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www.novinyecho.cz

REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29
KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

DENNÍ P�EDVÁNO�NÍ
AKCE A SLEVY 

KLIDNÝ P�EDVÁNO�NÍ
NÁKUP JIŽ NYNÍ

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).

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.

Jedna svářečka 

pro elektrodu, céóčko i TIG
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Zefyr Náchod, 
Krámská 30

www.zefyr.cz

MENU 
V ČEŠTINĚ

ME
V ČEŠ

+ 18-55 VR 14 990 Kč

+ 18-105 VR 18 990 Kč

+ 18-55 VR 
+ 55-200 VR 19 990 Kč

+ 18-55 VR 
+ 55-300 VR  22 990 Kč

+ paměťová karta 8GBNikon

4x čištění čipu 
v ceně 2 000 Kč 

ZDARMA!

Inzerat-Zefyr-Echo-105x50-1.indd   1 26.10.10   11:13

* pátek 12.11.
 14.00 - slavnostní zahájení
 14.30 - 19.00 - sout�žní projekce
 20.00 - ve�erní program
* sobota 13.11.
 8.30 - 13.00: sout�žní projekce
 19.00 - spole�enský ve�er

 
VYSOKOVSKÝ KOHOUT

* ned�le 14.11.
 9.00 - 11.00: projekce vybraných snímk�
 11.00 - vyhlášení výsledk�

43. ro�ník amatérského � lmového festivalu 

v restauraci „U Kohouta“  ve Vysokov�
12. - 14. listopadu 2010

 Na nejvyšší horu Kavkazu - Elbrus (5.642 m n.m.) vystoupili t�i broumovští ob�ané: S.Jirá-
�ek, P.Hejduk a D.Vít. Výstup jim trval 7 hodin. Stejné trio p�edtím již poko�ilo i aplský Mont 
Blanc.                                                                                                                                      (r)

BROUMOVÁCI NA ELBRUSU

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%



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Standardy se posouvají
Z pohledu hasi�� pat�í byty k t�m nejnebezpe�n�jším prost�edím. Každý den �eští ha-

si�i likvidují v pr�m�ru sedm bytových požár�. Denn� je p�i nich zran�n alespo� jeden 
�lov�k a ro�n� p�i t�chto požárech zem�ou desítky lidí.

Dnešní domácnosti jsou doslova p�epln�ny vybavením, které je vyrobeno z velmi snad-
no ho�lavých materiál� (nap�. �aloun�ný nábytek, matrace, bytové textilie). Tyto materi-
ály p�i ho�ení navíc produkují velké množství kou�e, který je mnohem nebezpe�n�jší než 
samotný požár. Pokud k požáru dojde v noci, tak od kou�e probuzení rozhodn� ne�ekejte. 
Naopak, sta�í pár vdechnutí kou�e a už se probudit nemusíte nikdy. Podobné nebezpe�í 
v bytech �íhá p�i nedokonalém spalování karmy, kotle �i kamen. Neviditelný a necítitelný 
oxid ehlnatý mívá na svém ú�tu ro�n� n�kolik udušených.

Zatímco vznik požáru v domácnosti úplné vylou�it nelze, lze zajistit jeho v�asné zjišt�-
ní. Slouží k tomu jednoduché za�ízení, které kombinuje detektor kou�e a sirénu, která v�as 
upozorní na p�ítomnost kou�e a umožní likvidaci požáru v jeho samém zárodku �i ales-
po� ohrožený prostor v�as opustit. Zatímco se toto za�ízení již stává standardní výbavou 
nových byt�, do starších se tato za�ízení dostávají ztuha. Detektory požáru �i kou�e jsou 
p�itom malé a jejich nenápadný vzhled nep�sobí v místnosti nijak rušiv�. I jejich montáž 
je nenáro�ná - instalují se nej�ast�ji na strop hlídané místnosti pomocí jednoho max. dvou 
vrut� bez pot�eby jakékoliv kabeláže. Napájeny bývají pomocí tužkových baterií, které 
vydrží �idlo udržovat v pohotovosti déle než rok. Také údržba je velice jednoduchá. Prak-
ticky spo�ívá pouze ve vým�n� vybitých baterií a ob�asném provád�ní kontroly funkce 
hlási�e pomocí testovacího tla�ítka.

Uvážíme-li, že tyto p�ístroje v hodnot� t�í až p�tiset korun dokáží zachránit život 
a v�asným zjišt�ním požáru podstatn� omezit p�ípadné škody, jist� se jedná o výhodnou 
investici. Samostatné hlási�e požáru a detektory spalin by se tak m�ly stát samoz�ejmým 
vybavením všech byt� jako se již stala televize nebo ledni�ka.                                                                                    

                                                                                          Hasi�i Nové M�sto nad Metují

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Vše za�alo, když se nesm�lý pali� Paul Jones mladší zakoukal do jižanské krásky. Údajn� 
jí po poslovi nabídl ruku a ona mu zp�t vzkázala, že pokud jeho nabídku p�ijme, vezme 
si na p�íští ples živ�tek s r�žemi. Paul se do�kal. Jeho vyvolená p�išla se živ�tkem ze �ty� 
rudých r�ží.
Jones pak na d�kaz oddanosti své milované krásce pojmenoval sv�j bourbon Four Roses. Vá-
še�, s níž ženu miloval, se p�elila i do výroby jeho skv�lé whiskey. V roce 1884 se p�est�hoval 
do Louisville v Kentucky a o �ty�i roky pozd�ji už propagoval zna�ku Four Roses. V dob� 
prohibice se mohlo pálit pouze pro léka�ské ú�ely a Jones se tak dostal mezi šest destilérek, 
které povolení m�ly. Po zrušení prohibice zna�ka Four Roses využila náskoku a stala se nej-
prodávan�jším bourbonem v Americe. V roce 1943 � rmu koupil Seagram. Kanadský vlastník 
za�al s distribucí na asijské a evropské trhy a i tam se stal nejprodávan�jším bourbonem.
Four Roses je ozna�ována za nejleh�í, nejjemn�jší a chu�ov� nejp�ístupn�jší americkou whis-
key. Chu� jako by byla vylad�ná pro náro�né mezinárodní jazý�ky. Je skv�le p�ijatelná i pro 
ženy. Nebo byla p�ímo pro ženu vyrobena? Jedna z dam o svém oblíbeném nápoji napsala: 
„_má kv�tinový ovocný buket, sametovou chu� a dlouhý � niš_“ Tyto p�ívlastky ji p�edur�ují 
pro míchání moderních koktejl�.

THE PERFEKT MANHATTAN
Do šejkru vložíme led, na n�j nalijeme 3 cl whiskey Four Roses, 1 cl suchého vermutu a 1 cl 
sladkého vermutu. Dob�e prot�epeme a p�elijeme do vychlazené sklenice na martini. Zdobíme 
kouskem citrónové nebo pomeran�ové k�ry.

