA �. 1:  „Poskytování sociální služby azylový d�m pro osoby bez p�íst�eší“ v Broumov� pro region Broumovsko

ZAKÁZKA �. 2:  „Poskytování sociální služby azylový d�m pro osoby bez p�íst�eší“ v Úpici pro region Trutnovsko

ZAKÁZKA �. 3:  „Poskytování sociální služby Sociální rehabilitace pro osoby bez p�íst�eší“ v Broumov� pro region Broumovsko

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 O PROJEKTU

 Financování zakázek zajiš�uje Královéhradecký kraj v rámci Individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradec-
kém kraji“, 
 nancovaného z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpo�tu 	R prost�ednictvím Opera�ního programu Lidské 
zdroje a zam�stnanost. Tento projekt se zam��uje na poskytování služeb sociální prevence osobám sociáln� vylou�eným nebo ohrože-
ným sociálním vylou�ením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je pomoci osobám z cílových skupin pln� se zapojit do ekono-
mického, sociálního a kulturního života spole�nosti, zejména pak umožnit jejich vstup �i návrat na trh práce, udržení na trhu práce nebo 
p�ístup ke službám, které návrat na trh práce umož�ují.

Název zakázek: 

Poskytování sociální služby azylový d�m 
v Broumov� a v Úpici

Doba konání: Projekt bude probíhat od 1.6.2009 do 30.6.2012, 
tedy po dobu 37 m�síc�.

Cíl zakázek:  Cílem je navázat na p�edchozí aktivity Diakonie 
Broumov, které dlouhodob� a komplexním zp�sobem �eší proble-
matiku osob bez p�íst�eší. Závazek provozovat azylový d�m pro 
osoby bez p�íst�eší p�edstavuje komplexní zajišt�ní pobytových slu-
žeb na p�echodnou dobu osobám v nep�íznivé sociální situaci spo-
jené se ztrátou bydlení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených 
zákonem, provád�cí vyhláškou a zadávací dokumentací. Komplex-
ním zajišt�ním služeb se rozumí zejména zabezpe�ení veškeré or-
ganiza�ní a odborné �innosti požadované k nep�etržitému provozu 
azylového domu s požadovanou kapacitou.

Název zakázky:  

Poskytování sociální služby 
sociální rehabilitace

Doba konání: Projekt bude probíhat od 18.9.2009 do 31.7.2012, 
tedy po dobu 35 m�síc�.

Cíl zakázky: Zajišt�ní provozu služby sociální rehabilitace p�ed-
stavuje komplexní zajišt�ní t�chto služeb sm��ujících k dosažení 
samostatnosti, nezávislosti a sob�sta�nosti osob cílové skupiny, a to 
rozvojem jejich speci
 ckých schopností a dovedností, posilováním 
návyk� a nácvikem výkonu b�žných, pro samostatný život nezbyt-
ných �inností alternativním zp�sobem využívajícím zachovaných 
schopností, potenciál� a kompetencí. Komplexním zajišt�ním slu-
žeb se rozumí zejména zabezpe�ení veškeré organiza�ní a odborné 
�innosti požadované k poskytování sociáln� rehabilita�ních služeb.

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby bez p�íst�eší (uživatelé). V rámci projektu by m�lo být  v pr�b�hu t�í let zapojeno v Broumo-
v� 45 uživatel� azylového domu a 40 uživatel� služby sociální rehabilitace,  v Úpici 40 uživatel� azylového domu,   Cílová skupina uživa-
tel�  Diakonie Broumov se skládá z lidí, kte�í se ne vždy vlastní vinou ocitli na okraji spole�nosti. P�evážnou �ást t�chto lidí tvo�í muži, ale 
své zastoupení mají i ženy. Co se tý�e v�kové hranice, jde o muže od 20 do 60 let a ženy od 30 do 55 let. Na základ� dosavadních zkušeností, 
které byly získány dlouholetou prací se sociáln� znevýhodn�nými osobami, zejména osobami bez p�íst�eší,  vyplývá, že k výsledk�m, které 
jsou pro spole�nost pozitivní je nutná dlouhodobá, komplexní a na individuální pot�eby jednotlivých uživatel� zam��ená �innost. Cílová 
skupina osob bez p�íst�eší je totiž z velké �ásti tvo�ená jedinci s psychickými problémy, které jim brání p�ekonávat životní p�ekážky, které 
jsou pro ostatní ob�any b�žné, s dlouhodob� ne�ešenými dluhy na zdravotním a sociálním pojišt�ní a osobami v krizové životní situaci.

Projektový tým:  Základem projektového týmu jsou pracovníci vykonávající p�ímou sociální práci, �ídící a odborní pracovníci a dále 
ostatní obslužný personál.

POSKYTOVATEL SLUŽEB :
 DIAKONIE BROUMOV

www.bazenymachov.cz
®

VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128, 491 420 881

E-mail: t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz



Přijeďte k nám a uvidíte, 
                že příště přijedete zase!!!

JOPECO
Pneuservis/Autoservis

Náchod
547 01 Náchod, 
U Cihelny 1751

Tel.: 491 422 797, 
Mob.: 603 712 516
Po-Pá 7:00 - 17:30

So 8:00 - 12:00

Pneuservis 
Broumov

550 01 Broumov, 
Soukenická 169

Tel.: 491 523 654, 
Mob.: 604 280 693
Po-Pá 7:00 - 17:00

So 8:00 - 12:00

Široký sortiment pneumatik a disků 

Skvělé ceny – srovnatelné s internetem  

Uskladnění pneumatik 
či kompletních kol za 1,- Kč
(při nákupu 4ks pneumatik)

Poradíme Vám s volbou té správné 
pneumatiky pro Váš vůz, jízdní styl i peněženku 

Slevy na servisní služby při nákupu 
pneumatik a pro stálé zákazníky

Odborné a rychlé pneuservisní služby  

Další sortiment pro Váš vůz 
– sněhové řetězy, nemrznoucí 
kapaliny, škrabky a jiné

AUTOSERVIS NÁCHOD
kompletní diagnostika BOSCH, nejmo-
dernější 3D kontrola geometrie náprav 
a její seřízení, kontrola a servis brzdových 
systémů, kontrola a servis tlumičů, 
kontrola a seřízení světlometů, výměny 
olejů a filtrů, servis klimatizací, výměny 
a opravy autoskel, test a výměna auto-
baterií a další…

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Ing. Alena Lochmanová
Na Hamrech 874 (řemeslnické centrum),

547 01  Náchod

e-mail: a.lochmanova@seznam.cze-mail: a.lochmanova@seznam.cz
www.autolaky-lochmanova.czwww.autolaky-lochmanova.cz
Tel.: 607 830 870 * 777 321 870Tel.: 607 830 870 * 777 321 870

Nabízíme:
�� míchání autolak� fy. LESONAL
    a MAX MEYER
�� prodej materiál� a pot�eb pro autolakýrníky
�� široký výb�r sprej�
�� pln�ní sprej�
�� materiály na ochranu spodk� a dutin voz�
�� autokosmetika
�� �istící prost�edky HG

Provozní doba:Provozní doba:
Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.

