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VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY

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).

listopad 1260 - počátek kolonizace 

Broumovska

  INTERNETOVÉ CENY
BRANDT CATLER

HAIER VESTFROST
LIEBHERR SODASTREAM

Dárkový poukaz
   v hodnot� 5 990,- K� na revolu�ní neinvazivní kryolipolýzu.

� nejú�inn�jší metoda hubnutí a tvarování problematických �ástí t�la
 Po p�edložení tohoto poukazu vám bude ú�tována cena pouze 990.-K� + dárek.

  in� @marety.czwww.marety.cz

Objednávky na tel. �ísle 734 816 777 -  studio Marety Velichovky 
                                                                  + Nové M�sto nad Metují 

do 30. 11. 2011                          

�

�

ZÁKLADOVÉ DESKY
PRO RODINNÉ DOMY

• Zámkové dlažby
   od 700,-Kč/m2

• Veškeré zemní
   a stavební práce

Stavitelství Dědek
777 312 128

www.zakladove-desky-levne.cz

LEVNĚ, RYCHLE, PROFI
od 1250,-Kč/m2

 Do náchodské plechárny p�ijíždí další, vloni ješt� 
extraligový celek Kladna. Náchodští ve svém po-
sledním domácím utkání dokázali sebrat dobrou 
hrou body vedoucí Spart� a na tento dobrý výkon 
budou chtít navázat i nyní a nedop�át tak úsp�š-
nou premiéru na lavi�ce host� Miroslavu Hanzlí-
kovi, bývalému hrá�i St�ešovického Tatranu, který 
je nyní novým trenérem ex-extraligových � orbalist� 
z Kladna. P�ij�te si zafandit, p�ij�te na � orbal!!!  

Pozvánka 
na 8. kolo 1. ligy muž� 

ve � orbale
FTS Florbal Náchod 

vs. FBC Kladno 
Za�átek: 13. Listopadu od 17 hodin

Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“
Další informace:



 

Rodinný dům se zahradou a garáží Nové Město nad Metují ................................................2 199 000,- Kč
Řadový rodinný dům s garáží v České Skalici ......................................................................1 495 000,-Kč                              
Byt v osobním vlastnictví 2+1 Police nad Metují ....................................................................660 000,-Kč 
Rodinný dům u zámku Nové Město nad Metují ....................................................................2 999 000,-Kč
Rodinný dům se zahradou Nové Město nad Metují ..............................................................1 649 000,-Kč

Zajímavý rodinný dům se zahradou 
ve Vestci 

Větší rodinný dům se zahradou v klidném prostředí 
ve Vestci u České Skalice vhodný pro  bydlení  i podnikání                                                                                                                                      
                                       Cena: 1 095 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP

 
T�sné až moc 
 V topné sezón� se tém�� každý týden do�ítáme 
o p�ípadech lidí, které doma otrávil kysli�ník 
uhelnatý. Tém�� ve všech p�ípadech sta�ilo 
málo a k této tragédii nemuselo dojít. 
 Kysli�ník uhelnatý je nebezpe�ný proto, že 
není cítit a uživatel nepozná, že je jím ohrožen. 
P�í�inou vniku tohoto nebezpe�ného plynu 
do bytu m�že být stav komína, špatn� se�ízený 
kotel, zanesený vým�ník karmy nebo nedosta-
te�ný p�ívod vzduchu ke kotli �i karm�. Ne-
zbytnou podmínkou správné funkce spot�ebi�� 
paliv totiž je dostatek vzduchu pro spalování. 
A vzduchu je pot�eba pom�rn� hodn�. Každou 
hodinu provozu tyto spot�ebi�e spot�ebují p�i-
bližn� 1,6 m3 vzduchu na každý kilowatt výko-
nu. Tato skute�nost se �asto podce�uje. Pokud 
je spot�ebi� instalován v malé místnosti, musí 
být k n�mu zajišt�n p�ívod vzduchu z venkov-
ního prostoru �i z jiné místnosti, nap�íklad 
v�tracím otvorem �i alespo� zkrácením dve�í. 
Z neznalosti problematiky však n�kde dochází 
k zakrytí t�chto otvor�. Problém nedostate�né-
ho p�ívodu vzduch se také m�že ne�ekan� pro-
jevit v bytech po vým�n� oken. Nová plastová 
okna obvykle podstatn� lépe t�sní a brání „p�i-
sávání“ vzduchu drobnými net�stnostmi, které 
však vyhovovaly provozu topidel. Problém vy-
volává i nucené v�trání v jiných místnostech, 
nap�íklad odtahový ventilátor WC, nebo ku-
chy�ská digesto�. Ventilátory mohou zp�sobit 
obrácení tahu komína a spaliny tak mohou být 
p�etaženy do prostoru bytu. 

 V �R se každoro�n� doma kysli�níkem 
uhelnatým otráví n�kolik osob, nap�. p�i 
koupání poté co pr�tokový oh�íva� vody 
spot�eboval v koupeln� kyslík. Otrava p�i 
tom m�že probíhat bleskov�. P�i menší 
expozici se otrava projevuje nej�ast�ji bo-
lestmi hlavy, pocitem tlaku ve spáncích, 
bušením krve v hlav� a tlakem na prsou. 
P�i t�žké otrav� se prohlubuje bezv�domí, 
v n�mž se mohou projevit k�e�e, pozd�ji je 
bezv�domí hluboké a bez pohybu. Dech se 
stane nepravidelným a povrchním, tep se 
zrychlí a je nitkovitý. P�i t�žší otrav� do-
chází k ak�ní neschopnost tedy i nechuti 
k út�ku ze zamo�eného prost�edí. 
 Rozhodn� se tedy nevyplatí toto riziko 
podce�ovat. Je pot�eba pravideln� �istit komín, 
nechat odborn� prohlédnout spot�ebi�e a neza-
krývat otvory pro p�ívod vzduchu. Každý, kdo 
provede vým�nu oken za plastová �i t�sná eurook-
na, by si m�l nechat posou-
dit situaci vým�ny vzduchu. 
                    
                  Old�ich P�ibyl

 P�i našich toulkách za vínem jsme se již pou�ili o jeho historii a seznámili 
se s �eskými i moravskými vina�skými oblastmi. A te� nastala ta správná 

chvíle, abychom se spole�n� podívali do n�kterého vinného sklepa. Zam��íme se hlavn� 
na menší vina�ství, která svojí ro�ní produkcí vín nep�esahují 20 tisíc lahví. Chceme vám 
podávat informace o konkrétních vina�stvích a vy nám zp�tn� m�žete psát ohlasy, jak jste byli 
�i nebyli spokojeni p�i jejich p�ípadné návšt�v�.