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

FOUR ROSES - na růžích ustláno

Dýn� se na vás valí ze všech stran!
V pokro�ilém podzimním poduši�kovém �ase rádi p�ijímáme vše, co nám alespo� trochu 
p�ipomene zá�ící slune�ní kotou�. A to je možná i jeden z d�vod�, pro� se nebráníme p�í-
valu dýní všech barev a tvar�. Stejn� máme nejrad�ji ty žluté, se sytou barvou podzimního 
slunce. Dýni to navíc sluší i v podob� dekorace - její teplé barvy rozjasní byt. A to už v�bec 
nemluvíme o kouzlech, která m�žeme provád�t se slupkou! Vy�ezávání ozdob a luceren je 
snadné a efektní. Dýn� hý�í plejádou barev, tvar� i chutí. Mohou být malé �i velké, kulaté, 
ba�até, zplošt�lé, válcovité i hruškovité. Také jejich zbarvení má mnoho variant, od žluté 
po syt� oranžovou, b�lav� krémovou �i st�íbrnou, sv�tle i tmav� zelenou. Slupky mohou 
být jednobarevné, kropenaté, pruhované, s hladkým, ale také hrbolatým �i žebrovitým povr-
chem. Dužina bývá obvykle žlutá nebo oranžová, existuje i nazelenalá, p�ípadn� krémová. 
N�které dýn� chutnají po o�íšcích nebo másle, jiné po va�ených bramborách �i pe�ených 
kaštanech, další se sladce rozplývají. Pozor, jedlé však nejsou všechny druhy, n�které se 
hodí jen na dekoraci! Dýni tvo�í p�evážn� voda (90 %) a vláknina, obsahuje jen málo cukru. 
Je bohatá na provitaminy vitaminu A (lutein, alfa a beta karoten), které zp�sobují oranžové 
zbarvení. Její vláknina �istí trávicí soustavu. Dýn� také p�sobí mo�opudn�, podporuje vylu-
�ování toxin�, �ímž ulevuje p�i chorobách ledvin, snižuje hladinu tuk� a cholesterolu v krvi, 
pozitivn� p�sobí na imunitní systém, �innost srdce a slinivky b�išní. Regeneruje t�lesné bu�-
ky, kladn� ovliv�uje lé�ení aterosklerózy, revmatismu a dny. Její semínka jsou navíc bohatá 
na zinek, což ocení zejména pánové trpící potížemi s prostatou. K nejoblíben�jším druh�m 
pat�í dýn� hokkaido. Ta má nejvyšší nutri�ní hodnotu, obsahuje hodn� vitamin�, je velmi 
chutná a dob�e se zpracovává. Že je dýn� zralá, poznáte podle stopky. Ta nesmí být hladká 
a zelená, ale zd�evnat�lá, s drobnými suchými prasklinkami. Slupka by pak m�la být tvrdá 
a matná. Plody vybírejte t�žké, ty lehké budou plné semínek místo dužiny. Pokud nakoupíte 
kvalitní neporušené plody, lze je bez problém� skladovat voln� ve vzdušné a suché místnosti 
p�i teplot� mezi 10 až 18 °C, kde vydrží až 4 m�síce. Také je m�žete zamrazit, vakuovat 
nebo kompotovat. My tentokrát �tená��m nabízíme vynikající dý�ový osv�žující nápoj.

Dý�ový džus
3 kg dýn�, 2,5 l vody, 1200 g cukru, 1 lžíce kyseliny citronové, 5 citron�, 10 l 
vody, 1 pomeran�ový sirup.
Dýni nakrájíme na kosti�ky, zalijeme vodou s cukrem a kyselinou citronovou, pak 
necháme 24 hodin odležet. Druhý den p�idáme na kole�ka pokrájené 2 citrony 
i s omytou k�rou a dýni s nálevem uva�íme dom�kka. Vychladlé rozmixujeme, sm�s 
rozmícháme v 10 l p�eva�ené vody, p�idáme pomeran�ový sirup a š�ávu ze 3 citron�. 
P�ecedíme p�es síto a v lahvích uložíme do chladna.
Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu 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 ve znamení 
dýní

Řadový rodinný dům, Česká Skalice .....................................................................................................1 900 000,-Kč
Větší dům ve Velkém Poříčí ....................................................................................................................2 249 000,-Kč
Rodinný dům s bazénem a upravenou zahradou v  České Skalice.............................................................3 350 000,-Kč
Rodinný dům s udržovanou zahradou v klidné části Červeného Kostelce ..................................................2 190 000,-Kč
Rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalici..................................................................................1 495 000,-Kč

Velkometrážní byt Jaroměř - předměstí
Byt v rekostrukci v OV v cihlovém domě. V současnosti jako velký 
1+kk (50m2) s otevřeným schodištěm do 2NP. Započatá vestavba 
je s platným stavebním povolením na dispozici 5+kk se sociál-
ním zařízením v obou podlažích. Ve 2NP projektována i sauna 
a otevřený balkon s jihozápadní orientací. (půdorys v příloze). 
Byt je vytápěn ústředním topením (nové) na plyn (turbo), dále 
je napojen na vodovod, kanalizaci a el.220/380V. Anténní rozvod 
signálu TV a rádia. Celkový výměra 151 m2. Zajímavá investice do 
netradičního bydlení.                  ��Cena: 1 595 000,- Kčwww.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (22)

Po regulaci Metuje po roce 1916-23 vznikl problém 
zanášení dlážd�ného koryta bahnem a pískem p�edevším 
nad splavy v B�lovsi a Náchod�. V úseku pod pivovarem 
t�žil usazený �í�ní písek pan Mastík pomocí kovových 
šoufk� na d�ev�né ty�i, z kterých písek vysypával na d�e-
v�ný vor. Vyt�žený materiál pak byl p�ekládán na povozy 
a používán na stavbách. Dnes už jej nelze použít, protože 
písek je siln� kontaminován.

V B�lovsi získal koncesi na t�žbu �í�ního písku v le-
tech 1925-38 Alois Šroll a písek získával výše popsaným 
zp�sobem. Mimo to Emil Sedlá�ek od roku 1926 za�al t�-
žit písek z �í�ních usazenin za statkem „podemlejských“ 

Hejzlar� (dnešní prostor dopravního h�išt�). T�žbou vzni-
kl hluboký písník, protože zde byl již používán plovou-
cí motorový bagr. Písek pak byl na hornických vozících 
vyvážen po ramp� do p�istavených povoz�. T�žbu zane-
dlouho p�evzal pan Šroll. T�žba zde skon�ila v roce 1938 
a písník za�al být zavážen domovním odpadem. To už se 
za�al t�žit písek na druhé stran� cesty p�ed železni�ním 
p�ejezdem, na tzv. Drahách (dnešní obchodní st�edisko 
Family). T�žba zde byla ukon�ena v roce 1947. Obdob-
n� bylo postupováno na dalších písnících až k Malému 
Po�í�í.

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

T�ŽBA PÍSKU

� T�žba písku na Hejzlaráku

� Pískový vor na Metuji

VZPOMÍNKA
15. listopadu uplynul jeden rok, kdy nás navždy 
opustila paní Zde�ka Beková z Náchoda - B�lovse.

Kdo jste ji m�l rád, vzpome�te s námi

Manžel a d�ti Karel, Martina a Petra s rodinami

 Na budoucnost internetu v 	erveném Kostelci se soust�edil rozhovor s panem Pavlem 
Kuldou - � rma JOSI, který byl otišt�n v tamním zpravodaji. Vyplynula z n�ho snaha zmi-
�ované � rmy budovat v 	erveném Kostelci tzv. optickou sí�, která by m�la nahradit služby 
bezdrátového internetu. Dodejme, že pokud by se projekt položení optické sít� zda�il, mohli 
by ob�ané v tomto m�st� využívat z jedné zásuvky služeb hned trojice datových p�enos�: 
Internetu, telefonu i HD televize. Tak, držíme palce!                                                                              (r)

V KOSTELCI OPTICKY

 V 	erveném Kostelci byla v nedávné 
dob� na spadnutí obecn� závazná vyhláška, 
která by na�izovala povinné plošné �ipování 
nebo tetování ps�. Nakonec však bylo od to-
hoto ú�edního imperativu upušt�no. P�esto 
�ervenokostelecká radnice doporu�uje všem 
majitel�m, aby své �ty�nohé milá�ky nechali 
�ipovat nebo tetovat. Z dlouhodobého hle-
diska však bude jist� výhodn�jší �ip, pro kte-
rý má již �ervenokostelecká m�stská policie 
k dispozici speciální �te�ku, která zab�hnu-
tého �ipovaného pejska rychle identi� kuje. 
Tento trend podporuje i Evropská unie, pro-
tože od roku 2012 již bude v rámci tohoto 
prostoru povoleno cestování pouze zví�at�m 
ozna�eným �ipem. S „kérkou“ se již váš pej-
sek stane ilegálem...                                  (r)

„KÉRKA VERSUS �IP“

Uklidové práce
fi rma Kovalský

                                                čištění oken, koberců,                                             

                                           autočalounění

telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

Předvánoční úklidy

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál                        

(sáčky, fi ltry, kobosan)