AUTOLAKYAUTOLAKY

Nová prodejna „mayoral“ v Náchodě
Dětský značkový textil ze Španělska

značkové kočárky a autosedačky

Riegrova ulice - vedle kavárnyLavazza

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH 
KOL V REGIONUKOL V REGIONU

Náchod: František Dít�, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594
Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711



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

eštaP klempířství

TUNISKÁ KAPITOLA
PROJEKTU MARE NOSTRUM

Obsahem již druhé tuniské kapitoly, kterou do svého reportážního pro-
jektu MARE NOSTRUM za�adil náš redak�ní kolega Mirek Brát, se stal 
ostrov Djerba u pob�eží Afriky. V rámci pozvání Tuniského národního 
ú�adu pro cestovní ruch se tým MARE NOSTRUM pohyboval v záv�ru 
�íjna práv� po tomto tuniském ostrov� vyhlášeném krásnými plážemi 
a zajímavou historií. Díky pochopení tuniské strany byl pro tým MARE 
NOSTRUM p�ipraven bohatý program zahrnující nap�íklad potáp�ní 
u vraku italské obchodní lodi Alga, která byla potopena u b�eh� Djerby 
v pr�b�hu druhé sv�tové války. V rámci „suchozemského“ programu 
se uskute�nila i návšt�va vesnic v kamenité poušti pevninského Tunis-
ka, které se díky mezinárodním záchranným projekt�m stávají magnety 
turistického ruchu. Nechyb�la ani možnost seznámit se s tradi�ními ber-
berskými sýpkami, jež v minulosti posloužily i jako zajímavé exteriéry 
pro 
 lma�ský tým kultovních Hv�zdných válek. Více o projektu Mirka 
Bráta se dozvíte na webové prezentaci www.marenostrum.cz.

1.

foto �.1 - Potáp��ský �lun tuniského centra BLUE DOPLPHIN p�ed výjezdem na lokalitu k vraku lodi Alga.
foto �.2 - V rámci jednoho z ponor� se v hloubce 15 metr� objevila i vzácná želva kareta.
foto �.3 - Mirek Brát se zdraví s jedním z tuniských potáp���. foto �.4 - 	lenka týmu MARE NOSTRUM La�ka Škodová na 
„suchozemské“ misi k úpatí stolových hor pouštního Tuniska. 

2.

3.

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 1+1 v OV v Náchod� (27m2), zd�ný, dob�e �ešený, u centra........499.000,-K�
- byt 3+1 v OV v Náchod� (67m2), u centra, plastová okna, lodžie....1,049.000,-K� 
- dr.byt 3+1 v Náchod� (73m2) ul.Borská, nové jádro, kuchy�,lodžie.1,095.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (70m2) nové jádro, okna, zatepleno,lodžie....1,049.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� Karl�v kopec(79m2),zd�ný,lodžie,plast.okna1,249.000,-K�
- dr.byt 3+1 Jarom�� (72m2) nová okna, fasáda, zatepleno, lodžie.......890.000,-K�
- dr.byt 3+1 Nové M�sto n.M. (60m2),balkon,plast.okna,po rekonstr.1,295.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec (65m2), Koubovka, zd�ný, balkon.....1,049.000,-K�
- dr.byt 3+1 �eská Skalice (70m2), zd�ný, velká lodžie, klidné..........1,190.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Dobrušce (70m2), budova po revitalizaci, u centra......1,049.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1(568m2), po �ást. rekonstrukci.1,790.000,-K�
- rodinný d�m Nové M�sto n.M.(2950m2),ke kompl.rekonstrukci......1,420.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Slavo	ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola.....1,290.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M. (1128m2), výborné místo...1,300.000,-K�
- rodinný d�m Jarom�� centrum-obchodní zóna,k bydlení-podnikání3,500.000,-K� 
- rodinný d�m Vlkov u Jarom��e 4+1(846m2), po rekonstr., bazén...2,220.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít� na hran.....530,-K�/m2  
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo,sít� na hran.....530,-K�/m2 
- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled..990,-K�/m2

- st. pozemky v �erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra.....270,-K�/m2

- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá�, plot..345.000,-K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá�, klidné krásné místo.279.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo...690.000,-K�

4.

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
mobil 777 155 344

E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

Přijměte pozvání na 16.,
letos škraboškový, 

K-ples - charitativní ples, 
který se koná 20. listopadu od 20:00

v novoměstské sokolovně.

I tentokrát si dali organizátoři s 
přípravou záležet - můžete se těšit na
dobové předtančení, bohatou tombolu, 

soutěže, půlnoční překvapení 
a mnoho příležitostí si zatancovat.

Výtěžek plesu bude věnován Společnosti 
pro pomoc při Huntingtonově chorobě. 

Podrobné informace naleznete

Podrobné informace naleznete na 
http://kples.farnostnm.cz/.

��Upravené vozy mnoha zna�ek, 
hudba z výkonných audio souprav, 
divácky oblíbené m��ení hlu�nosti 
výfuk�, sout�že v mnoha kategori-
ích... Tak to byl 16.TUNING SRAZ 
v autocampu Rozkoš u �eské Ska-
lice. Že první �íjnovou sobotu p�álo 
návšt�vník�m po�así dokládáme 
snímkem Josefa „Pepy“ Voltra.

��Poslední zá�íjovou ned�li se 
konal na Zimním stadionu v Ná-
chod� Karneval na led� pro d�ti 
i dosp�lé. Zážitek jist� pro malé 
i velké zachytil svým fotoapará-
tem Josef „Pepa“ Voltr. 



*  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  *

Zavedená jazyková škola 
hledá lektory cizích jazyků.

Kontakt: 739 596 803

SEZNÁMENÍ

* Vdova 58let z Náchoda hledá kamarádku na po-
vídání u kávy, spole�né výlety atd. Tel: 604 874 120
* 70 letý, 183 cm vysoký d�chodce z N�mecka by 
se rád seznámil s ženou do 63 let z okresu Náchod. 
„Krom� o�í lze obarvit všechno.“ ZN.: E30/1
* Pohodá� 50/178/68 hledá pohodá�ku z Náchod-
ska. Ozvi se, dík. Tel. 603 711 210
* 47 let 174 cm by se ráda seznámila s mužem 
Nové M�sto Náchodsko pro trvalý vztah. Tel. 
774 278 277