 Naše první cesta povede do krásného kraje blíko �eky Moravy, 
na Slovácko. Kousek od Kyjova najdete rozlehlou vina�skou dvoj-
obec Svatobo�ice-Mist�ín a v ní snadno vyhledáte známé Vina�ství 
U Š	astných.

 Historie tohoto rodinného vina�ství sahá do roku 1921, kdy bylo 
založeno Františkem Š	astným, vina�em a hostinským v Mist�ín�. 
V letošním roce tedy toto vina�ství slaví devadesátileté jubileum. 
V sou�asné dob� nabízí široký sortiment jakostních i p�ívlastkových 
vín vlastní produkce z více než 20 odr�d. P�i zpracování a výrob� 
vína jsou používány moderní postupy v kombinaci s tradi�ními, léty 
osv�d�enými metodami.

 Vina�ství U Š	astných nabízí možnost degustací vín s odborným výkladem pro skupiny 
i jednotlivce a on-line zásilkový prodej moravského vína. Ubytování pro zájemce je zajišt�no 
v rodinném penzionu. Sou�ástí objektu je stylový vinný sklípek a letní zahrádka. Restaurace 
U Š	astných má na jídelním lístku mimo jiné i takové speciality jako kachní játra na vín� �i 
pokrm Pastý�ská pochoutka na �erveném vín�. My však máme pro vás dnes p�ipravené dietní 
kr�tí maso se zeleninou na vín�.

Krůta na víně
4 porce kr�ty, 50 g másla, 1 lžíce oleje, 40 g slaniny nebo uzeného b��ku, 200 ml bílého 
vína, 1 mrkev, 1 kedlubna, p�lka kv�táku, 1 cibule, petrželka, pep�, s�l.
 O�išt�né porce kr�ty osušíme, osolíme, opep�íme a protkneme slaninou �i uzeným b��kem. 
Drobn� nakrájenou cibuli zp�níme na másle a oleji, p�idáme kr�tí maso a rychle osmažíme 
po všech stranách. Podlijeme vínem, p�idáme petrželku a za ob�asného podlévání vodou dusí-
me v troub� tém�� dom�kka. Pak p�idáme drobn� nakrájenou zeleninu a dodusíme. Podáváme 
s va�enými brambory nebo s rýží, doplníme �erstvým zeleninovým salátem.

 Další zajímavé recepty s použitím vína nebo vinných hrozn� najdou �tená�i na webu 
ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravili  Bc. Petr Kozák a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o., www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Mýty o...

 Mo�ské �asy jsou symbolem života a nejd�ležit�jším p�írodním bohatstvím všech oceán�. 
V mo�i jich žijí stovky druh�. Najdeme je ve velkých hloubkách i t�sn� pod hladinou. V mo�-
ských hlubinách fungují jako plíce mo�e, nebo	 zde produkují kyslík nezbytný pro dýchání 
mo�ských živo�ich�. Jejich vlastnosti ovliv�ují podmínky, ve kterých žijí.

�asy v naší kuchyni 
 Jen výjime�n� si mo�ské �asy koupíme na našem trhu �erstvé. Zpravidla se prodávají sušené. 
Musí se nejprve namo�it a pak uva�it. N�které prodávané �asy jsou krájené, sekané nebo 
i tepeln� opracované, lisované a podobn�. Vždy je pot�eba �íst návod na p�ípravu uvedený 
na obalu. 
asy jsou r�zn� barevné a v�tšinou mají výraznou chu	 i v�ni. Obsahují celou škálu 
cenných minerálních látek, stopových prvk� a také vlákninu.

Mo�ské �asy trochu jinak
 Pro kosmetické ú�ely je využívali již starov�cí Egyp	ané, 
ekové a 
ímané. V �em tedy 
spo�ívá jejich ú�inek?  Mo�ské rostliny nejsou zatížené cizorodými látkami a najdeme v nich 
mnohonásobn� víc kosmeticky i nutri�n� významných látek než v rostlinách suchozemských. 
Obsahují všechny stopové prvky, které se nacházejí v mo�ské vod� - m��, chrom, zinek, se-
len, železo, mangan, jód a dokonce ve velmi malém množství i zlato. Jsou bohatým zdrojem 
protein�, aminokyselin a vitamín�. 

 Mo�ské �asy jsou pro každého výrobce kosmetiky n�co jako sázka na jistotu. P�sobí-li 
zvn�jšku, mají stimula�ní, zpev�ující, hydrata�ní, vyrovnávací a detoxika�ní ú�inky. Jsou 
zdrojem vysoce koncentrovaných látek s regenera�ními ú�inky. Jejich ú�inek je nezpochybni-
telný – hydratace pokožky, oddálení tvorby vrásek, zklidn�ní, vyhlazení a zvlá�n�ní pokožky. 

Ale zp�t do kuchyn�
 Mo�ské �asy mají široké využití v kuchyni. Použít je m�žeme v polévkách, salátech i v �ad� 
hlavních jídel. Vyzkoušejte s námi.

Salát s mo�skou �asou
Ingredience: 400 g t�stovin, mrkev, celer, pórek, mo�ské �asy, s�l, ocet, limetka, olivový olej.
Postup: T�stoviny uva�íme a necháme vychladnout. Mo�ské �asy namo�íme na 20 minut 
do vody a pak je asi 15 minut pova�íme v osolené vod�. Uva�ené �asy pokrájíme na menší 
kousky. Nastrouháme mrkev, celer a další zeleninu - vše spa�íme vroucí vodou. Po 2 minutách 
scedíme a zakápneme limetkovou š	ávou. Zeleninu dáme do misky, p�idáme �asy, t�stoviny 
a vše promícháme. Dochutíme octem, limetkou a olivovým olejem. Dobrou chu	 :-).

Elizabet Gécová 1.M, Mgr. Vlasta Drobná,
 St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

MO�SKÉ �ASY

VZPOMÍNKA
15. listopadu uplynou dva roky, 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

Toulky za moravským vínem 

Hodinový manžel
práce všeho druhu, slušné vystupování,

� exibilita, rozumné ceny.
           TEL.: 737 972 924 

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

Restaurace U Medvěda
ve Stárkově vás zve na
Svatomartinskou husu 

12. – 13. 11. 
a jako dárek naléváme 
Svatomartinské víno

Rezervace na
tel 775 034 437

Pronajmu menší kancelář
v Náchodě, blízko centra.

Cena dohodou.