- výkup a prodej



KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZ	STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

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

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

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

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

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

SEZNAMOVACÍ POBYT
Základní škola Komenského Náchod uspo�ádala pro t�ídu 6.A a 6.D seznamovací kurz v nov� 
opraveném areálu v  Janovi�kách u Broumova. Nejvíce nás nadchlo lanové centrum, do kte-
rého jsme šli hned po p�íjezdu. Pak jsme si vylosovali skupinky a úkol - pohádku, kterou 
jsme ve�er zahráli. Ovšem druhý den byl opravdu náro�ný hlavn� pro 6.D, protože jsme byli 
na výlet� na nejvyšší ho�e Javo�ích hor, na Ruprechtickém Špi�áku (880 m.n.m.). Ušli jsme 
22 km. Všem se moc líbil zatoulaný pes, kterého jsme cestou našli, kontaktovali jsme jeho ma-

jitele a ten si ho s radostí p�ijel vyzvednout. 
Ve�er kluci z 6.A p�ipravili táborák a opékali 
jsme si špeká�ky. St�edu jsme strávili leze-
ním v tandemu v lanovém centru, hráli jsme 
seznamovací hry a kreslili svoje portréty. 
Po ve�e�i za námi p�ijel pracovník CHKO 
Broumovsko, povídal  nám o okolní p�írod� 
a promítal diapozitivy. A pak hurá na stezku 
odvahy. Ve �tvrtek byla na programu spor-
tovní olympiáda mezi t�ídami a diskotéka. 
Na záv�r seznamovacího pobytu prob�h-
lo vyhlášení výsledk�, rozdávaly se ceny 
a diplomy a jelo se dom�.  V Janovi�kách 
u Broumova se nám líbilo, na t�ch úžasných 
p�t dn� nikdy nezapomeneme. M�li jsme 
tam kamarády, bezva u�itele, dobré jídlo 
a spoustu zábavy. Do Náchoda  jsme  všich-
ni p�ijeli plni zážitk� a �erstvého vzduchu. 

Pavlína Srubjanová, Michal Syrovátko, 
Kate�ina Jakušová,6.D

ZŠ KOMENSKÉHO NA EXKURZI
Jelikož jsou žáci p�ed jedním ze svých d�ležitých životních rozhodnutí, kterým beze-
sporu volba budoucího povolání jist� je, rozhodli jsme se uskute�nit exkurzi do Vel-
kého Po�í�í. Po�así nám p�álo, a tak nám nic nebránilo v tom, abychom vyrazili 
na zajímavou a pou�nou exkurzi, která se každým rokem t�ší u žák� velké oblib�. 
Vyrazili jsme ranním vlakem do nedalekého m�styse. Nejprve jsme navštívili � rmu 
Hašpl, kde žáci získali p�edstavu o tom, co je to „d�lat rukama“ a to i ve velmi hlu�-
ném prost�edí. Odnesli si zajímavé informace, propaga�ní p�edm�ty a n�kte�í i n�jaký 
ten h�ebík. Poté jsme se p�esunuli do areálu hasi�ského záchranného sboru, kde zrov-
na probíhal jeden z kurz� pro hasi�e a žáci tak m�li možnost je vid�t v akci. Velmi 
ochotn� se nás ujal pan N�me�ek, který nám vy�erpávajícím zp�sobem zodpov�d�l 
veškeré dotazy, ukázal technické zázemí hasi�� a umožnil i n�jakou tu zábavu. D�ti 
si vyzkoušely jízdu na opravdovém skluzu, „povozily“ se na vysokozdvižné plošin� 
a mohly si obléci dýchací p�ístroj �i obt�žkat hadraulické klešt�. Plni dojm� jsme se 
za slune�ného po�así vydali p�šky po cyklostezce zp�t do Náchoda. Den rychle ub�hl 
a nám všem z�stali p�kné vzpomínky na p�íjemn� strávený den. Doufejme tedy, že 
i v p�íštím školním roce budou exkurze nemén� zajímavé a pou�né.
Velké pod�kování pat�í HZS Velké Po�í�í a � rm� Hašpl za to, že nám umožnily 
exkurzi na svých pracovištích.

Lucie Kuhnová, ZŠ Komenského, Náchod

KRAJSKÉ FINÁLE DRUŽSTEV
V sobotu 18. zá�í prob�hlo krajské � nále 
družstev mladšího žactva - ro�. nar. 1997-
98 v Moravské T�ebové za po�etné ú�asti 
atletek z tréninkové skupiny Ji�ího Vond-
�ejce, závodící za Hv�zdu SKP Pardubice, 
které p�ivezly zlaté medaile a p�ebornické 
tituly. Do � nále Pardubického kraje se do-
stalo 6 nejlepších družstev, p�esto s p�eva-
hou tato d�v�ata zvít�zila a jsou p�íslibem 
do budoucna. Jedná se p�edevším o nejlepší 
bodující Viki Hanušovou, která zvít�zila 
ve skoku dalekém výkonem 461 cm, byla 
druhá ve skoku vysokém za 139 cm a také 
druhá na 150m v �ase 21,4 sec. Nela Vítová 
na 800m si výkonem 2:50,5 min. vytvo�i-
la osobní maximum a skon�ila t�etí a po-
mohla ve štafet� ke t�etímu místu. Jana Mi-
chel�íková skon�ila t�sn� za Nelou na 800m 
na �tvrtém míst�, na 300m skon�ila šestá 
v �ase 51,7 sec. a také pomohla ve štafet� 
na 4 x 60m. Eliška Turková skon�ila šes-
tá ve skoku dalekém v osobním rekordu 
389 cm, byla celkov� osmá v b�hu na 60m 
za 8,8 sec. a bodovala ve štafet�. Sára Jin-
drová mile p�ekvapila v b�hu na 300m , 
kde také osobním rekordem za 51,1 sec. 
pomohla výrazn� pátým místem a štafet� 
k bodovým zisk�m. Gábina Balská závodi-
la ve vrhu koulí, b�hu na 150m a pomohla 
ve štafet� bodovat a celkov� získat zlaté 
medaile. Všem pat�í velké pod�kování 
za celoro�ní práci a cíl, který jsme si dali, 
byl spln�n a trené�i byli naprosto spokojeni.
V minulém týdnu v sobotu si vybojovala 
ú�ast na mistrovství 	R žactva, které pro-
b�hlo na stadionu SK Slávia Praha - Kaška 
Chryczyk - akvizice z Polska, a svým bojov-

ným výkonem na 800m skon�ila na výborném desátém míst� v osobním rekordu 2:28,53 min.
V tomto �ase také bojovala družstva staršího žactva, dorostenc�, dorostenek a junior� o ú�ast 
v semi� nále M	R a všichni si zajistila postup. V žákyních jsou to práv� Kaška Chryczyk, 
Ren�a Kubíková, kterým pomohou mladší žákyn� Viki, Nela, Jana, Eliška,Sára a Gábina. 
V dorostenkách pak Anna Zikmundová s Kate�inou Joštovou, v dorostencích pak Zdenda 
Rozinek s Michalem Kopeckým a v juniorech Miloš Cvejn, Jan Vacek a Aleš Voborník. 
Všem p�ejeme, aby se pokusili o možnost probojovat se do samotného � nále nejlepších druž-
stev v 	R.
Ješt� ve st�edu prob�hlo na stadionu Hv�zdy SKP Pardubice poslední kolo družstev nej-
mladšího žactva za po�etné ú�asti atlet� z Náchoda , kde se s družstvem d�v�at ve �ty�boji 
probojovala Bára Rozto�ilová do krajského � nále, kde bude bojovat o medaile.
Záv�rem lze konstatovat, že nám v Náchod� vyr�stá velice silná mladá atletická skupina, 
která p�i sv�domitém a cílev�domém trénování m�že v budoucnu ud�lat ješt� mnoho radosti 
a p�ivézt i medaile z mistrovstvích 	R.