BYTY

* Pronajmu 1+1 v NA - centrum. Náj. 3500,- + 
ink. Tel. 737 411 933
* Pronajmu 2+kk a 1+1 v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu DB o velikosti 1+1 v Náchod�, na síd-
lišti U NEMOCNICE, nájem 2800,-K� + energie. 
Vratná kauce 3000,-K�. Tel. 775 160 767
* Nabízíme družstevní byt 1+1 (37 m2) v Ná-
chod�, v panelovém dom�, ul.B�loveská. Cena: 
575.000,-K�, tel. 724 869 260. RK nevolat!
* Koupíme byt 2+1 v Hronov�, m�že být i v Polici 
n/Met., hotovost. Tel.: 607 939 657
* Pronajmeme byt 3+1 (70 m2) v panelovém dom� 
v centru N.M�sta n/Met. Cena 4.700,-K�+služby, 
vratná kauce: 13.500,-K�, tel.: 602 204 002.
* Prodám p�kný byt 3+1 v Náchod�, byt po re-
konstrukci, revitalizace domu dokon�ena 10/2010 - 
okna, zateplení, nové balkony a fasáda. Cena k jed-
nání. Tel. 776 114 975
* Sháníme ke koupi byt 1+kk, 1+1,2+1 s bal-
kónem, nejl. Plhov, ul. B�loveská, ul. Pražská, 
SUN. Nízké náklady na bydlení. Hotovost. Tel.: 
608 667 734
* Pronajmu byt 2+1 96 m2 v Hronov� s možností 
zahrady, nájem 4.000 K� + energie. Vratná kauce. 
Tel. 736 537 033
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 
775 777 073
* Pronajmu dlouhodob� hezký byt 3+1, 95 
m2, v 1.NP, nov� zrekonstruovaný RD se zahra-
dou ve Vysoké Srbské. Nájem 5.500 K� + kauce 
20.000,-K�, tel. 608 90 30 70
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Tel: 774 777 073
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 v Náchod� Sta-
ré M�sto za 5700,- + el.energie a 1+kk v Náchod� 
na Pražské ul. za 5300,- v�etn� energie a všech po-
platk�. Kauce na byt 10 tis.K�. TEL.:776 141 603
* Pronajmu dlouhodob� v nov� zrek. dom� 
v NA poblíž centra ve 2NP nadst. podkr. byt 103m2 
4+1 s balk., 2x koupelna. Nájemné 7.000,-K� + in-
kaso + kauce, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu 3+1 v Náchod�. Tel. 603 567 617
* Pronajmu dlouhodob� garsonku s terasou, 
26,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím naproti hos-
pod�, nájemné 2.900,-K� + 1.900,-K� inkaso, kauce 
14.400,-K�.Tel.:608 90 30 50.
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1, 74 m2 ve 4.NP 
v Náchod� sídl. Branka. Nájemné + 6.653,-K�, kau-
ce 20.000 K�, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu atypický podkrovní byt v�tší 1+1 
v Náchod� blízko centra. Cena se službami 6500,-
K�. Tel.776229233
* PRODÁM DB 3+1 77m2 na PLHOV�. P�ed�la-
ný-plast. okna, zd�né jádro, šatní sk�í�, podlahy atd. 
Za�ízený - spot�ebi�e, kuchy�, nábytek na míru atd. 
Volný. Info. na tel. 602 239356
* Hledám podnájem 1 místnosti v byt� nebo RD 
v Náchod� nebo okolí. Slušný, tichý muž. TEL.:607 
720 223
* Prodám p�kný družstevní byt 2+1 v Náchod� 
na Plhov� po �áste�né rekonstrukci, náklady 3600,-
K�/m�s kompletn� s elektrikou, cena 960 tis.K�, 
p�i rychlém jednání sleva. RK nevolat. TEL.:776 
079 292
* Pronajmu byt 2kk v Náchod�, Palachova 
ul.1457, nájem 5000 K� u bytu po rekonstrukci, 
3500 K� u bytu bez rekonstrukce + služby. Tel.:775 
061 233.
* Pronajmu byt v �erveném Kostelci 2+kk, pro-
storná koupelna, plovoucí podlaha. 3800 + inkaso. 
Možnost internetu i pevné linky. Tel 608 732 435
* Prodám zd�ný byt 3+1 v Náchod�. Cena doho-
dou. TEL.:776 265 824
* Pronajmu garsomku 25 m2 v centru NA s vyba-
vením: kuch.linka, pra�ka, ledni�ka, 2 postele, šatní 
sk�í�, st�l - vše nové. Nájem 3200,-K� + nenrgie/
m�s. TEL.:777 737 122 7-15 hod. nebo 777 737 127
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956 nebo 777 29 29 40
* Prodám cihlový byt 2+kk 48m2 v OV, centrum 
Náchoda. Tel. 606 949 222
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v Náchod� 
na dobrém míst�. Velká kuchy� s jídelnou, + 2 velké 
pokoje + p�edsí� + komora + zasklená lodžie + WC 
+ koupelna nová plastová okna, lino, kuch. linka, 
sporák atd. p�da + sklep + kabel. TV + internet + 
telefon. Kauce. Volný ihned. Tel 602 790 044
* Pronajmu v Náchod� p�kný byt 2+1 rad�-
ji dlouhodob�, ihned volný k nast�hování. Tel. 
608 245 634
* Pronajmu 3+1 DB v �eské Skalici, zd�ný d�m, 
lodžie, komora, 78 m2, nájem 5600,-, inkaso, kauce 
15000,-, poplatek družstvu, volný ihned, dlouhodo-
b�. Tel 606 507 380
* Prodám byt v OV 1+1, 45 m2, v Hronov� v klid-
né �ásti obce, 2. patro, cihlová výstavba, p�da, kol-
na, internet, plastová okna, nové úst�ední vytáp�ní 
(elektrokotel), možnost napojení krbových kamen. 
Ihned k dispozici. Cena 680000. Dohoda možná. 
Tel: 603983600.
* Pronajmu za�ízený byt 1 + kk v Náchod� u Sla-
vie. Nájem 2500 K� + 2500 K� služby. Vratná kauce 
10000 K�. jiova@seznam.cz
* Prodám standardní slunný byt 1+1 v OV, ve 3.
NP panelového domu s orientací na JZ v Polici nad 
Metují. D�m je zateplený, výtah po rekonstrukci, 
nová plastová okna se žaluziemi. Vytáp�ní z CZT. 
Parkování u domu. Ob�anská vybavenost v míst�. 
Okamžit� k nast�hování. TEL: 777 922 926

* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� po kom-
pletní rekonstrukci - vše nové v�etn� za�ízení. Tel. 
491 428 211
* Prodám byt v OV v Náchod�, 2+1, rekonstrukce 
koupelny. Tel. 491 428 211
* Pronajmu garzonku v Novém M�st� nad.Met., 
34 m2, nájem v�. inkasa 6.450 K�. Kauce 10.000 K�. 
Tel. 721 562 267
* Pronajmu byt 3+1 Nové M�sto n Met. Kr�ín 
u Zvonice. Tel. 603 743 378
* Dlouhodob� pronajmu byt 2+1 - zrekonstruo-
ván, v Náchod�, B�loveská ul.. Kauce nutná. Tel. 
604 795 563
* Prodám DB 3+1 na sídlišti Branka, 4p., jižní 
strana, výhled do p�írody, kolaudováno r.1994, 
v�etn� za�ízení. Cena k jednání 1.190 000 K�. 
Tel.608476920
* Pronajmu nový byt 2+kk 43m2 ve Stárkov� 
na nám�stí. Volejte 602133173
* Hledám pronájem bytu 2+kk/2+1 v Náchod�. 
Celkové náklady cca 6000/m�s. Blíže centra. Tel. 
724521141.
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem, I. kategorie 
v Náchod�. D�m zateplen, nová okna. Volný ihned. 
Tel.: 604 532 387
* Pronajmu byt 2+kk nedaleko centra v Nácho-
d�. TEL.: 605 450 384
* Prodám byt 3+1 nedaleko centra v Náchod�. 
Cena 950.000,-K�. TEL.:602 373 155
* Prodám nebo vym�ním DB 3+1 na sídlišti 
Branka v Náchod� za 2+1 B�loves nebo Plhov + 
doplatek. TEL.: 602 145 222
* Pronajmu 1+1 v Hronov�. TEL.: 776 324 069
* Pronajmu byt 3+1 ve zd�ném dom� se zahradou 
v Náchod� na Brance, vým�ra bytu 90 m2, slušné 
jednání. TEL.: 605 432 585
* Pronajmu dlouhodob� 3+1 v centru Náchoda 
ve zd�ném dom�, nájem 5500,- + energie, kauce 11 
tis.K�. TEL.:775 70 34 40
* Prodám byt, velké 3+1 v os.vl. v Polici n.M. 
Nová st�echa, zateplení a stoupa�ky. TEL.: 737 
001 757
* Pronajmu byt 1+1 - 43 m2, k dispozici k�lna, 
sklep, zahrada. Nájem 3300,-K� + inkaso + 10 000,-
K� kauce. Tel. 603 34 90 80
* Pronajmu garsonieru v Hronov�, nájem 2500,-
K� + inkaso. TEL.: 608 66 77 30

* Dlouhodob� pronajmu 1+kk s balkonem, 
uzamykatelný katr p�ed bytem, 37,6 m2 ve 4.
NP, dva výtahy. V Náchod� ul.Duhová (u ne-
mocnice). Nájemné 3.500,-k�+inkaso 2.500,-
k�, kauce nutná! Tel.608 770 988

* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 s terasou v klid-
né �ásti 	erveného Kostelce. Možnost parková-
ní. Nájem 5.700 K� + inkaso + vratná kauce. Tel. 
776 33 56 37
* Prodám byt 2+1, Komenského ulice, Ná-
chod, cihlový, nová eurookna, podlahy nové 
parkety + plovoucí, volný od 1.1.2011, tel. 
608056394
* Pronajmu byt 2+1, Komenského ulice, Náchod, 
cihlový, nová eurookna, podlahy nové parkety + 
plovoucí, volný od 1.1.2011, 5000/m�s + služby, 
tel. 608056394
* Prodám byt 2+1 v OV B�loveská ul 1771, Ná-
chod. Výhled k lesu. Tel. 737 488 266
* Pronajmu krásný byt v zatepleném rod. dom� 
v 	eské Skalici 120m2 u centra. Terasa 60m2. Cena 
6000,- + inkaso. TEL.:608 888 141
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchod� u Slávie. 
Cena 1.049.000 K�. Tel. 607 575 914 po 19. hod.
* Pronajmu velký slunný byt 3+1 v centru 
Náchoda. Byt se nachází v 1. pat�e bez výtahu, 
vým�ra 109 m2. Volný ihned. M�sí�ní nájemné 
6.000 K� + zálohy na služby. Kauce 20.000 K�. Tel. 
602 872 451
* Prodám družst. byt 80 m2 na sídlišti Branka 
v Náchod�, po kompletní rekonstrukci, elektro-
instalace, topení, plyn. kotel, kuch. linka, kou-
pelna, lodžie, cena 1.350.000 K�. Pohledávky 
k družstvu uhrazeny, p�evod do OV v r. 2014. Tel. 
725 679 571
* Pronajmu byt 2+1 v RD u Náchoda, k nast�ho-
vání ihned, povinná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Prodám byt 3+1, 74m, ve zd�ném bytovém dom� 
v Hronov� na Padolí. 2.NP, nadstandartní úpravy, 
sat., internet, balkon. Cena 1.400.000 K�. Tel.776 
333 139
* Pronajmu 2+1 v Náchod�. TEL.:739 13 88 51
* Koupím byt v Náchod� 1+kk nebo 1+1 nebo 
2+1. Platba v hotovosti. Tel. 736 222 449
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 2+kk 
na Kamenici v Náchod�. Byt o velikosti 40 m2, 
v�etn� nové kuchy�ské linky. Cena nájmu 5500,-
K� + zálohy na teplo a vodu 1600,-K�. pouze 
pro solidní a bezproblémové zájemce. TEL.: 777 
152 750
* Pronajmeme byt v centru Náchoda 2+kk 42 
m2. Nájemné a zálohy na topení a vodu celkem 
6000,-K�. Kauce p�i podpisu smlouvy 10 tis.
K�. Parkování zajišt�no v objektu. TEL.:777 
152 750
* Pronajmeme byty 1+kk 30 m2 v Hronov�, 
ul.Husova, velmi dobrý stav, parkování zajišt�-
né. Cena 4000,-K� + inkaso. Kauce 8000,-K�. 
TEL.:777 152 750
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i u gymná-
zia. Cena 299.000. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 (45 m2) v R�žovce v Jarom��i, 
cena 698 tis.K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palacho-
va ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1800,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�sta 
n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.: 602 13 42 13
* Koupím byt 2+1 (3+1) do 20km od Náchoda. 
Tel. 739486403
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, sídlišt� SUN. Bliž-
ší informace na tel.:733 131 189

NEMOVITOSTI

* Pronajmu garáž v Náchod� - v „Úvoze“ nad ne-
mocnicí. Tel. 721 625 514, 776 180 465

* Hledáme rodinný d�m nebo chalupu k celo-
ro�nímu užívání, nejl. Náchod sm�r Nové M�sto 
n/Met., Dolní nebo Horní Radechová, Hronov, 
	. Skalice, do 10km od Náchoda, do 2,5mil.Tel.: 
721 146 244
* Pronajmu garáž v Náchod�. Tel. 732 167 291
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 	. Kos-
telci a okolí. Tel: 774 777 072
* Nabídn�te ke koupi chatu v okolí Náchoda 
do 10km, 2+1, 1mil., celoro�n� Tel.: 608 88 30 12
* Pronajmu dlouhodob� rod. d�m se stodolou 
a velkým pozemkem ve St. Plese u Jarom��e. V p�í-
zemí byt 2+1,v pat�e p�da. Nájem 5.000 K� + kauce, 
tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu s možností odkoupení velký RD 5+1 
v 	eské Skalici - Zájezd�, celý podsklepený,3 gará-
že, 2 byty. Jedná se o cihlový RD, který byl posta-
ven v letech 1991-1993. Pronájem 5000,-K�/m�s.
Cena p�i koupi 1.850.000K�. Tel.:775 061 233.
* Prodám i na splátky velký RD 5+1 v 	eské 
Skalici-Zájezd�, celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. 
Jedná se o cihlový RD, který byl postaven v letech 
1991-1993. Cena 1.850.000K�.Tel.:775 061 233.

* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 
3+kk, lze rozší�it o d�tský pokoj, UT na plyn, 
na pozemku je zd�ná dvougaráž a dílna. Volné 
k nast�hování. Tel. 608 245 634 další nabídka 
na www.alkareal.cz

* PRODÁM bývalý hostinec s bytem 2+1 k re-
konstrukci (260m2) se zahradou (1000m2) a sto-
dolou v obci Borová u Náchoda. K� 790.000,- Tel. 
723943366
* Prodám d�m 3+KK v obci Viž�ov. Vhodný 
k trvalému i rekrea�nímu bydlení. Zahrada 1577 
m2. Prod. cena 1,3 mil. K�, sleva možná. Tel.: 
605 416 160

* Prodáme nadstandardní rodinný d�m se dv�-
ma pln� odd�lenými bytovými jednotkami (5+1 
a 3+1) a pozemkem 1250 m2, v centru Velkého Po�í-
�í. D�m je po kompletní rekonstrukci, cena 3,9 mil.
K�. Foto na http://velkeporici.rajce.idnes.cz. TEL.: 
605 252 635
* Prodám parcelu ur�enou k výstavb� rodinné-
ho domu v Dobrušce. Vým�ra je 620 má, elekt�ina 
a voda zavedeny na pozemku. Cena 520 000 K�. 
Tel.: 775 672 882
* Prodám �adový RD 4+1 v Náchod� za pivova-
rem. TEL.: 608 26 18 06
* Prodám stavební pozemek ve Lhot� za �er-
veným Kostelcem, jedná se o pozemek, který lze 
rozd�lit na 2 stavební parcely, celková rozloha po-
zemku je 3310m2, cena 245K�/m2 nebo dohodou 
TEL.: 607 920 723

* Prodám krajní �D v Novém M�st� n.M. 
Kr�ín, klidné místo, 5+1, velká zahrada, bazén. 
Další info 736 633 426

* Prodám RD nedaleko centra Hronova, klidné 
místo, zahrada 1200 m2, cena 3,5 mil.K�. TEL.:777 
23 21 22

* Prodám rodinný d�m 4+1 na Kramol-
n�, pozemek 490m2, kolaudace 1994, cena 
2600000 K�. TEL.: 722 048 464

* Prodáme p�knou stavební parcelu v Novém 
M�st� n. Met., Na Františku, ur�ena k výstavb� 
RD. P�ístup z ve�ejné komunikace, veškeré sít� 
na pozemku. Slunné místo uprost�ed zástavby ro-
dinných dom�. Celková vým�ra 1187 m2, cena 990 
K�/m2. TEL.: 773 585 555

* Prodám d�m u p�ehrady Rozkoš - využíva-
ný jako penzion, bazen 15x7 m, 3 tenis. kurty, 
sauna, grilpárty, výb�h pro kon�. Celk. poze-
mek 5000 m2. Více na www.penziontc.cz