TEL.: 608 32 90 80

Náchodská hematologie nyní v p�íjemn�jším prost�edí
 Darovat krev v Oblastní nemocnici Náchod je díky práv� skon�ené       
rekonstrukci p�íjemn�jší. �erstv� opravené prostory náchodské hema-
tologie a transfuzní služby  po oprav� p�ivítaly první pacienty. Dárc�m 
krve slouží na tamním odd�lení hematologie a transfuzní služby sedm 
nových polohovacích a vyšet�ovacích k�esel, p�íjemn�jší prost�edí �eká 
na pacienty také v �ekárnách.

 Modernizaci hematologického pracovišt� 
v�etn� ambulance za p�l milionu korun po-
�ídila náchodská nemocnice díky daru z Na-
dace �EZ, v rámci projektu Vaše volba.

 „Díky tomuto � nan�nímu daru nyní           
pacient�m slouží �ty�i polohovací a jedno 
odb�rové k�eslo s podru�kou a dv� vyšet-
�ovací l�žka pro naše pacienty. Po�ídil se 
také nový nábytek �i televizor do �ekárny,“ 
uvedl vedoucí léka� pracovišt� hematologie 
a transfúzní služby náchodské nemocnice 
Martin Šumpík.

 Obnovu Pracovišt� klinické hematolo-
gie a transfúzní služby podpo�ila �ástkou 
500 000 K� Nadace �EZ na základ� p�ání 
ve�ejnosti v lo�ské anket� Vaše volba. „P�i 
vyhodnocení ankety se nám sešlo nejvíce žá-
dostí o podporu zdravotní pé�e a východní 
�echy nebyly výjimkou. Zde jsme dali na do-
poru�ení paní Marty Ešpandrové z Náchoda, 
která si p�ála nové d�stojné vybavení pro 
léka�e a pacienty hematologie,“ �ekl Ond�ej 
Šuch, �editel Nadace �EZ.
                                               Text a foto MB

5. Junior Open Náchod v shorttracku
 Ve dnech 19. - 20. 11. 2011 se na zimním stadionu 
v Náchod� uskute�ní již pátý ro�ník mezinárodních zá-
vod� v rychlobruslení na krátké dráze – shorttracku. 
Shorttrack je od roku 1998 olympijským sportem, závo-
dy probíhají na oválné dráze o délce 111,11 m vyzna�ené 
na klasickém zimním stadionu, zatá�ky jsou kv�li bezpe�-
nosti obloženy molitanovými matracemi.
Systém závod� je postupový – z rozjížd�k (zpravidla 
po �ty�ech závodnících) se postupuje do semi� nále a � ná-
le. Závodníci dosahují rychlostí až 40 km/h.  
 Náchodský oddíl existuje již šest let a již pátým rokem 
po�ádá závody, na kterých se každým rokem sjíždí velmi 
p�kná konkurence. Minulého ro�níku v lednu 2011 se zú-
�astnili závodníci ze Slovenska, N�mecka, Litvy, Chorvat-
ska, Kazachstánu a samoz�ejm� �eské republiky. Na ny-
n�jší závody jsou navíc p�ihlášeni i závodníci z Polska 
a dokonce i jeden brusla� z Hongkongu. 
 Domácí brusla�i z BK Náchod pravideln� obsazují místa 
mezi nejlepšími, letošní ro�ník bude o to atraktivn�jší, že pro 
�eskou špi�ku se jedná o jedny z p�ípravných závod� na Mi-
strovství Evropy, které se bude v lednu 2012 konat v Mladé 
Boleslavi. Zveme všechny p�íznivce sportu na zimní stadion 
do Náchoda k seznámení s tímto atraktivním olympijským 

sportem. Ty, které shorttrack zaujme, pak zveme i na naše 
tréninky, které se pravideln� konají na ZS v Náchod�.  
M�žete to zkusit s námi. 
                                                               Pavel Prokop



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:

Koupím mince, bankovky, 
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
                 mobil 603 531 304, 

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

ROZVOZ OB�D	ROZVOZ OB�D	
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

KREJ�OVSTVÍ, NÁCHOD
Zakázkové šití 
 Plesových šat�
 Dámských od�v�
Opravy a úpravy od�v�
Šití záclon a bytových
dekorací 
Šim�nková V�ra, Nová 1881
� 739 282 133
www.krejcovstvivera.firemni-web.cz

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

Realitní Kancelá� REKA - 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 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

Obec: Česká  

Skalice - Říkov                                                                                                                

Okres: Náchod

RD v okrajové, klidné části 

obce a opl.  zahr. o celk. 

vým. 866 m2. V domě je 

chodba, obytná kuchyň 

s volnou disp., ložnice, po-

koj, komora, WC a koupel-

na. Voda veř., septik, topení 

el. přímotopy a akumulačky. Na poz. je dřevěná garáž, dílna, dřevník, skleník 

a pergola. Dobrá střecha, stavebně tech. stav dobrý. Potřeba drobných 

oprav. Příjemné bydlení!

Zn.: 11D646                                                                       Cena:  1.699.000,- Kč

Obec: Babí u Náchoda                                                                     

Okres:  Náchod

RD s poz. o celk. vým. 751 

m2 se zděnou garáží. Dům 

je část. podsklepen. V 1.NP 

je veranda, chodba, 2 poko-

je, v přístavbě WC, komora, 

prádelna, koupelna a vchod 

na zahradu. V podkroví 

byt 1+2, balkon, koupelna 

s WC. Voda veř. + studna, septik, 230/400V, ÚT plyn. kotel + pevná. Stav. 

tech. stav dobrý – nutné  opravy a údržba. Krásná, přírodní lokalita.

Zn.: 11D642                                                                            Cena: 1.460.000,- Kč

Obec: Úpice                                                                        

Okres:  Náchod

Pěkná, rekreační chata 

/32 m2/ s opl., udržovanou 

zahradou o vým. 705 m2, 

v krásné, přírodní lokalitě. 

V objektu je kuchyňka /

kamna, kuch. linka, led-

nička ap/, pokoj s televizí, 

ložnice, sprch.kout a WC. 

Voda zavedena veř., 230/400V, žumpa, topení lokální. Na poz. bazén, menší 

chatka na nářadí a udírna. Cena vč. zařízení a vybavení.

 
Zn.: 11H665                                                                              Cena: 536.000,-Kč

Obec: Police nad Metují                                                                                                                               

Okres:  Náchod

Menší, řadový domek 

u komunikace s malým 

dvorkem. V přízemí chod-

ba, větší pokoj a kuchyň, 

vchod na malý, oplocený 

dvorek, suché WC. V pod-

kroví 2 pokoje, starší kou-

pelna a WC. Půda s letní místností. Voda z veř. řádu, žumpa, el. 230V, 

topení lokální. Částečná izolace. Poz. o celk.výměře 106 m2. Nutné 

opravy a investice. Ihned volný !!