Zdraví, št�stí, pohodu a plno elánu do nelehké práce p�eje Ji�í Vond�ejc

NA KOLE I P�ŠKY
Ve všech dobrých turistických informa�-
ních centrech v regionu je nyní k dostá-
ní nové vydání oblíbené turistické mapy 
„Kladským pomezím na kole i p�šky“. 
Najdete zde turistické trasy i zajímavosti 
z jednotlivých m�st a obcí. Mapu vyda-
la obecn� prosp�šná spole�nost Branka 
ve spolupráci se spole�ností Shocart. 
                                                                 (r)

NEBERTE NÁM
POLICII!

Zazn�lo kategoricky v rámci jednání za-
stupitelstva v 	erveném Kostelci, které se 
v rámci jednoho z projednávaných bod� 
vyjád�ilo k dopisu �editele Krajského �e-
ditelství Policie 	R Dr. Petra P�ibyla. Ob-
sahem dopisu bylo plánované ukon�ení 
�innosti �ervenokosteleckého obvodního 
odd�lení Police 	R. Zastupitelé rovn�ž 
reagovali dopisem, v n�mž s tímto zám�-
rem vyslovují kategorický nesouhlas.  

(r)

NÁBYTEK
SMRK

SMRKOVÉ POSTELE

Hostovského 247, Hronov
tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

Postel 200 x 90 cm
za 1990,-K� v�. DPH
Dvoupostel 200 x 180 cm
za 3390,-K� v�.DPH

(CENY V�ETN� PEVNÉHO ROŠTU)

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



Měkčí nebo tvrdší?
Vyberte si svoji stranu matrace a užívejte si pohodlí, které vám bude vyhovovat!

Paměťová pěna Memory prošitá do potahu
Paměťová pěna se optimálně přizpůsobí tvaru těla 
a tím umožňuje dokonalou anatomickou podporu 
páteře.

Výška matrace: 22 cm
Nosnost matrace: 130 kg
Záruka: 10 let

Prodyšný snímatelný potah s esencemi Levandule
Levandule uklidňuje, působí proti nespavosti, stresu 

a bolestem hlavy. 

Dvě vrstvy ortopedické pěny 
Eliocell s rozdílnou tuhostí

Jádro matrace je navíc rozděleno do 7 zón pro 
optimální ortopedickou podporu.  

11.990 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

AKCE 1+1 MATRACE
ZDARMA

K jedné zakoupené matraci DuoFreeze 

obdržíte druhou zdarma!

TB Nábytek s.r.o. - studio zdravého spaní, Kamenice 91, Náchod
Tel.: 491 420 309, tbnabytek@seznam.cz, www.tbnabytek.cz 

A K C E  P L A T Í  D O  3 1 .  1 2 .  2 0 1 0

OTEVÍRÁME 15. 11.
PALACKÉHO 27, NÁCHOD

MALÉ VELKÉ 
DOBROTY

  Francouzský státník Charles de Gaulle si jednou povzdechl, jak  t�ž-
ké je vládnout státu, kde se vyrábí více druh� sýr�, než je dn� v ro-
ce…A sýry jsou stále více populární i v �esku. Nechme ale stranou 
politiku a v�nujme se pouze sýr�m jako vyhlášené delikatese, malé 
velké dobrot�, která by nem�la chyb�t u stolu sváte�ního i všedního.

  Kvalitní sýry p�evážn� holandské a francouzské provenience m�žete 
nyní zakoupit v nov� otev�ené prodejn� CHEErS v Novém M�st� nad 
Metují. „Zakoupíte  u nás nejen sýry, i když práv� variace sýrových 
chutí je naší hlavní nabídkou,“ �íká majitelka prodejny Vendula Jež-
ková. Dopl�kovým sortimentem jsou olivy, sušená raj�ata a kvalitní 
olivové oleje. A k takovým delikatesám výborn� chutnají zna�ková 
vína. „V sortimentu vín dominují vína moravská, ale také špan�lská. 
Výhledov� se chystáme nabídku rozší�it i o výrobky francouzských 
vina��,“ vysv�tluje paní Ježková.

  Obchod CHEErS není  klasickou prodejnou. Jeho dispozi�ní �eše-
ní jej d�lí na �ást prodejní a kavárenskou. V prodejn� si nakoupíte, 
v kavárn� si m�žete dop�át šálek vyhlášené kávy Tonino Lamborghini 
nebo sklenku  dobrého vína servírovanou s kouskem sýra…

  
  CHEErS se vám postará i o vaši rodinnou �i � remní oslavu. 
Na p�ání vytvo�í variaci sýrových talí�� a mís. A nyní, v �ase p�ed-
váno�ním p�ijímá objednávky na vytvo�ení dárkových balí�k�  
a vystavuje poukazy na výb�r zboží dle p�ání zákazníka. Filozo� í 

obchodu CHEErS je špi�ková kvalita a pé�e o zákazníka. Jen 
tak totiž vytvo�íte místo, kde by si i monsieur de Gaulle postes-
kl, jak t�žké je vládnout zemi, kde m�žete nakupovat v obcho-
d� CHEErS…Ostatn�, vyzkoušejte sami!

Vizí do budoucna je také internetový obchod
 s dodávkou delikates do domu…

CHEErS, Komenského ulice 53,  Nové M�sto nad Metují, 
e-mail: vendula.jezkova@centrum.cz, 

tel.: 606 63 10 63

Nabídka delikates

Prodejna i kavárna

Pé�e o zákazníka Kontakty

ZUB SEM, ZUB TAM, 
NÁM TO NENÍ V	BEC JEDNO...

  „Ješt� nikdo nebyl takový � lozof, aby trp�liv� snášel bolení zub�“, 
�íkal kdysi W. Shakespeare. Od �as� slavného dramatika se náš vztah 
k bolesti zub� nezm�nil. Našt�stí má sou�asná stomatologie k dispo-
zici dostatek prost�edk�, aby soužení s naším chrupem pat�ilo více 
mén� minulosti. Stále však platí v��né: ALE (ale jak si vybrat správn� 
zubního léka�e, ale jak správn� o chrup preventivn� pe�ovat, ale jak 
dál, když vlastní chrup jednoduše doslouží apod.) Chceme se podívat 
„“na zoubek“ problému, jak si vybrat správného zuba�e. Proto jsme 
ke krátkému rozhovoru oslovili  MUDr. Jana Šnajdra z Hronova..  

Komplexní pé�e
  „U nás ne�ešíme pouze jediný problém, který vás trápí. Vždycky 
se snažíme o komplexní, individuální plán celého ošet�ení. Nejprve 
u nás absolvujete vstupní prohlídku, kde získám i váš celoobli�ejový 
digitální rentgenový snímek. Potom obdržíte n�kolik návrh� na mož-
né ošet�ení. Dozvíte se, jak dlouho bude vše trvat a získáte celkový 
plán naší spolupráce“, �íká MUDr. Jan Šnajdr ze soukromé stomato-
logické ordinace v Hronov�. Sou�ástí úvodní kontroly je i konzulta-
ce u hygienistky, která do ordinace dochází. Bude vám p�edvedeno 
správné �išt�ní zub�, ur�ena optimální velikost mezizubního kartá�-
ku, doporu�eny další pom�cky pro správnou hygienu dutiny ústní. Už 
v tomto stádiu ošet�ení získáváte kontrolu nad možnou paradentózou 
a rizikem ztráty viklavých zub�. 

Zubní implantáty
  „Naše stomatologická ordinace se specializuje, krom� standardn� 
provád�ných výkon�, zejména na zubní implantáty. Náhrada zub� 
je již možná nejen m�stky a protézami ,ale hlavn� elegantn� pomocí 

zubních implantát�. Nemusíme brousit a tím ni�it okolní zuby. P�i 
naprosté ztrát� zub� m�žeme nahradit celou �elist našroubováním 
velkého m�stku na n�kolik implantát�.“ vysv�tluje MUDr. Šnajdr. 
Mén� � nan�n� náro�ným �ešením,vhodným nejenom pro seniory, 
je „nacvakávání“ celkových náhrad na implantáty. Nej�ast�jším 
�ešení je ošet�ení dolní �elisti díky dvojici implantát�, kdy protéza 
drží díky patent�m. Je to de facto, stejný systém jako znáte u ob-
le�ení. Takto upevn�nou protézu odstraníte pouze silou ,. Není zde 
tedy riziko, že by vám protéza vypadávala p�i mluvení, žvýkání 
apod. „Naši pacienti jsou na všechny kontroly zváni prost�ednic-
tvím SMS zpráv. Nemusí tak hlídat termín návšt�vy, d�láme to 
za n�“, uzavírá MUDr.Šnajdr.