* Prodám stavební parcelu o vým��e 938 m2 
v Lodín� u Nechanic, kompletn� zasí�ovaná, 
hotové komunikace, v�etn� projektové dokumen-
tace a stavebního povolení na bungalow 13 k vi-
d�ní na www.gservis.cz, cena 600.000,- K�, tel: 
731 686 991
* 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
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.499.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Koupím zm�d�lskou usedlost nebo chalupu 
(Broumovsko, Náchodsko) Tel. 605212203
* Prodám pozemky v Náchod�, �eské Metuji, 
Horních Teplicích, možnost stavby chaty. TEL.:606 
951 546

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmeme prostory (29 m2) v �.Skalici u ná-
m�stí, vhodné jako prodejna, kancelá�e, pop�. k 
provozování masáží, kosmetiky atd. Cena:3.500,-
K�,tel. 602 204 002.
* 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.
* Pronajmu v centru Náchoda prostory vhodné 
na kancelá�, a sklad v centru Náchoda. TEL.:605 
450 384
* Pronajmu nebytové prostory (2 míst. 40m2) 
vhodné pro kancelá�e, služby, obchod v Hronov� 
u nám�stí. TEL.: 603 770 977
* Dlouhodob� pronajmu prodejnu v Hronov�, 
60m2, 200m od nám�stí, cena 5.000K�/m�s. Info 
na telefonu 777 302 483
* Dlouhodob� pronajmu nebytové prostory 
v Hronov�, vhodné na ordinaci apod., 110 + 50 m2, 
200m od nám�stí. Info na telefonu 777 302 483

* Pronajmu nebytové prostory v centru Ná-
choda 45 m2. TEL.:602 462 397

* Pronajmeme volné prostory pro provoz restau-
race, kavárny nebo jiných obchodních služeb. Jed-
ná se o prostory v 1.pat�e na Kamenici v Náchod� 
po bývalém baru „K“. Investice do za�ízení a vy-
bavení jsou nutné. Prostory jsou prázdné. TEL.:777 
152 750
* 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 dispozici kuchy�ka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu garáž v Polici nad Metují. TEL.:603 
441 264

KOUPÍM

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* Koupím staré pohlednice, vále�né fotogra� e. 
775 440 253
* Koupím moped stadion S11 nebo S22 za rozum-
nou cenu i nepojizdný. Tel. 602 620 169

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

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakelitová 
autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, mo-
delové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, 
hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vyznamenání 
a �ády LM aj. staré nepot�ebné i poškozené p�edm�-
ty. Tel. 608 811 683

PRODEJ

* Prodám nový nepoužitý balkonový sklení�ek 
vhodný k umíst�ní ke st�n�, velikost ší�ka 130 cm 
x výška 170 cm x hloubka 65 cm v�etn� dve�í 
a vential�ního okna. P�vodní cena 4.200 nová 
cena 2.000 K�. Tel. 777 200 452, benes.lubomir@
email.cz
* Z d�vod� nemoci prodám úpln� nové PIANI-
NO Yamaha Clavinova. Mnoho funkcí - p�ipojení 
na internet, �erný lak. Tel. 728 883 390, 725 157 065
* Pšenice 370 K�/100kg. Tel.607181849 nebo 
777181849
* Prodám zánovní mobil LG KG 110 s nabíje�-
kou. Cena dohodou. Levn�. Tel. 777 086 173
* Prodám zimní pneu s disky R14 nové. Cena do-
hodou. Tel. 739 416 805
* Prodám novou benzínovou seka�ku bez pojez-
du STS 450 v záruce. Tel. 773 152 009
* Prodám hn�dá stáložárná kachlová kamna 
na topení i dekoraci. Cena dohodou. TEL.:728 
671 743
* Prodám palivové d�evo, sušené, balené v pyt-
lích. 604 84 41 42
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé, složení panelu plech minerál. vata a plech, 
100x200 cm, TL 6 cm 250 k�/m2, TL 8 cm 275 K�/
m2, TL 10 cm a 12 cm 300 K�/m2, použití na stavbu 
montované garáže, dílny, chatky, st�n, oplášt�ní, 
obydlí pro zví�ata a ptactvo, stropního podhledu, 
p�í�ky, mám 150 ks, tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - travní 
substrát, kyp�enou, dohnojovanou, ideální pro ko-
ne�nou úpravu zahrad a zakládání nových trávník�, 
vhodná i do skleník�, cena 400,- K�/1 m3, min. od-
b�r 2 m3, dovezu, tel: 777 222 232

R
ZNÉ

* Pronajmu dlouhodob� zd�nou garáž (elekt�ina) 
v Náchod� u zimního stadionu za 800K�/m�síc. M: 
731585948. Ne RK.

* Za mobil SAMSUNG WAVE, dvojit� blo-
kovaný, ZTRACENÝ dne 29.10. p�ed nádra-
žím v Náchod� dám nálezné. Majitel, telefon 
603291132

* Nabízím velmi kvalitní soukromou výuku 
angli�tiny (dou�ování, p�íprava na maturitní 
zkoušku, konverzace, business english, p�ed-
školní d�ti) za rozumnou cenu, možné i v do-
poledních hodinách / o víkendu, informace 
na t.�.728610415.
* Kdo opraví st�echu v Náchod� B�lovsi. 500 K�/
den. Tel. 776 552 658
* Pronajmu garáž za Vatikánem. Tel. 606 629 710
* DOU�OVÁNÍ - �J, AJ, matematika - 1.stu-
pe� ZŠ. Broumov, Police n.M., Hronov. TEL.: 
777 017 166
* Hledám n�koho, kdo rozumí po�íta��m z Ná-
choda. email: petrsmolik59@seznam.cz

* Ruština - výuka, dou�ování, obchodní rušti-
na i korespondence, p�íprava k státní maturit�. 
Rodilý mluv�í. Tel. 605 989 617

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 724 869 259
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Kanadské d�evostavby - Nové domy na klí� z nejkvalit. strom�,do 6 m�síc� dodání, obyt. plocha 96-175 m2 - nutno vid�t ................od 2,5 mil.K�
N.M�sto n/Met. - Popluží - P�kná, d�ev�ná, zateplená chata s pozemkem 570 m2, s p�ípojkou el. a užit. vody, pitná voda u poz .........350.000,-K�
N.M�sto n/Met. - Pronájem nebytových prostor na dvou atraktivních místech m�sta, velikost místností dle výb�ru  .............................od 2.000,-K�
Náchod - D�m s t�emi volnými byty (dva s balkony) na atraktivním míst�, u nákupních st�edisek, na pozemku kolna .................2,6 mil.K� SLEVA!
Náchod - Zd�ný byt 3+1 OV (67 m2), v 1 NP, po �áste�né rekonstrukci, s balkonem, poblíž centra, klidné místo .................1.190.000,-K�  SLEVA!
N.M�sto n/M. - �adový, zateplený, dvoupodlažní RD (5+1), s garáží, v klidn�jší �ásti m�sta, s p�knou zahradou ....................1,99 mil.K� SLEVA!
N.M�sto n/M. - Velký, �adový, t�ípodlaž. RD „Na Františku“ - klidná �ást, vstup z kuchyn� a suterénu na p�knou zahradu .........3,1 mil.K� SLEVA!
Slavo�ov u N. M�sta n/M - V�tší d�m (5+1) s dílnami a zahradou k výstavb� nového RD, poz. 2.426 m2 ..................1,29 mil.K� VÝRAZ. SLEVA!
Slavo�ov u N. M�sta n/M. - Pozemek pro fotovoltaickou elektr., vým�ra dle zájmu+p�kné pozemky pro výstavbu RD se sít�mi .............. dohodou
Lhota u �. Skalice - Komer�ní objekt s vybavenou restaurací, barem, vel. sálem, bytem 4+1, p�dou k vestavb� a pozemky 6.100 m2 ...k jednání!
�. �ermná u Náchoda - Restaurace s vý�epem, salonkem, sálem, kuchyní a bytem 1+1 v centru obce, poz.551 m2 .......... 950.000,-K� k  jednání
Benešov u Broumova - Hrubá stavba v�tšího domu (9 místností), nová st�echa, p�kné místo, p�ípojka vody+el. ................ 790.000,-K� k jednání

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Papírové brikety 
10 a 20 kg cena 3,20 Kč/kg

výhřevnost 

13,3,l-14,74 MJ/kg

Bezděkov n. M.