Zn.: 11D645                                                                         Cena:  835.000,-Kč

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

� Byt v OV 1+1 v Náchodě, 45 m2, přízemí,zděný  za 535.000,-Kč

Regionální muzeum Náchod 
p�ekra
uje hranice

 Regionální muzeum Náchod vypracovalo a realizuje �esko-polský projekt Lidová 
roubená architektura Kladského pomezí – mizející tvá� krajiny. Obsahem projektu 
je dokumentace staveb lidové architektury v �esko-polském p�íhrani�í v sousedství 
tzv. �eského koutku. Z muzejních a soukromých sbírek jsou shromaž�ovány a di-
gitalizovány historické fotogra� e a dokumenty. K nim se provádí srovnávací foto-
dokumentace sou�asného stavu staveb a míst kde stály. Pracovníci muzea založili 
databázi, která bude p�ístupná badatel�m i laické ve�ejnosti. Výsledky práce budou 
prezentovány pomocí internetových stránek a formou putovních výstav ve školách, 
knihovnách a muzeích na obou stranách hranice. 
 Regionální muzeum Náchod p�ekro�ilo  hranice �esko-polského p�íhrani�í s pomocí  
opera�ní program Cíl3. Desetim�sí�ní projekt je spolu� nancováním z prost�edk� 
ERDF prost�ednictvím Euroregionu Glacensis.

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����
Oslavy 150 let p�veckého sboru HRON
 V tomto roce slaví p�vecký sbor HRON 150 let své nep�etržité 
�innosti. Tato událost je významná nejen proto, že se jedná o je-
den z nejstarších povolených spolk� v �R, ale i proto, že �lenové 
Hronu našli východisko i v t�žkých historických dobách a nikdy 
nep�erušili svou �innost. Toto výro�í bylo p�ipomenuto v letoš-
ním roce hned n�kolikrát. Prvními vlaštovkami byla upozorn�-
ní na toto jubileum p�i koncertech za�átkem roku v Náchod� 
i v �erveném Kostelci. Následoval Literárn� hudební ve�er 14. 
kv�tna v Divadle Dr. Josefa �ížka v Náchod�, který se povedlo 
zorganizovat p�esn� na den výro�í, kdy se p�ed 150 lety sešla 
vážená spole�nost náchodských ob�an�, aby spolek zp�vácký 
založila. Tento ve�er byl velice pestrý. Krom� zp�vu zde zazn�-
ly vzpomínky sbormistra Vlastimila �ejpa, který již 35 let Hron 
�ídí i zajímavosti z nejstarších dob tohoto spolku vyhledaných 
dlouholetým kroniká�em a �estným �lenem Hronu panem Ale-
šem Fettersem. Nádherným dopl�kem programu byl recita�ní 
blok sestavený z básnické tvorby našeho �lena Pavla Hepnara. 
Výro�í bylo p�ipomenuto i p�i dvou vystoupeních na náchod-
ském zámku uskute�n�ných v �ervnu na Den hudby i v zá�í p�i 
Kurónských slavnostech a vyvrcholilo p�edáním pam�tních list� 
�len�m na radnici a velkolepou slavností 15. �íjna 2011. Na ní se 
sešlo tém�� 400 lidí, z nichž asi polovinu tvo�ili �lenové p�ti p�-
veckých sbor�, kte�í zde vystupovali. Tato akce se konala pod zá-
štitou starosty Náchoda Jana Birke a krom� koncertu a spole�en-
ského tane�ního ve�era se skupinou Relax Band se bylo možno 
zú�astnit i bohatého ob�erstvení, se kterým Hronu obratn� pomohl 
pan Martin Horák. Hned následující týden bylo výro�í Hronu 

p�ipomenuto také arcibiskupovi Dominiku Dukovi, který p�ijel 
do Náchoda požehnat prameníku Ida.  Velkolep� pojaté oslavy 
s koncerty by se nemohly konat nebýt ob�tavosti všech �len� 
Hronu, kte�í krom� � nan�ního p�isp�ní va�ili, pekli a pomáhali 
organizátor�m, kdykoliv to bylo pot�eba. Sou�asn� by oslavy ne-
byly tak reprezentativní, kdyby je � nan�n� nepodpo�ilo MSTO 
NÁCHOD a významné � rmy z Náchoda a okolí, které mi dovolte 
vyzvednout, protože se nezajímají jen o sebe, ale i o kulturu na-
šeho m�sta. P�estože doba není na dary p�íznivá pomohli nám 
� nan�n� ATAS elektromotory a.s., SNŽKA v.d., Náchodská 
TEPLÁRNA (KA Contracting �R s.r.o.), spole�nost AGRO CS, 
které pat�í zvláš	 dík, už proto že není p�ímo z Náchoda, Agen-
tura SAXANA paní Doležalové, která se se sponzorským darem 
sama nabídla, dále pak spole�nost INTEGRAF s.r.o., která nám 
zdarma vytiskla nádherné propaga�ní materiály, manželé KAŠ-
PAROVI ze zahradnictví u h�bitova, kte�í nám každoro�n� dávají 
kvetoucí hrnkové kv�tiny pro výzdobu našich akcí a pan RAJ-
SKÝ, nový provozovatel Beránku, který nám vyšel velice vst�íc 
v našich nestandardních požadavcích. Dík za ochotu a dlouho-
dobou starost o Hron pat�í i všem zam�stnanc�m akciové spol. 
BERÁNEK, kultury m�sta Náchoda i všem nejmenovaným, kte�í 
nám  nezjištn� pomáhají. Za bezplatné zve�ejn�ní r�zných �lánk� 
dále d�kujeme Echu, Swingu i Náchodskému zpravodaji. V��ím, 
že i letošní váno�ní koncert, kterému bude p�edcházet celoden-
ní soust�ed�ní a prodloužené zkoušky, nezklame naše p�íznivce 
a d�stojn� zakon�í oslavy Hronu v tomto pro nás jubilejním roce.
   Ji�í Dusbaba �len výboru Hronu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PAVLIŠOVSKÁ, NÁCHOD – BABÍ             
zve všechny předškoláky do naší

PŘÍPRAVNÉ ŠKOLIČKY 
  Školička je určená dětem, které v září 2012 nastoupí do 1. třídy. 
  Náplní ŠKOLIČKY je připravit vaši ratolest co nejlépe do školy. 
  Budeme si hrát, kreslit, zpívat, naučíme se nové básničky
  a spoustu dalších zajímavých věcí.
Začínáme ve středu 1. února 2012 od 14:30 - 16h
Organizační schůzka rodičů proběhne 25. ledna 2012 v 16h
Pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo ŠKOLIČKU,
ozvěte se, prosím, nejpozději do konce prosince, na uvedené kontakty.
Účast dítěte ve ŠKOLIČCE neznamená, že dítě musí nastoupit do 1. třídy k nám.