Zuba�ina 21. století
  Filozo� í ordinace MUDr.Šnajdra je kom-
plexní pé�e o chrup, využití nejmodern�j-
ších postup� a technologií. Zákrok stoma-
tologa by nem�l bolet a jeho práce by m�la 
mít co nejdelší trvanlivost. Stomatologická 
ordinace MUDr. Šnajdra poskytuje ošet�ení 
celé rodin�. 	eká na vás  individuální p�í-
stup, preventivní a lé�ebné stomatologické 
metody, které opravdu posunují pé�i o lid-
ský chrup do 21. století. Metody, které ne-
bolí, materiály, které vydrží. Funk�nost se 
zde prolíná s estetikou. P�esv�d�te se sami.
Ostatn�, zub sem, zub tam... nám pacien-
t�m zubních ordinací to v�bec není jedno, 
co a jak kvalitn� a šetrn� s naším chrupem 
d�lají stomatologové.                   (echo - pi)

� Ordinace je vybavena nejmodern�jší technikou, která pomáhá k p�esnému a bezbolestnému ošet�ení. 
Jedná se nap�íklad o diodový laser, který umož�uje bezbolestné �ezání m�kkých tkání bez skalpelu. Ošet-
�ované místo nekrvácí a není nutné jej šít. Laser je vhodný i pro efektivní b�lení zub�, znecitliv�ní kr�k�, 
ošet�ení opar� apod. Dalším špi�kovým p�ístrojem v ordinaci MUDr. Šnajdra je nap�íklad kombinovaný 
systém pro zavád�ní implantát�, �išt�ní zubního kamene a extrakci zub� bez použití kleští.

mobil: 777 90 50 47
Náchodská 458, 

Velké Po�í�í  (Hronov)

www.mudrjansnajdr.cz



Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

www.bazenymachov.cz

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení 
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

 Austrálie je sice malým kontinentem, ale zárove� i ohromn� velikou 
zemí! Je zemí úžasných protiklad� s nep�edstavitelným množstvím 
p�írodních krás. Na jihu se od mo�e zdvihají vysoké hory - v zim� 
pokryté sn�hem, v severní �ásti se do nekone�na táhne tropické pob�e-
ží s kokosovými palmami a korálovými útesy. Jsou zde rozlehlé lesy 
s obrovitými stromy i oblasti s nedozírnou pouští. Fascinující hluboké 
ka�ony s bizarními skalními formacemi.
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali b�hem t�í 
m�síc� Austrálii do t�ch nejzazších kout�. Bez vozidla by však ces-
ta nebyla myslitelná. Po zkušenostech z Nového Zélandu si zap�j�ili 
kempr - obytný v�z, tím nebyli nuceni den co den hledat tábo�išt� pro 
stany a vždy m�li po ruce výzbroj pro nejr�zn�jší aktivity. Vyráželi 
na koních, horských kolech, kánoích �i plachetnicích s potáp��skou 
technikou. Se sn�žnicemi na nohou zdolali nejvyšší horu kontinentu 
a na lyžích pak sjížd�li po jejích zasn�žených svazích. Podnikli ce-
lou �adu p�ších túr podél pob�eží, do ka�on�, k vodopád�m a vylezli 
i na nejznám�jší skálu sv�ta - na Ayers Rock/Uluru, tento ohromný 
rudý monolit uprost�ed poušt�.
Pro Leoše Šimánka to nebyla první cesta k protinožc�m, o to více byl 
p�ekvapen, kolik dalších p�írodních unikát� Zem� se mu p�i tomto 
putování poda�ilo poznat!

 Novou live - diashow dopl�uje vydání stejnojmenné fotogra� cké 
knihy - AUSTRÁLIE: K�ížem krážem, kterou vydal Leoš Šimánek 
v nakladatelství ACTION-PRESS jako svoji šestnáctou publikaci.
Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových 
stránkách: www.leossimanek.cz

TURNÉ PODZIM 2010
* ÚPICE (	t) 25.11., 19.00 hod., Divadlo Aloise 
Jiráska, Chel�ického 216
P�edprodej: Sazka - papírnictví, Pod m�stem 185, 
tel.: 608 662 440 nebo 775 911 690; Infocentrum, 
Dr. A. Hejny 133, tel.: 499 882 329
* NOVÉ M
STO NAD METUJÍ (Út) 30.11., 
15.30 a 19.30 hod., Kino 70, B. N�mcové 720
P�edprodej: M�stský klub, Nerudova 142, tel.: 
491 470 358
* NÁCHOD (St) 1.12., 19.00 hod., M�stské divadlo 
Dr. Josefa 	ížka (Beránek), nám�stí T. G. Masaryka 74
P�edprodej: Informa�ní a cestovní centrum, Kame-
nice 144, tel.: 491 420 420
* HRONOV (	t) 2.12., 19.00 hod., Jiráskovo diva-
dlo, Nám�stí 	s. armády 500
P�edprodej: M�stské kulturní st�edisko, Nám�stí 	s. 
armády 500, tel.: 491 483 646
* �ERVENÝ KOSTELEC (Pá) 3.12., 15.30 
a 19.30 hod., Divadlo J. K. Tyla, Komenského 537
P�edprodej: Prodejna tabáku Dali, Sokolská 29, tel.: 
491 463 174

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU 
LIVE - DIASHOW SE SEDMI PROJEKTORY

AUSTRÁLIE - K�ížem krážem
Zimní putování po �erveném kontinentu

M�j Podzimá�ek
 Na za�átku m�síce �íjna se na nást�nce ve vestibulu naší školky objevila výzva pro rodi�e, aby popustili uzdu své fantazii a spole�n� 
s d�tmi vyrobili z podzimních p�írodnin „Podzimá�ka“. Nápad se zrodil v hlavách  u�itelek  naší školky  a všichni jsme byli mile p�ekvape-
ni, když rodi�e neotáleli a hned od druhého dne se ve t�ídách 
za�ala objevovat mistrovská díla.
 B�hem �íjna  se pak celý vestibul  postupn� prom��oval 
v za�arovaný les:  ožil podzimními sk�ítky, divoženkami, ba-
revnými stromy, podzimními krajinkami a dalšími výrobky.  
Že tu byly k vid�ní opravdu krásné v�ci, m�žete sami vid�t 
na fotogra� ích.
 D�ti, které se do vyráb�ní zapojily, dostaly malou sladkou 
odm�nu a všem rodi��m chceme pod�kovat a vyjád�it sv�j 
obdiv nad jejich dovedností a ob�tavostí. 
Nebylo  jist�  snadné najít si �as, vydat se s d�tmi do p�írody, 
sbírat šípky, šišky, listy a další barevný materiál a doma pak 
spole�n� tvo�it a vyráb�t. V��íme však, že nejen krásn� vy-
zdobená školka, ale také  chvíle strávené spolu s d�tmi nad 
jejich  Podzimá�ky, budou pat�it k vašim radostným  rodin-
ným vzpomínkám.                              

     tým u�itelek MŠ Komenského, Náchod                                                                           

NÁCHOD
ulice Plhovská
(nad bowlingem)

Tel.: 604 893 615

P�íjemný zážitek pro d�ti
 i dosp�lé.

P�ij�te ochutnat ovoce má�ené 
ve vlažné tekoucí �okolád�.