TEL.: 777 318 281

* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti a od-
padu, dále dovoz písku, št�rku, betonu, ka�írku, 
atd. Tel: 775 959 962
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malování 
domku �i bytu, provádím jednorázový úklid, mytí oken 
nebo pravidelný úklid domácnosti, za�ídím nákupy, 
také pohlídám d�ti, zdravotní pr�kaz mám, zkušenosti 
a doporu�ení také, volejte 737 564 496, cena dohodou
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový ko-
pec, vhodné na zavážky a do cest. TEL.:739 814 111
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�í-
hám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, poká-
cím i vysadím nový stromek, uklidím listí i sníh . 
Tel. 737 564 496

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Hledáme kolegu na výškové práce i jiné staveb-
ní práce. Tel. 776 33 56 37
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze i na H	. 
Výd�lek až 17.000 K�/m�s. Tel. 603 731 609

AUTO - MOTO

* Hyundai Lantra 1.8 GLS, combi, benzín, r.v. 
1996, najeto 190000 km, st�íbrná met., STK emi-
se 2012, tažné, klima, radio, hagusy, el. stahovací 
okna, ABS, centr. zamykání, el. zrcátka, zimní pneu, 
Cena 25000 tis., Tel.: 608 640 248
* Prodám �ty�i plech.disky 15 palc� na Galaxy,-
Sharan 112x5,ET 55. Cena: 2000 K�, �ty�i plech. 
disky 15 palc� na O. Movano, R. Master apod. 
Cena:2500 K�, �ty�i plech. disky 14 palc�-4x100 
5,5JJ,ET 45 +zimní pneu 185/65-14 na suzuki li-
ana,baleno atd. Cena: 4000 K�., �ty�i alu kola orig. 
AUDI 6Jx15 (5 šroub�) + tém�� nové zimní pneu 
195/65-15. Cena:5000 K�. Tel.: 608380686
* Prodám CITROEN BERLINGO-1.6, 16V, 
Multispace, panoramatická st�echa, r.v.2004, v plné 
výbav�, sada letní + zimní pneu, servisní knížka, 
perfektní stav. Mobil: 737 251 822

Restaurace U Medvěda 
ve Stárkově 

pořádá 

zvěřinové hody 6. - 7.11. 
a 6. 11. od 20 hod. mysliveckou 

Hubertskou zábavu.
Hraje Nágl a Flégl.

Bohatá zvěřinová tombola.

Kompletní oddlužení
Přerůstají Vám Vaše dluhy přes

hlavu, hrozí vymáhací společnosti, 
soudy či exekutor?!

Pořád Vám někdo volá...?
MŮŽEME A CHCEME VÁM POMOCI!!

Chtít ale musíte především Vy!!
Nepotřebujete ručitele 

ani potvrzení o příjmech!!
Volejte: 776 172 763

OSOBNÍ BANKROT
Oddlužení zákonnou cestou.

Značná úspora a rychlost.
Máte šanci opět normálně žít.

TEL.: 604 588 681



608103810, 606270421
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VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

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

MD, podnikatele

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

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

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.: 725 725 839

725 317 668

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Školní rok se už rozjel na plné obrátky a spolu s ním ožila také naše školní družina. Vycho-
vatelky p�ipravily pro d�ti spoustu akcí a n�které z nich máme už zdárn� za sebou. Babí léto 
ukázalo svou pravou tvá� a tak jsme mohly s našimi d�tmi trávit dostatek �asu v p�írod�. D�ti 
si prošly zábavnou stezku s názvem „Putování za zví�aty“, kde musely najít ukrytá zví�átka 
a ješt� si splnit �adu úkol�. Také si zasout�žily ve sportovních disciplínách a zahrály spoustu 
her v p�írod� i na h�išti. Zábavu jsme si však našly nejenom venku, ale i v t�locvi�n�, kde si 
d�ti vyzkoušely být zdatnými opi�kami, vyrobily si k tomu i vlastní opi�í masky a nakonec 
byly odm�n�ny diplomem a banánem v �okolád�.

A ve školní družin�? Tam je podzim už v plné kráse. D�ti dostaly za úkol vytvo�it co nejvíce 
drak�, malovaly, lepily, tiskaly, zkrátka pod rukama jim vznikal jeden drak za druhým. Ti 
nejhez�í se dostali do sout�že „O nejhez�ího draka“ a jejich auto�i byli ocen�ni. Nakonec jsme 
všechny draky vystavily a ti nám zdobí prostory v naší školní družin�. Od podzimu je už jen 
kr��ek do zimy. My jsme už tak trochu p�edb�hli a za�ali se v�novat zimním radovánkám a to 
na zimním stadionu, kam chodíme pravideln� bruslit.

P�ejeme si ješt� pár p�kných podzimních dn� a už te� se t�šíme spole�n� s d�tmi na další 
zážitky ve školní družin�. (více foto na www.nachod-zskom.cz) 

Vychovatelky ZŠ Komenského, Náchod

Plhovská podkova
Ve st�edu 13. �íjna se na Základní škole 

Náchod - Plhov po�ádalo charitativní odpo-
ledne s ko�mi - b�h Plhovská podkova.

V první �ásti programu žáci sout�žili 

v b�hu p�es p�ekážky. P�ekážkami byly la-
vi�ky a kladiny. Sportování se zú�astnilo 
hodn� d�tí z prvního stupn�, z druhého stup-
n� to už bylo slabší. Menší d�ti na p�ekáž-
kách n�kdy i upadly, ale byly state�né a hned 
se zvedly. 	ty�i t�ídy, ze kterých se zú�ast-
nilo nejvíce d�tí, dostaly krásný velký dort 
ve tvaru podkovy. Já osobn� mohu �íct, že 
dort byl skv�lý! Po závod� - dostizích všich-
ni závodníci dostali jadranskou vanilkovou 
zmrzlinu a vít�zové pohár s již zmín�ným 
dortem. Ceny a pohošt�ní v�novala 	SOB 
pojiš�ovna Náchod.

Dalším p�íjemným zpest�ením programu 
byla návšt�va t�í ko�� Maxe, Sira a Gri
 ho 
na našem h�išti. P�ivedla je paní u�itelka 
Smolíková z ran�e na Lipí, kde se o kon� 
stará. Kdo cht�l, mohl se za 10 K� na nich 
projet. Vybrané peníze z�staly koník�m jako 
p�ísp�vek na jejich živobytí. Fotky z vy-
da�ené akce si m�žete prohlédnou na nové 
nást�nce Plhovské školy, která je umíst�na 
proti prodejn� Verner na Plhov�.