KONTAKT: danacejchanova@seznam.cz, BiancaK@seznam.cz, tel.: 491 423 638

Moc se na vás všichni těšíme.

aší

KY 
dy. 
 

Restaurace Pod Montací 
v Náchodě Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech úterý, středa, čtvrtek

15., 16. a 17. 11. 2011
po celý den

Hudba k tanci a poslechu 
ve středu od 18.00 hodin

Hrají Jan a Lenka Staňkovi

Tel.: 491 426 425

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO HRONOV
náměstí Čs. armády 500, 549 31 Hronov, tel./fax: 491 483 314, e-mail: kis@mestohronov.cz
zastoupené Marcelou Kollertovou, mobil: 737 608 373

Sobota 19. listopadu v 19.00 hodin - Jiráskovo divadlo Hronov

V. hra v předplatném
Náchodská divadelní společnost 

Robert Thomas:

8 ŽEN

Režie: Ludmila Šmídová
Přeložili: Milena a Josef Tomáškovi
Detektivní komedie o mrtvém muži a osmi podezřelých 

ženách. Malebná, zasněžená vilka kdesi na francouzském 

venkově, kde přebývá pán domu a osm žen. Otevírá se vzru-

šující detektivní zápletka s vraždou a překvapivým koncem.

Kdo měl zájem na vraždě pána domu? Každá z žen má svůj 

motiv, a každá měla i možnost ukončit pánův život.

Je všechno opravdu tak idylické? Vyjdou napovrch nepří-

jemné vlastnosti, jinak pečlivě skrývané za zdvořilostní 

fasádu? Na to všechno dá odpověď vtipná konverzační 

komedie, při které ale i zatrne.

                 Vstupné: Kč 90,- 80,- 70,-



Družstvo muž� ve Východo�eské lize po 
6. vít�zných zápasech dvakrát prohrálo po 
špatných výkonem celého týmu.

Výsledky: Náchod – Turnov 83:53
                  Náchod – Nová Paka 81:54
                   Ho�ice – Náchod 89:73
                   Josefov – Náchod 70:61

Snad se výkon zlepší a to v dalších do-
mácích zápasech na Stavebce v sobotu 
19.11.2011 od 17.30 s týmem Týništ� n.Orl.   

Pavel Prouza, p�edseda oddílu

ve  Velkém Poříčí na  termín 19. - 
20. listopadu: Právě zde proběhne 
výstava historických fotografi í, po-
hlednic, map a  dokumentů vztaže-
ných k historii obcí česko – polské-
ho pohraničí. Pořadatelem tohoto 
zajímavého ohlédnutí do regionální 
minulosti je Sdružení přátel obce 
Malá Čermná – Pumpa.                 (r)

RYBÁ�SKÉ A MYSLIVECKÉ
CENTRUM

(Nové M�sto n. Met. a okolí) 
na výrobu, prodej pala
inek 

a nápoj�
ve dnech 8. - 11. 12. 

Tel: 603383056 (po 16.00 hod.)

Hostinec Na Králíku
ve Zblově Vás srdečně zve na

19.11. od 12 hod.
20.11. do vyprodání

TEL.: 491 452 262

Hospůdka "U Holubů" 
v Novém Městě n. Metují - Krčín 

nabízí v klidném a nikým 
nerušeném nekuřáckém prostředí 
pořádání rodinných a fi remních 
oslav a večírků, kde se budeme 

věnovat pouze Vám!
Minimální počet 10 osob, kapacita 
omezena. Otevřeno pouze v pátek 

a v sobotu, případně na přání. 
Domácí kuchyně.

Tel.: 605 864 017

BOJÍŠ SE STÁTNÍ MATURITY 
Z ANGLICKÉHO JAZYKA? 

Není důvod, nabízím pomoc. Jsem VŠ lektorka 
aj, s dlouholetou praxí u nás i v cizině, která je 

zároveň absolventkou kurzů k přípravě na státní 
maturitu. Pomohu rovněž s vypracováním 

maturitních témat... neváhej a vezmi s sebou 
i spolužáka, cena potom bude pro jednoho nižší. 

Místo: Hronov, Náchod, tel.: 722 915 338

Salon u Bílé Vrány
ve spolupráci s KINO 70, Nové M�sto n. M.

Po�ádají ve�er plný inspirací

DOTEKY MÓDY 
30.11.2011 od 19 hodin v prostorách kina
Vstupenky na www.kupvstupenku.cz

více info na www.ubilevrany.cz, 
nebo na tel.: 491 472 267

Pronajmu nebytové prostory 
v Náchodě 

naproti Kinu Vesmír
40 m2, volné od 1.1.2012

TEL.: 603 194 008

Nabízím vypracování bakalá�ských 
i diplomových prací v aj 

(VŠ lektor s praxí u nás i v zahrani�í), 
stejn� tak vypracování maturitních 

témat, seminárních prací 
a to nejen v AJ ale i v �J. 

blízko centra, vhodné pro 
modeláž neht�, manikúru, 

pedikúru apod., samostatná 
voda. Cena dohodou. 
TEL.: 608 329 080 Telefon: 722 915 338

KRÁLIČÍ KRÁLIČÍ 
HODYHODY

VŠ lektorka (praxe u nás i v zahraničí)
nabízí velmi kvalitní výuku 

ANGLICKÉHO jazyka v úrovních
začátečník-pokročilý, individuálně 
i ve skupinkách, dále pak výuku NJ. 