Kde: Cukrárna - zmrzlina u prodejny   
Korunka, Kladská 12 

Náchod-B�loves
V cen� zapo�tena italská �okoláda Reno 

fondete 950g a ovoce 950g. 
Vhodné pro skupinky 3-10 osob

Kontakt: R. Mat�j� 
tel.: 777801034

�OKOLÁDOVÁ
 FONTÁNA
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* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v Nácho-
d� na dobrém míst�. Velká kuchy� s jídelnou, 
+ 2 velké pokoje + p�edsí� + komora + zaskle-
ná 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
* Prodám byt v OV 1+1, 45 m2, v Hronov� 
v klidné �ásti obce, 2. patro, cihlová výstavba, 
p�da, kolna, internet, plastová okna, nové úst�ed-
ní vytáp�ní (elektrokotel), možnost napojení kr-
bových kamen. Ihned k dispozici. Cena 680000. 
Dohoda možná. Tel.: 603983600.
* Pronajmu za�ízený byt 1+kk v Náchod� 
u Slavie. 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 Po-
lici nad Metují. D�m je zateplený, výtah po re-
konstrukci, 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 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 000K�. 
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.
* Prodám nebo vym�ním DB 3+1 na sídlišti 
Branka v Náchod� za 2+1 B�loves nebo Plhov + 
doplatek. TEL.:602 145 222
* Prodám byt, velké 3+1 v os.vl. v Polici n.M. 
Nová st�echa, zateplení a stoupa�ky. TEL.:737 
001 757
* 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 klidné �ásti �erveného Kostelce. Možnost par-
kování. Nájem 5.700 K� + inkaso + vratná kauce. 
Tel. 776 33 56 37
* Pronajmu krásný byt v zatepleném rod. dom� 
v 	eské Skalici 120m2 u centra. Terasa 60m2. 
Cena 6000,- + inkaso. TEL.:608 888 141
* Koupím byt 2+1 (3+1) do 20km od Náchoda. 
Tel. 739486403

NEMOVITOSTI

* Prodám dvougenera�ní rodinný d�m v Polici 
nad Metují. SLEVA Cena: 1990000,-. Nutno vid�t.
RK NEVOLAT.Více info na 732 340 159
* Prodáme RD v Náchod�, po celkové rekon-
strukci, ihned k nast�hování. Cena 3,3 mil. K�. 
Tel. 777 81 80 53
* Prodám pozemek v k.ú. Kr�ín, ostatní plocha, 
možnost stavby, o vým��e 1457 m2. Nutno osobní 
jednání. Tel. 602 170 664
* 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 dlouhodob� rod.d�m se stodolou 
a velkým pozemkem ve St.Plese u Jarom��e. 
V p�ízemí byt 2+1,v pat�e p�da. Nájem 5.000 K� + 
kauce, tel. 608 90 30 70.
* Sháníme ke koupi rekrea�ní objekt nebo po-
zemek, 3mil., okr. NA,TU. Tel.: 608 667 734
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Ná-
choda v cen� do 1,5 mil., menší opravy nevadí. 
TEL.:608 245 634
* Prodáme poloroubenou chalupu 3+1 se sto-
dolou, zahradním domkem v Machov�, cena 
1,590mil. Tel. 607 939 657
* Prodám pozemek v Náchod� - 3700 m2 
za 120,- K�/m2. Zn. možnost výstavby zahradního 
domku. Tel. 606 951 546
* Koupím RD na Náchodsku do 1 mil. 
605212203
* Prodám RD ve Ž�árkách u Hronova - velká 
zahrada, stodola, za 855.000,- K� 739 486 403
* Prodám �adovou garáž, Náchod pod Babím, 
3x6 m, el. p�ipojka 220 a 380, sklopná vrata, 
cena 110 000,- tel. 739 082 089
* Prodám nový nízkoenergetický RD v Mezile-
sí - u Nového M�sta n.M. - možnost splátek. Tel. 
603 525 531
* 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
* Pronajmu s možností odkoupení 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. 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 bývalý hostinec s bytem 2+1 k re-
konstrukci (260m2) se zahradou (1000m2) a stodo-
lou v obci Borová u Náchoda. 790.000,- K� Tel. 
723943366
* Prodám �adový RD 4+1 v Náchod� za pivova-
rem. TEL.:608 26 18 06
* Prodám RD nedaleko centra Hronova, klid-
né 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

* Koupím zm�d�lskou usedlost nebo chalupu 
(Broumovsko, Náchodsko) Tel. 605212203

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Hledáme výrobní objekt, dílny, servis 
do 5mil. s pozemkem cca 5 000m2, okr. NA Tel.: 
608 883 012
* 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 volné prostory pro provoz re-
staurace, kavárny nebo jiných obchodních služeb. 
Jedná se o prostory v 1.pat�e na Kamenici v Ná-
chod� po bývalém baru „K“. Investice do za�íze-
ní a vybavení 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 nebytové prostory v centru Ná-
choda 45 m2. Prostory OD Zefyr - nyn�jší O2, 
vhodné pro prodejnu, kancelá�e, pojiš�ovnu. 
Volné od ledna 2011 TEL.:602 462 397

* Pronajmu nebytové prostory (2 míst. 40m2) 
vhodné pro kancelá�e, služby, obchod v Hronov� 
u nám�stí. TEL.:603 770 977

PRODEJ
* Prodám palivové d�íví 600,-K�/m3. TEL.:774 
848 137
* Prodám nová, d�ev�ná, zasklená okna 
14.000,-(vakuová, bezpe�nostní skla) v.148cm x 
š.90cm - 1ks,v.118cm x š.125cm - 2ks + kli�ky. 
P�vodní cena: 27395 K� Tel.:732 340 159
* Prodám sedací soupravu (gau� + dv� k�esla). 
Barva tmav� �ervená, látkový potah. Zachovalá. 
Cena cca 2000,-K�.Tel.723 313 798 (volejte po 18 
hod.)
* 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 PIA-
NINO Yamaha Clavinova. Mnoho funkcí - p�i-
pojení na internet, �erný lak. Tel. 728 883 390, 
725 157 065
* Prodám hn�dá stáložárná kachlová kamna 
na topení i dekoraci. Cena dohodou. TEL.:728 
671 743
* Prodám stavební mícha�ku na 3 kole�ka, pa-
letový vozík, kostka HAKI lešení, cena dohodou. 
TEL.:777 23 21 22
* 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, ide-
ální pro kone�nou úpravu zahrad a zakládání 
nových trávník�, vhodná i do skleník�, cena 
400,- K�/1 m3, min. odb�r 2 m3, dovezu, tel: 
777 222 232

KOUPÍM

* Koupím jakékoliv knihy od Julese Verna. Tel. 
777 559 451
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, 
a jiné. Platba v hotovosti, slušné jednání. Tel. 
603 549 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové ho-
dinky nap�.zn. PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objek-
tivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím také 
stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslušenství. 
Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím staré pohlednice, vále�né fotogra� e. 
775 440 253
* Koupím moped stadion S11 nebo S22 za ro-
zumnou cenu i nepojizdný. Tel. 602 620 169

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

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakeli-
tová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, auto-
dráhy, modelové 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 po-
škozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

R	ZNÉ

* Hlídání d�tí (u�. MŠ), úklid, �išt�ní oken, ko-
berc�, sed. souprav. Tel. 605 145 004

BYTY

* Daruji neomezené množství hlíny, opukový ko-
pec, vhodné na zavážky a do cest. TEL.:739 814 111
* Pronajmu dlouhodob� zd�nou garáž (elekt�i-
na) 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 pravidelný úklid bytu �i domku, pra-
ní, žehlení, va�ení, pe�ení, hlídání d�tí apod. Tel. 
724 994 967
* Nabízím velmi kvalitní soukromou výuku an-
gli�tiny (dou�ování, p�íprava na maturitní zkouš-
ku, konverzace, business english, p�edškolní d�ti) 
za rozumnou cenu, možné i v dopoledních hodi-
nách / o víkendu, informace na t.�.728610415.
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malo-
vání 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
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�í-
hám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, po-
kácím i vysadím nový stromek, uklidím listí i sníh. 
Tel. 737 564 496