Plhovská podkova zanechala stopy nejen 
na našem h�išti, ale p�edevším v našich 
srdcích.               Michaela Cvejnová 9.C

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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EJVYŠŠÍ CENY

Podzim ve školní družin� 
ZŠ Komenského v Náchod�

KOMPLETNÍ ODDLUŽENÍ
Přerůstají Vám Vaše dluhy přes

hlavu, hrozí vymáhací společnosti,
soudy či exekutor? Můžeme a chceme 

Vám pomoci! Nepotřebujete
ručitele ani potvrzení o příjmech. 
Volejte: 607 752 017

Střední škola a Základní škola, 
Nové Město nad Metují
(škola Nové Město n. M., škola Opočno)

Pro žáky ZŠ:  
Farmář    Kuchař - číšník
Pro žáky speciálních škol a méně úspěšné žáky ZŠ:  
Zemědělec   Zámečník - údržbář
Květinář - aranžér   Cukrář
Opravář   Pečovatel
Kuchař    Rodinka
Praktická škola dvouletá 
Kontakt:  491 474 022, sekretariat@skolynome.cz, 
  www.skolynome.cz
Dny otevřených dveří:    10. 11. 2010, 
              4. 12. 2010 (pouze Opočno)                                                 
Vánoční výstavy: Opočno: 4. –   5. 12. 2010
                               Nové Město n. M.: 9. – 12. 12. 2010

Nabízí pro školní rok 2011/2012 učební obory:

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

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

PLESOVÁ SEZONA ZAČÍNÁ A VÁM CHYBÍ 
PÁR CENTIMETRŮ DO ŠATŮ?

Nezoufejte a přijďte vyzkoušet jedinečný tělový zábal 

UNIVERSAL CONTOUR WRAP
Za pouhé 2 hod. garance ztráty 15 cm, jinak neplatíte!

V listopadu ke každému zábalu ošetření 
očního okolí zdarma!

Salon SCARLET, Petra Rozínková, Náchod, tel.: 775 416 977

Japonská spole�nost NIKON má ve svém � remním mottu vizi 
o tom, že jen to nejlepší je dostate�n� dobré. Platí to i pro produkci 
fotogra� ckých p�ístroj� „made in Nikon“. Spole�nost Nikon p�išla 
za dobu své existence s celou �adou nových technologií a patent�, 
které posouvají techniku zpracování sv�tla k dokonalosti a p�ináší 
uživatel�m vysoký standard kvality a užitné hodnoty, spolu s jis-
totou zachycení t�ch nejemotivn�jších situací v jejich život�. Ty 
nejlepší technologie se promítly i do digitální jednooké zrcadlovky 
D3100, která má jako první amatérská zrcadlovka NIKON navíc 
i �eské menu.

  
Pro všechny fotogra
 cké situace i komfortní po�ízení videosekven-
cí je p�ipravena škála špi�kových objektiv� NIKKOR. Jedná se na-
p�íklad o teleobjektiv AF-S DX NIKKOR 55-300 mm �i objektivy   
AF-S DX NIKKOR 35 mm a AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm.

DO ZEFYRU PRO NIKON

M�žete si odnést vaši novou zrca-
dlovku hned dom�. P�ipravena je 
pro vás v prodejn� ZEFYR, Krám-
ská 30, Náchod, www.zefyr.cz. Za svoje peníze dostane v podob� 
zrcadlovky NIKON  D3100 nadšený amatér špi�kový poloprofesi-
onální p�ístroj ve vynikajícím pom�ru výkon – cena. Školený per-
sonál prodejny vám zodpoví všechny vaše další dotazy. Jen to nej-
lepší je dostate�n� dobré. Zrcadlovka NIKON D3100!    echo(pi)

JEN TO NEJLEPŠÍ JE DOSTATE�N� DOBRÉ –
TAKOVÉ JSOU FOTOAPARÁTY NIKON! 

VIDEOSEKVENCE VE FULL HD
   
Zrcadlovka NIKON D3100 není jen fotoapará-
tem. V šikovných rukou je i výbornou „kame-
rou“ schopnou po�izovat záznamy ve FULL 
HD, tedy v rozlišení 1080p.  P�i po�izování 
videosekvencí navíc m�žete využít širokou 
nabídku objektiv� NIKKOR, které umožní 
hledat pro vaše záb�ry nové nevšední úhly. 
Vaše videa si hned m�žete prohlédnout na roz-
m�rném LCD monitoru 7,5 cm. Samoz�ejmostí 
u modelu D3100 je i možnost propojení apará-
tu s televizorem HDTV. V tomto p�ípad� ovlá-
dáte  p�ehrávání pomocí dálkového ovlada�e 
televizoru. 

K�IŠ
ÁLOV� OSTRÉ FOTOGRAFIE
   
Autofokus zrcadlovky NIKON D3100 reaguje 
okamžit� na zm�nu kompozice, p�esn� zachy-
tí i rychlé sportovní akce. Navíc lze využít pro 
všechny p�edstavitelné situace širokou škálu za-
ost�ovacích režim�. Systém atofokusu disponuje 
celkem 11 body.

BOHATÉ P�ÍSLUŠENSTVÍ 
OBJEKTIV	

Prodej pozemků v Červeném Kostelci, 
na Vyšehradě

Při podpisu smlouvy do konce roku 2010

SLEVA 10%SLEVA 10%
Atraktivní, klidná lokalita, 
sítě na hranici pozemku.

Telefonní kontakt: 608 351 606



• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

* u vás ukážeme 
* poradíme 
* spočítáme  

* počítačové návrhy 
* návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná 

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

www.renovnabytek.cz
tel.: 491 487 409, 

mob.: 776 74 20 74

- vestavěné skříně

- vestavěné skříně

- kuchyně na míru

- kuchyně na míru

- renovace kuchyní

- renovace kuchyní

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

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

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
pro
  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

                   M�sto Náchod pronajme byt:
Komenského �p. 577– volný byt �.15, vel. 1+3 ve 3.NP o vým��e 103m2

Byt �. 15 / 577   –  min. výše nájemného 51,60 K�/m2, kauce  30.000,- K�

a) nesmí být vlastníkem �i spoluvlastníkem nemovitosti ur�ené k bydlení, pokud     
    tento spoluvlastnický podíl zabezpe�uje bydlení v samostatném  byt�
b) v posledních 24 m�sících nem�l dluhy po splatnosti v��i M�stu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i v jiném byto   
    vém fondu (nap�. SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v p�estupkovém �ízení
e) doloží schopnost dlouhodob�  platit nájemné z vlastních p�íjm� nebo z vlast   
    ního majetku
f)  nebyl mu v minulosti  vypov�zen nájem bytu na  základ� d�vod� uvedených  
  v § 711 odst.2 s výjimkou písm. e) ob�anského zákoníku  v platném zn�ní 
    (plati pro výpov�di z nájmu z t�chto d�vod� podle p�edchozího zn�ní ob�an 
    ského zákoníku) 
g) výb�rového �ízení se nemohou zú�astnit osoby, které jako nájemci obecního 
     bytu bez souhlasu m�sta p�enechali byt do podnájmu, nebo ti, kte�í v takovém    
    byt� neoprávn�n� bydleli.
 Spln�ní podmínek osv�d�ují zájemci �estným prohlášením 

a doložením p�íslušných doklad�. 
 Nabídky se p�edkládají samostatn� v uzav�ené obálce v levém 

horním rohuozna�ené nápisem:

Do výb�rového �ízení se m�že p�ihlásit zájemce, který má trvalý pobyt 
v Náchod� a spl	uje všechny následující podmínky:

 Výb�rové �ízení – byt  577 / 15  - neotvírat
Adresovat na M�Ú Náchod, odbor správy majetku, bytové odd�lení. 

Uzáv�rka p�ihlášek: 19.11.2010 do 13,00 hod.
Informace tel. 491 405 247 p.Jaroslav Bidlo

TONAVA, ÚPICE

Vzdělání: obor strojírenský, minimálně ÚSO, praxe v oboru, znalost problematiky 
sváření, AJ nebo NJ 

Podmínky:  zodpovědnost, fl exibilita, ochota spolupracovat, nástup možný ihned, 
                            uzávěrka výběrového řízení 15.11.2010

hledá pro perspektivní dlouhodobé zaměstnání
technologa strojírenské výroby

Zájemci hlaste se telefonicky na čísle:499 802 170 nebo písemně na adrese
kuhnova@tonava.cz

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
� možnost kvalifikace - ZK p�i SOU Služeb Praha

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD�LÁVÁNÍ
v�. materiálu v daných oborech

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

Rozši�te Vaše vzd�lání a služby
pro Vaše zákazníky

Nabízíme nové kurzy
- masérské

- masérské techniky
  * reflexní masáže * lymfatické masáže

  * lávové kameny, ba�kové techniky a další
- kosmetika

- p�ístrojové techniky
     

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

           

Domovní čistírny odpadních vod
LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

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

* krátké dodací lhůty, příznivé ceny 
        

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

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!