Místo: Náchod, Hronov.
Kontakt: 722 915 338

e-mail: rybarina-myslivost@seznam.cz

tel.: 776 687 510
www.rybarina-myslivost.cz

Nabízíme:
• Nov� rozší�ený sortiment 
  rybá�ských pot�eb
• Sleva 20% na všechny navijáky 
  zn. CORMORAN
• Váno�ní poukázky 
  v hodnot� 200,-, 
  500,-, 1000,- K�

Město Nové Město nad Metují
PRONAJME NEBYTOVÉ 

PROSTORY KANCELÁŘE 
V OBJEKTU RADNICE

Celková výměra 33 m2

(čp. 6, náměstí Republiky)

Bližší informace o podmínkách 
nájmu na úřední desce 

Města Nové Město nad Metují
nebo na tel.: 777 752 426 

BASKETBAL

Základní um�lecká  škola v Broumov� 
oslaví 60. let existence. U této p�íle-
žitosti se v konferen�ním sále Info-
centra Broumov uskute�ní ve �tvrtek 
24. listopadu (od 18 hodin) koncert. 
P�edstaví se na n�m nejen soubory 
broumovské zušky, ale i hosté z Pol-
ska – z Kulturního centra MOK z m�s-
ta Nowa Ruda.                                  (r)

„ZUŠKA 
JUBILANTEM„

POZVÁNKA 
DO OBECNÍHO DOMU

„HRÁDECKÁ DÝVKA“
Patrioti a p�átelé Nového Hrádku mají 
nyní možnost získat trojici DVD, je-
jichž obsah se váže k ocen�ní Vesnice 
roku  Královéhradeckého kraje 2011. 
Bližší informace získáte na hrádeckém 
webu na adrese: www.novy-hradek.cz

Prodáváme jedlové 
a smrkové chvojí.

Odběr po tel dohodě 
v Náchodě.

TEL.: 608 976 956

Mimo�ádný katalog slev Jadran 2012 od CK VÍTKOVICE TOURS - specialista na Chorvatsko

� vužijte slevy 16% p�i uhrazení celkové ceny zájezdu ihned p�i objednání do 31.12.2011 nebo m�žete využít dalších zajímavých   
    slev, p�i kterých sta�í p�i objednání zájezdu záloha POUZE 500K�/osoba

� využijte slevy až 20% za v�asný nákup dovolené do 31.12.2011

VTT - specialista na �ecko a �ecké ostrovy, Kypr

CK MELISA TRAVEL - specialista na �ecko

� využijte speciálních slev - sleva až 19% do 24.11.2011 ( po 24.11. do 8.12.2011 sleva  až 17% ) + k tomu první dít� na   
    p�istýlce 4.800 K� u destinace 
ecko, �ecké ostrovy  a   5.200 K� u destinace Kypr + navíc k tomu TRANSFER NA/Z LETIŠT� 
     PRAHA Z/DO NÁCHODA ZDARMA

FISCHER – Letní dovolená u mo�e 2012
využijte 1. momentu do 15.1.2012 a získejte: - slevu až 15.000K� pro dv� dosp�lé osoby na jednu cestovní smlouvu nebo 

1 dít� zcela zdarma zálohu jen 990K� na osobu a spoustu dalších výhod

CK FIRO TOUR – Letní hity 2012

Pond�lí – Pátek 9:00 – 17:30    Sobota 9:00 – 11:30

� dosp�lý sleva až 20%, dít� letecky již od 99,-K� ak�ní nabídka platí do 30.11.2011
     V nabídce zájezdy dalších CK nap�. Alexandria, Viamare, Kovotour, Azur Reizen, atd. Velký výb�r lyža�ských a adventních 

zájezd�, váno�ní a silvestrovské pobyty.

NAVŠTIVTE NÁS VE STRNADOV� ULICI 55, NÁCHOD (NAPROTI DROGERII TETA, cca 10 m od nám�stí)

V PRODEJI LETNÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012V PRODEJI LETNÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012

Neváhejte a zajist�te si svou dovolenou v
as! 

Tel.: 776 233 088, Pavlína Rasslová, 
E-mail: slunicko@slunickoca.cz  Web: www.slunickoca.cz

Cestovní agentura SLUNÍ�KOCestovní agentura SLUNÍ�KO

SLUNE�NÍ STRÁ	
Náchod – Lipí

7 bezbariérových RD na prodej

• Nízkoenergetické domy
• Individuální úprava 
  interiéru
• Pozemek od 600 do 1100 m2

• Oslavte Vánoce 2012 
  v novém dom�

Kontakt: Alena Faltová  
tel.: 736 656 708,

alena.faltova@re-max.cz

  Cena od 3.190.000,- (v�. 10% DPH)

• ceny platné p�i rezervaci 
  do konce roku 2011
• slevy na vybavení interiér� 
  od partner� projektu

Pronajmu prostory 
v Náchod�

K. Šolcová - Náchod - Plhov
Potraviny Verner - 1.patro

P�ijmu 2 brigádníky



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

� KUCHYN� 
� ZAKÁZKOVÝ  NÁBYTEK 
� 3D  NÁVRHY ZDARMA 
        

          HELTA koop,s.r.o. 
     Náchodská 604, Velké Po�í�í  
             tel. – 491 48 23 48                
 
                                                                                                    
 
 
 

 TRUHLÁ�STVÍ 

www.kuchynehelta.cz 

Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

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:

klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

mobil: 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz 

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Žlaby, okna, kleštiny
natřete z naší plošiny
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 Metalová skupina Tortharry z  Červe-
ného Kostelce a Hronova oslavila letos 20 
výročí vzniku. V rámci death metalu je to 
ojedinělý úkaz. Hlavní oslava se odehraje 
na Zděřině u Police nad Metují 10. pro-
since 2011, kde s jubilanty zahrají kapely 
Debustrol, N.V.Ú.,  Ganka a Nanovor.

Prehistorie
 Kapela Tortharry vznikla v srpnu 1991. 
Bubeník Miloslav Jirman a basista Martin 
Vacek spolu hráli od roku 1984 ve skupi-
ně Imago a od podzimu 1988 s kytaristou 
Jaroslavem Rubešem a Karlem Stehlíkem 
i v kapele Executor. První nahrávka Tor-
tharry vznikla v  září 1991. Jmenovala se 
„Mezi nebem a  peklem“ a  balancovala 
mezi thrash a  death metalem. V  lednu 
1992 nastoupil do  Tortharry kytarista 
Daniel Pavlík výměnou za Karla a sesta-
va byla kompletní. Následují dema „Fla-
mes of Eternity“ (1992) a „Incriminated“ 
(1993), která lze označit za  death metal. 
O texty a management kapely se v té době 
staral Aleš Janečka.

První volné myšlenky
 V  roce 1993 se manažerem Tortharry 
stává Luboš Gorgan, který kluky prová-
zí až dodnes. V  létě 1994 skupina natáčí 
debutové CD „When the Memories Are 
Free“ v hradeckém studiu Past. O vokály se 
poprvé dělí Martin s Danem. Na této des-
ce se objevují texty talentovaného textaře 
Štefana Ležoviče, jehož slova kapelu vedou 
do dnešních dní.
 Druhé CD vzniká pod taktovkou Mi-
loše „Dodo“ Doležala ve  studiu Hacien-
da v jihočeské Žirovnici a vychází v roce 
1997 pod názvem „Book of Dreams“. 
O dva roky později se na trh dostává al-
bum „Unseen“. Na  druhé a  třetí desce 
kapela prezentuje vybroušený metal plný 
sólových partů a kudrlinek. Čtvrtou řado-
vou desku „White“, která vyšla v listopadu 
2003, nahráli ji dva bubeníci Miloš Meier 
(nyní Michal Pavlíček trio, Kamil Střihav-
ka and Leaders, NOID a mnoho dalších) 
a Roman Lomtadze (nyní USA). 