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Poptáváme spolehlivého zedníka, pop�. men-
ší zednickou partu na stavbu zahradního domku 
z betonových tvárnic. Tel.: 777 985 667
* 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

* Prodám 4 plechové disky se zimním obutím 

* Pronajmu byt 1+1 - 43 m2 v Hronov�, nájem 
3300,- K� + inkaso + 10.000,- K� kauce. Tel. 
603 349 080
* Pronajmu byt v Hronov�, 2+1, 62.2 m2 
za 6150,- nájem + služby, slušným lidem. 
Tel.774 846 099 nebo 776 011 556
* Pronajmu samostatnou bytovou jednotku 
2+1 v rodinném dom� asi 4 km od Náchoda, 
nepožaduji kauci, k nast�hování ihned. Info 
na tel. 602 352 660
* Koupíme byt v os. i družst. vl. 3+1 do 1,2 mil., 
max.2.patro 	.Kostelec., Hronov - Hotovost. Tel.: 
773 559 014
* 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
* Pronajmu 1+1 v NA - centrum. Naj. 3500 + ink. 
Tel. 737 411 933
* 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 v Náchod� p�kný byt 2+1 rad�-
ji dlouhodob�, ihned volný k nast�hování. Tel. 
608 245 634
* 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 3+1 DB v �eské Skalici, zd�ný d�m, 
lodžie + komora, sklep, 78 m2, nájem 5600,- + in-
kaso, vratná kauce 15000,-, volný ihned, dlouho-
dob�. TEL.:606 507 380
* Pronajmu v nov� zrekonstruovaném dom� 
v Náchod� poblíž centra byt 2+1 s balkonem 
63,46 m2,  2.NP., samostatné parkovací stání, super 
sklep, topení a oh�ev vody párou, rohová vana. Ná-
jemné 5.500,-K� + inkaso + kauce., tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1, 74 m2 ve 4.NP 
v Náchod� sídl. Branka. Nájemné + 6.653,-K�, 
kauce 20.000 K�, tel. 608 90 30 70
* Prodáme v Náchod� byty 1+1, 2+1, 3+1 zd�né 
nedaleko centra v OV. TEL.:608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 na Plhov� 
v Náchod�. V. patro, slunný byt, pohodové byd-
lení, �ást. vybavený, cena 9500,-K� (v�. inkasa), 
požaduji kauci, tel. 773 490 298
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 po rekonstrukci 
ve Velkém Po�í�í, 200m od nám�stí, plovoucí 
podlahy, kuchy�ská linka, nová koupelna. Dlou-
hodob�. Volný ihned. Nájem 4.000 K� + 2000 
inkaso. Kauce. Tel. 603 49 54 79
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového 
domu v Polici nad Metují. V cen� je byt. jednot-
ka, spoluvl. podíl na spole�ných �ástech domu, 
na pozemcích a také na nebyt. jednotce - pro-
dejna v p�ízemí. Cena 690.000 K� k jednání. 
TEL.:606 951 546
* 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�, Palachova 
ul.1457, nájem 5000,-K� + 1800,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* 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
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�s-
ta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Prodám zd�ný byt 3+1 v OV, 84 m2 v Nácho-
d�. Klidné místo - lokalita Branka, po �áste�né 
rekonstrukci - nová kuchy�ská linka, plastová 
okna. Cena 1 800 000,-K�. Tel. 732 71 93 84
* Prodám byt 3+1 78 m2 v OV na Karlov� kopci, 
cihla, zateplený, nová plats. okna, velká lodžie. 
Cena: 1.470.000 K�. Tel. 776 580 686
* Prodám v Náchod� DB 2+1 klidné místo blízko 
centra, nízké náklady. TEL.:777 121 717
* Pronajmu byt 1+1 sídl. SUN Náchod, cena 
komplet 5500,-K�. Bližší info 776 326 823
* Pronajmu byt 2+1 96 m2 v Hronov� s mož-
ností zahrady, nájem 4.000 K� + energie. Vratná 
kauce. Tel. 736 537 033
* Pronajmu 2+kk a 1+1 v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu 3+1 v Náchod�. Tel. 603 567 617
*Pronajmu atypický podkrovní byt v�tší 1+1 
v Náchod� blízko centra. Cena se službami 6500,-
K�. Tel.776229233
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956 nebo 777 29 29 40
* PRODÁM DB 3+1 77m2 na PLHOV
. P�e-
d�laný - plast. okna, zd�né jádro, šatní sk�í�, pod-
lahy 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
* Pronajmu byt 2kk v Náchod�, Palachova 
ul.1457, nájem 5000 K� u bytu po rekonstruk-
ci, 3500 K� u bytu bez rekonstrukce + služby. 
Tel.:775 061 233.
* Pronajmu garsomku 25 m2 v centru NA s vy-
bavením: kuch.linka, pra�ka, ledni�ka, 2 postele, 
šatní sk�í�, st�l - vše nové. Nájem 3200,-K� + 
energie/m�s. TEL.:777 737 122 7-15 hod. nebo 
777 737 127

Přístrojová masáž VACUPRESS
NIODE Vac III.

Možnost zakoupení vánočních kuponů. 
Při zakoupení kuponů do 30.11. sleva 20 %.

Komenského 419, Náchod tel. 605 462 029

* zpevnění břicha
* zpevnění paží a dekoltu
* celková detoxikace těla

* odstranění vrásek v obličeji
* odstranění celulitidy
* zpevnění vnitřní strany stehen

- účinky masáže:

Hostinec U STUDNY 
ve Studnici Vás zve
13. a 14. listopadu

na dr�beží hody 
- od 11 do 16 hodin

20.a 21.listopadu
na zv��inové hody 

- od 11 do 16 hodin.

tel. 739 433 396

dámské, pánské, d�tské

Pracujeme s kvalitní vlasovou 
kosmetikou zn. LONDA

Lenka B�lohlávková, Husovo nám�stí 22 
(budova rehabilita�ního st�ediska), 

�eská Skalice
Otevírací doba dle vašeho p�ání 

- na telefonickou domluvu

Tel. 736 743 410

NOVÉ KADE�NICTVÍ

Mediaservis s.r.o.
hledá doru�ovatele pro 
roznášku denního tisku 

pro m�sto Jarom��.
Práce je v ranních hodinách, kaž-
dý den pond�lí až sobota v�etn�. 

Vhodné jako p�ivýd�lek nebo 
brigáda.

tel.: 491422 337,
602 687 833, 724 006 879

Informace: Doru�ovací st�edisko 
                   Hrašeho 15 
                   Náchod,  547 01

ODDLUŽENÍ - rychlé jednání
- vyhlášení OSOBNÍHO BANKROTU

dle insolvenčního zákona
Tel. 724 994 967

T�locvi�ná jednota SOKOL
  v Náchod� po�ádá

ve st�edu 17. listopadu od 15 hodin
v sokolovn� v Náchod� jubilejní dvacátou

A K A D E M I I
od svého obnovení v roce 1990

Obecenstvu  se  představí oddíl rodičů a dětí, předškolních dětí, mladšího žactva a sportovní 
gymnastiky.Dále vystoupí  mládež  sportovních  oddílů karate  a rokenrolu, který slaví úspě-

chy doma i v cizině.
Jako hosty přivítáme  moderní gymnastky ze  Sokola v Dobrušce a ze Sokola Libňatov přije-

dou divadelníci se závěrečnou scénou z Čapkovy „Poštovské pohádky“.  
Náchodské občany srdečně  zve  výbor jednoty.  

P.S. Vstupné dobrovolné.

na PEUGEOT 406, rozte� 108, rozm. 95x65x15, 
cena 4 tis.K�. TEL.:776 326, 823
* 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. stahova-
cí okna, ABS, centr. zamykání, el. zrcátka, zimní 
pneu, Cena 25000 tis. Tel.: 608 640 248
* Prodám �ty�i plech. disky 15 palc� na Ga-
laxy, 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 pal-
c�-4x100 5,5JJ,ET 45 +zimní pneu 185/65-14 
na suzuki liana,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

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Prodám št��átka kníra�e malého �ernost�íb�i-
tého, 4 pejsky a 1 fenku, od�ervená, o�kovaná, od-
b�r možný ihned. Cena 3000,-K�. Kontakt na tel. 
775 090 429, Náchod 



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

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

B�loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

Výkup železa a barevných kovů
ul.17.listopadu po, st, pá  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.  