P�id�lení bytu do nájmu bude uskute�n�no uzav�ením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 m�síc� 
se závazkem platnost smlouvy opakovan� prodlužovat, jestliže nájemce bude �ádn� plnit své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek:
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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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Vep�ovou konzervu rozkrájíme a dáme 
na velkou pánev na rozeh�átý tuk. P�idá-
me ko�enící sm�s na špagety, pokráje-
nou �erstvou zeleninu - pórek, papriku, 
raj�ata a na kosti�ky nakrájenou šunku. 
Zakápneme worcestrovou omá�kou, oso-
líme a opep�íme. Vše orestujeme, zaprá-
šíme hladkou moukou a p�idáme sladký 
jemný ke�up. P�iklopíme a za ob�asného 
míchání dusíme asi 20 minut. Výbornou 
p�ílohou jsou va�ené makarony. P�i podá-
vání nezapome�te posypat strouhaným 
sýrem Eidam.       Tak, a	 Vám chutná... 

p�eje Laka Škodová

��������	
������
VENKOVSKÉ VENKOVSKÉ 
MAKARONYMAKARONY

 Náchod-B�loves/ V závodu požárnické všestrannosti (ZPV) 
v Mezilesí u Nového M�sta nad Metují uplynulou sobotu Mladí 
hasi�i z B�lovse op�tovn� prokázali, že jejich fyzická zdatnost, 
dovednosti a v�domosti jsou na velmi dobré úrovni.
 Z kategorie družstev - mladší žáci - se umístili na 1. míst� (2. 
Mezilesí A, 3. Lukavice), straší žáci (družstvo A) se umístili na 3. 
míst� (1. Bukovice, 2. H�ibojedy-Stolín A). Z kategorie jednotliv-
c� si medaili, diplom a pohár za 2. místo odnesl dorostenec Jan 
Šimek (1. Runštuk J./Zvole a 3. Seifert M./Jasenná), dorostenka 
Šárka 	melíková skon�ila na p�kném 4. míst� (1. Tu�ková M./�.

Lohota, 2.Vondrová M./Stolín, 3. Ha-
tašová J./Adršpach).
O tom, že se jedná o náro�né sou-
t�žní disciplíny, nem�že být sporu. 
B�h na �as podle barevných fábork� 
za každého po�así byl p�erušen úkoly 
na stanovištích, na kterých d�ti �ekala kup�. st�elba ze vzduchov-
ky, základy topogra
 e, vázání uzl�, témata požární ochrany, p�e-
konávání p�ekážek nebo základy první pomoci atp. Za nespln�ný 
úkol byly k nam��enému �asu na stanovištích p�ipo�ítávány tzv. 
trestné minuty. U dorostenecké kategorie byly disciplíny trochu 
jiné. Sout�ž byla jako každý rok velmi dob�e p�ipravena, což si 
zaslouží pochvalu organizátor�m. Nemén� d�ležitá byla práce 
rozhod�ích, kte�í na stanovištích trávili celé sobotní dopoledne.
 Co �íci na záv�r? Snad jen zopakovat, že Oddíl Mladých hasi�� 
p�i SDH B�loves je jediným oddílem (s 56 letou tradicí) toho-
to typu v celém Náchod�, který naše m�sto m�že reprezentovat 
v mládežnickém požárním sportu. Je zájmovou �inností d�tí se 
sportovním zam��ením a prevencí v potírání kriminality. P�estože 
n�kolik let po sob� navíc dosahuje velmi dobrých výsledk� uzná-
ní, takové pozornosti a spole�enského uznání jako jiné sportov-
ní oddíly v Náchod� bohužel nedosahuje. Motto SDH B�loves: 
„Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prosp�chu.“
                   
                   Ing. Ji�í Polák - jednatel a kroniká� SDH B�loves 

Oddíl mladých hasi�� B�loves 
p�ivezl ze sout�že medaile

SCHODY DO NEBE
nemusí být dlouhé, n�kdy posta�í centi-
metry a maximáln� metry. Ano, �e� jde 
o ohniskové vzdálenosti astronomických 
dalekohled�. Ty nejbližší a ve�ejn� p�í-
stupné najdete ve Hv�zdárn� v Úpici. 
Každý zájemce po nich m�že „vystou-
pat“ k obloze plné hv�zd p�i pravidel-
ných pozorováních no�ní oblohy: st�eda, 
pátek v 19 hodin. Pro pozorování slunce 
a prohlídku hv�zdárny jsou vyhrazeny ví-
kendy: v sobotu od 10 do 12 hod, v ned�li 
od 13 do 15 hod.                                  (r)

V �eské p�írod� se ob�as najde opravdu 
zajímavý houba�ský unikát. P�íkladem 
je houba límcovka vrás�itoprstenná, jež 
byla objevena na b�ehu potoka v Brou-
mov�. Límcovka roste voln� nap�íklad 
na slám� a ve velkém byla p�stována 
v bývalé NDR. Otázkou tak z�stává, kde 
ud�lali soudruzi chybu a nechali pootev-
�ená vrátka?                                                         (r)

KDE SOUDRUZI 
Z NDR UD�LALI 

CHYBU?

Po rekonstrukci byly v Novém M�st� nad 
Metují slavnostn� p�edány budovy Základ-
ní školy Malecí a mate�ských škol v tam-
ních lokalitách Na Františku a Rašínova. 
Stavební práce zde probíhaly od dubna 
2009. Investorem oprav bylo Nové M�sto 
nad Metují, které �ást výdaj� pokrylo pro-
st�ednictvím tuzemských a evropských do-
ta�ních titul�.                                                              (r)

ŠKOLY 
VE SLAVNOSTNÍM

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

 
       a novinami ECHO

2. díl seriálu
Nakupování (Shopping)

... a anglické přísloví nakonec:
The early bird gets the worm.                                     Ranní ptá�e dál doská�e. 

    doslova: Ranní ptá�e získá �erva.

V dalším díle se m�žete t�šit na téma: V hotelu

www.magicenglish.cz

Naučte se anglicky s

I want to buy a souvenir.    Chci si koupit n�jaký suvenýr.
What would you like?    Co si p�ejete?
How much is it?    Kolik to stojí?  
Anything else?    Ješt� n�co?
No, thank you, that´s all.    Ne, d�kuji, to je vše.
Excuse me, please, where is … ?     Kde je tady prosím…?            
… the chemist´s    … drogerie
… the pharmacy    … lékárna
… the grocer´s (grocery)    … potraviny
… the 
 orist´s    …kv�tiná�ství
… the bookshop    … knihkupectví
… the confectioner´s (sweetshop)    … cukrárna
Where can I buy clothes?     Kde mohu koupit oble�ení?
Will you pay in cash?     Budete platit hotov�?
Do you take credit cards?     Berete karty?
Here is your change.    Tady máte nazp�t.

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

13. listopadu od 20.00 hodin 13. listopadu od 20.00 hodin                           
skupina skupina KLAPETOKLAPETO

salónek - možnosti pořádání akcí, večírků apod.salónek - možnosti pořádání akcí, večírků apod.

                                                tel.: 603 422 845       pond�lí-ned�le od 11 hodin ob�dy
* speciality bezmasé kuchyn� * domácí zákusky a kolá�e