Personální změny
 V  září 2004 odchází Jaroslav Rubeš, kterého v  prosinci nahrazuje kytarista Martin 
Hrubý. Ten rozšiřuje počet vokalistů na tři. Po rok a půl trvající pauze se kapela opět 
probouzí k životu na jaře 2006. Za bicí artilérii usedá mladý bubeník Jiří Rosa. Deska 
„Reborn“ (Znovuzrození) vychází v listopadu téhož roku. S texty Ležovičovi „vypomoh-
la“ Lucie Lukačovičová. Album je hodně tvrdé, místy koketuje až s grind corem.
 O dva roky později vychází šesté album „Round Table Of Suicide“. Dvanáct songů 
nese pouze čísla případů, které popisují způsoby sebevražd. Tortharry se vrací ke svým 
kořenům a technický death metal pilují k dokonalosti. V listopadu 2010 vychází zatím 
poslední deska „Beneath“. Příští rok by ji mělo doprovodit výroční DVD.

Koncertní aktivity
 Kapela celých dvacet let koncertuje po  celé České republice (nyní cca 700 koncer-
tů). Kapela byla několikrát na rozhovorech v televizi, ať už ČT2 (Noc s Andělem), tak 
i na hudební stanici Óčko (kde stále běží jejich videoklipy, kterých má kapela 5). Účastni-
la se největších českých  festivalů, jakými jsou Brutal Assault, Noc plná hvězd nebo Bas-
infi refest. Od roku 2009 Tortharry s přáteli pořádají „vlastní“ festival Czech Death Fest. 
Úspěchy kapela sklízí i v zahraničí. Hrála v Portugalsku, Německu, Rakousku, Polsku, 
na Slovensku, v Holandsku, Maďarsku, Srbsku, Švýcarsku, Litvě a Lotyšsku. Za mezník 
v životě kapely je považováno turné po Brazílii v roce 2007 s kapelami Belphegor a Gor-
goroth. Do Jižní Ameriky se vrátí kluci nejspíš v září 2012. 
 Tortharry hrály na  jednom pódiu s předními světovými kapelami hrajícími death 
metal a  jeho další odnože. K nezapomenutelným společným koncertům je třeba za-
řadit vystoupení s Death, Derrickem Greenem (Sepultura), Grave, Pestilence, Sinis-
ter, Vader nebo třeba Behemoth. Další informace jsou na webových profi lech kapely 
na http://ww.tortharry.com                                                                                              Jan Holý

Tortharry slaví 20 letTortharry slaví 20 let
 Juanovi to neumožnilo pracovní vytížení. „Bílé“ CD je pro posluchače asi nejtěžším oříškem. 
Nejde o typickou nahrávku „kovu smrti“, přináší řadu výpadů a technicky náročných postupů.

Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314

nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz

www.NABYTEKNACHOD.cz

Podzimní 
pro�ez strom�, 
úklid zahrad.

TEL.: 724 173 560
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Nebankovní hypotéky
�
�

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
www.cfservis.czwww.cfservis.cz

Hypotéční úvěry - Americké hypotéky
Jsme přímí poskytovatelé a zároveň 
zprostředkovatelé více věřitelů

Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení

vyplácení úvěrů i exekucí
nemovitost může být i třetí osoby

Vánoční nabídka!Vánoční nabídka!



* Pronajmu obyvatelnou kancelá� v 
Náchod� - Plhov�. Vybavená nábytkem, 
novou rozkládací válendou, po�íta�em + 
internet. Cena 3000,-/m�síc v�etn� nákla-
d� (topení, voda). Tel.774 678 899
* Pronájem 2+1 v rodinném domku v Ná-
chod�. Cena dohodou. Tel. 737 182 451
* Prodám družstevní byt 1+1 (39m2) v 
�erveném Kostelci. Byt je po celkové re-
konstrukci: plastová okna, nová koupelna, 
nová kuchyn� v�etn� spot�ebi��. K dispo-
zici internet, satelit, pevná linka. D�m je 
nov� zateplen, nová st�echa, nový výtah. 
Nutno vid�t. Cena 600000 K�. RK-nevolat. 
Tel.731329193
* Prodej DB 3 1 (62 m2) ve Velkém Po-
�í�í. D�m a byt po celkové rekonstrukci, 
zateplení, stoupa�ky, plastová okna, nové 
jádro, vest. sk�ín�, podhledy. Slunný, ori-
entovaný na JV. Výborná dopravní obsluž-
nost. Cena 843.000,-K�, Tel.724874458

* Prodám p�kný, slunný družst. byt 
3+1 86 m2, komplet. za�ízený, na sídl. 
u nem. v Náchod�, 6.patro, výhled na 
zámek a Staré M�sto, d�m po komplet. 
rekonstrukci. Cena 1 180 000,-K�. 
Nutno vid�t. TEL.:608 110 071

* Pronajmu byt v Hronov�, 48 m2, nov� zre-
konstruovaný 1+kk v p�ízemí, 6600,-K�/m�s. 
v�.inkasa. Kauce nutná. TEL.: 608 66 77 30
* Prodám dr.byt 1+1 v Novém M�s-
t� n/M I.kat. 2. patro - 3-tí podlaží, in-
ternet zaveden. Cena 700 000. kontakt 
775203529 RK nevolat
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, os.vl., 
cena 780tis. Sp�chá. TEL.: 774 061 131

* Pronajmu dlouhodob� garáž v Nácho-
d�. Tel. 732 167 291

* Prodáme rodinný d�m na Kramol-
n�. 2 patra, balkón, 500 m2 pozemek, 
zast�ešené sezení na zahrad�, parko-
vací místo pro 3 auta + garáž. P�ímý 
prodej bez realitky! 603 229 415