                                   so  8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

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

Vážíme si našeho zákazníka!

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

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          

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ

POTŘEBY
K. ŠOLCOVÁ-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

AKCE: PRUTY 1+1 ZDARMA!

SLEVA: BOILIES -10%

� MYSLIVECKÉ ODĚVY

� POUZDRA NA ZBRANĚ

� HOLÍNKY

Těšíme se 

na Vaši 

návštěvu!

tel.: 775 261 853, 

776 687 510

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

Zefyr Náchod, 
Krámská 30

www.zefyr.cz

•  14 milionů pixelů
•  NIKKOR s 10x zoomem
•  Optická redukce vibrací VR
•  Videosekvence v HD (720p)
•  5 990 Kč

•  CMOS s 10,3 milionu pixelů
•  Mechanická redukce vibrací VR
•  NIKKOR s 26x zoomem
•  Videosekvence Full HD 1080p 
•  8 990 Kč

8GB!Paměťzdarma!
8GB!Paměťzdarma!

+ +

Inzerat-Zefyr-Echo-105x50-2-fin.indd   1 4.11.10   9:33

 - 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.
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Ku�e opláchneme, osolíme, ale nepor-
cujeme. P�ipravíme si nádivku. Do 1/4 l 
mléka namo�íme 3 housky, p�idáme 3 
vejce, 10 dkg nakrájeného špeku, 10 dkg 
suchého salámu ( nejlepší je Vyso�ina), 
10 dkg nakrájených dr�bežích jater, jar-
ní cibulku, 3 stroužky �esneku, drcený 
kmín, petrželovou na�, nastrouháme tro-
chu muškátového o�íšku, ochutíme solí, 
pep�em a vegetou ( nebo ko�enící sm�-
sí Kuchárek). Vše smícháme a trochu 
rozmixujeme. Nádivkou naplníme ku�e, 
zašpejlujeme, co se nevejde dáme kolem 
do peká�e a dáme péci do trouby. Výbor-
nou p�ílohou jsou va�ené brambory. 

Tak, a Vám chutná...
p�eje La�ka Škodová
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   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky ko-
telen včetně zajištění revizí elektroinstalací a tla-
kových nádob. Zajistíme i školení obsluh těchto 
tlakových nádob. Obrátit se na nás můžete 
i se zajištěním prohlídek komínových těles. 
Taktéž zajistíme revize domovních plynovodů 
včetně odstranění zjištěných závad. Součástí 
naší nabídky jsou i revize a servis výtahů. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!                                                                                                                                          

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

Hledáme nové tvá�e do stálé rubriky našich novin
DÍVKA ECHA

  echo@novinyecho.cz                 tel.: 491 424 522, 776 596 606

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

NIKON JE MOJE SRDE�NÍ ZÁLEŽITOST…
Ing. Radek KRBAL, 30 let, fotograf, 

profesí dispe�er MKD

* Kdy jste za�al „vážn�ji“ 
fotografovat? 

První zrcadlovku jsem si po�ídil v srp-
nu 2001. Byla jí NIKON F65 spole�-
n� se setovými objektivy Nikkor 28 – 
80/3.3-5.6 a Nikkor 70-300/4-5.6
K p�írod� jsem m�l vždycky blízko 
a když jsem v dob� svých studií chodil 
relaxovat do lesa, potkával jsem stáda 
srn�í a mu
 oní zv��e, tu a tam pozoro-
val lišku �i narazil na bachyni se selát-
ky, �ekl jsem si, že bych tyto okamžiky 
mohl zdokumentovat. Rozhodl jsem se 
pro fotografování - a moje specializace 
byla již od po�átku z�ejmá.

„Radost mi vždycky ud�lají snímky 
led�á�ka“, �íká Ing. Krbal

* Pro� preferujete zna�ku NIKON?

Abych �ekl pravdu, tak si už nepama-
tuji, pro� jsem se v roce 2001 rozhodl 
práv� pro NIKON. Vím, že jsem vy-
bíral mezi Nikonem a jeho nejv�tším 
konkurentem Canonem. Možná, že m� 
p�esv�d�il prodava� (který taky fotil 
Nikonem), možná to byla jakási in-
tuice, ale od té doby, co jsem poprvé 
v ruce držel zrcadlovku Nikon, stala se 

tato zna�ka moji „srde�ní“ záležitostí, 
na kterou nedám dopustit.  V sou�as-
n� dob� používám zrcadlovky Nikon 
D200 a D300. V nejbližších m�sících 
bych rád svoji výbavu rozší�il o nástup-
ce D300. Objektiv� vlastním celkem 5. 
Jsou to: Nikkor 500/4; Nikkor 300/4; 
Nikkor 105/2.8; Nikkor 70-200/2.8 
a Nikkor 17-55/2.8. První dva jmeno-
vané používám k fotografování zví�at, 
t�etím se snažím �as od �asu zachytit 
kv�tiny a hmyz (p�edevším motýly) 
a zbývající objektivy využívám nep�í-
liš �as, a to na krajinky a r�zná p�írodní 
zátiší, která fotím velmi z�ídka. A �eho 
si nejvíce cením? Ur�it� je to kresba 
objektiv�, kontrastní zobrazení a taky 
odolnost (když zvážíte, že fototechniku 
používám v mrazech, vedrech, ve vlh-
kém �i prašném prost�edí…)

* Jaký snímek byste cht�l získat 
do vašeho fotogra� ckého portfolia?

 
Co se týká �esko-slovenských luh� 
a háj�, moc bych si p�ál nafotit toka-
jícího tet�eva hlušce. U nás jich je sice 
málo, ale na Slovensku by toto mé p�á-
ní nemuselo být až tak nereálné. Z ce-
losv�tového m��ítka m� vždycky lákala 
Aljaška. Velice rád bych ji v budoucnu 
navštívil a nafotil nejen úžasné p�írodní 
scenérie, ale hlavn� medv�dy grizzly, 
pro které mám mimo�ádnou slabost.

* Kterou vlastnost musí mít dobrý 
fotograf p�írody? 

Pokud máte na mysli fotografa zví-
�at, tak je to jednozna�n� trp�livost 
a k tomu notná dávka št�stí, aby vždyc-
ky byl v pravý �as na pravém míst�. 

*  Váš oblíbený snímek? 

Já osobn� žádný vyložen� oblíbený sní-
mek nemám… Fotím de facto všech-

no, co se p�ed mým objektivem ukáže 
v plné své kráse… Radost mi vždyc-
ky ud�lají snímky led�á�ka, volavek, 
jelena, srnce. Za každým takovýmto 
snímkem se skrývá ur�itý p�íb�h, který 
zná jen jeho autor. Samotná fotogra� e 
je jen momentka vytržená z tohoto p�í-
b�hu.

* Kam si chodíte kupovat 
fotogra� ckou techniku?

Levn�jší �ást mé výbavy (blesky, mas-
kování, kryty, levn�jší objektivy) na-
kupuji v�tšinou p�es internet, dražší 
v�ci (t�la fotoaparát�, stativy, dražší 
objektivy) v Zefyru Náchod. S tímto 
obchodem mám velice dobré zkuše-
nosti a zvlášt� se sl. Jegorovou, která 
mi sežene tak�ka i nemožné. Nap�íklad 
objektiv Nikkor 500/4, který jsem zde 
kupoval, byl v�bec prvním v 	R.

D�kuji za rozhovor

Mirek Brát, foto archiv Ing. Krbala, 
www.krbalnaturephotos.com 

(echo-pi)

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

19. - 21.11.2010 19. - 21.11.2010                           
Jelení a kančí specialityJelení a kančí speciality
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

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“