* Prodám RD Velká Bukovina 2 míst-
nosti, cena dohodou. TEL.: 725 454 923. 
RK NEVOLAT
* Pronajmu garáž v Náchod�. Tel. 
608 66 77 32
* Prodám - pronajmu garáž v Hronov� 
u sídlišt�. Tel. 604 706 642
* Pronajmu garáž v centru Náchoda - bez 
el., 1000,-K�/m�sí�n�. Tel. 773 974 100
* Prodám novostavbu nízkoenerge-
tického RD 4+1 na krásném klidném 
míst� poblíž centra Náchoda. Pozemek 
630m2. Cena: 2.990.000,- K�. RK ne! 
Tel: 737 786 812
* Prodám zd�nou chatu 25m2 v Nácho-
d� na vl.pozemku 314m2. Zavedena voda, 
el., septik. Možno upravit k trvalému byd-
lení. Cena 450 000K� -rychlé jednání sle-
va. T:773 959 770
* Prodám na okraji Náchoda �áste�n� 
podsklepený RD 4+1 se zd�nou garáží 
a kolnami, celk. plocha pozemku 2800 
m2, vhodné pro bydlení i jako sídlo fir-
my. Cena 1600000 K�. Tel. 608 245 634
* Pronajmu rod domek 4+kk na okra-
ji Náchoda, klidná �ást, zahrádka, nájem 
v�.inkasa 8000,-K�, p�i nástupu dvojnáso-
bek. TEL.: VE�ER 774 407 168
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé 
Po�í�í - 6573 m2 - louka - možnost stavby 
zahradního domku. P�kné prost�edí. cena 
120,- K�/m2 (dohoda možná) RK nevolat! 
TEL.: 606951546
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stav-
ba) 6+1 v obci Chvalkovice - Miskole-
zy. Cena 499.000K� Tel. 774 699 600, 
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jaro-
m��e. D�m má 2.N.P. a je celý podskle-
pený 4+1 cena 1.859.000K� Tel.: 774 699 
600, e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Prodám pozemky v Novém M�st� 
n.M. - oblast Kr�ín. Více než 12 ha. Cena 
15 K�/m2. Tel. 777 690 390
* Pronajmu garáž Náchod Na cihel-
nách, 900 K� a Náchod Bražec za 700 K�, 
vhodná též jeko sklad. Tel. 606 213 229
* Koupím louku do 15 km od Náchoda 
o min. vým��e 1 ha. Terénní dostupnost. 
Tel.: 736653367
* Pronajmu garáž v ul. P�íkopy, Ná-
chod. Tel. 606 789 999
* Prodám garáž v �eské Skalici, ul. Ze-
lená. Tel. 723565117

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Prodáme cihlový 3+1 s garáží a 
2+1 s garáží v Novém M�st� nad Me-
tují. Tel. 774726200

* Pronajmu malý podkrovní byt 1+kk 
ideál pro 1 osobu na Komenského ulici 
v Náchod�. Cena 3500,- + služby, kauce 
10.000,- volné od 1. 12. 2011 tel.602247247
* Prodám byt 2+kk , 66 m2, 3NP, v OV, 
ve zd�ném dom� na p�kném míst� v cen-
tru Náchoda. K bytu pat�í velké sklepní a 
p�dní prostory + podíl na spole�né zahra-
d� a dvo�e, který je možné použít k parko-
vání. Nízké provozní náklady na bydlení, 
topení vlastní na zemní plyn. Cena 760 
tis. K�. TEL.:602 892 004
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Náchod� 
B�lovsi s výhledem na les a �eku. Cena 
590.000 K�. Tel.:602 575 252
* Pronajmu velký byt se dv�ma koupel-
nami v I. pat�e na Kamenici v Náchod�. 
Plocha 120 m2. Cena k jednání 60 K�/m2/
m�síc. Tel. 602 575 252
* Pronajmu byt 2+kk, 66 m2, 3NP, ve 
zd�ném dom� v centru Náchoda (Janá�-
kova ulice). Možné parkování na spol. 
dvo�e. Nájem 4000,-K� + inkaso + vratná 
kauce. TEL.:602 892 004
* Prodám družstevní byt 2+1, 61 m2 na 
sídlišti v Náchod� Plhov�. Zd�né jádro, 
plastová okna. Cena 795.000 K�. Tel.: 
602 575 252
* Prodám byt 3+1 v Náchod�,nová okna, 
zateplen, volný ihned, cena 750 tis. K�. 
TEL.: 774 061 131
* Pronajmeme byt 1+kk 34 m2 v Hro-
nov�, ul. Husova. Velmi dobrý stav, par-
kování zajišt�no. Cena 4600,- + inkaso. 
Kauce 8.000 K�. Tel. 777 152 750
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 
2+1 75m2 v Náchod�. Výhodná poloha 
poblíž centra. Parkování u domu. Nová 
plastová okna, topidla a kuchy�ská linka. 
P�da, sklep, tel., inter., kabel. TV. Kauce 
20000,-. Volné od 1.10.2011. Telefon: 
736 688 742
* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru 
m�sta Náchod ulice Palachova 1457 u 
okresního soudu. Cena 2500 K� + ener-
gie + kauce. Tel. 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu p�kný byt 3+1 v centru 
Náchoda, s terasou, nájemné 6000 K� + 
inkaso + kauce. Tel. 602 462 397
* Prodáme družstevní byt 1+1 v No-
vém M�st� nad Metují, Spy 33, 3. pod-
laží, vým�ra 31 m2. Cena 330 tisíc K�. 
Tel. 733 131 189
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchod�. In-
ternet + kabel TV + satelit. Volný. Cena 670 
000,-K�. Tel. 777 990 214, 608 463 208
* Prodám byt 1+1 v OV 36m2, ihned vol-
ný, klidná lokalita blízko centra v Nácho-
d�. Tel. 732 239 379
* Pronajmu slunný nadstandardní byt 
2+1 v �eské Skalici a Trutnov�. Trvalý 
pobyt. Povinná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu garsonku v Hronov�, 
náj.3600,-K� + inkaso. Kauce nutná. 
TEL.:608 66 77 30
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchod�, 
ul.B�loveská, cena 599 tis.K�. Nízké ná-
klady na bydlení, velmi udržovaný a slun-
ný. V roce 2012 zm�na oken, zateplení 
a nové balkony. TEL.:776 637 636 RK 
NEVOLAT!
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 v 
N.M.n.M., nájem 5000,- + služby, kauce 
podmínkou. Volný ihned. 776 554 704
* Pronájem garzonky Náchod - B�lo-
ves, 29m2, plovoucí podlaha, nová ku-
chy�. K pronájmu ihned. Cena nájmu 
5500,-K�/m�síc v�etn� záloh na energie. 
Volejte na tel: 776 707 735
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 v 
klidné �ásti Nového M�sta n/M. Plas-
tová okna, d�m zateplen, možnost in-
ternetu. Nájem 6000,-K� + energie. 
Kauce 20000,-K�. Volný od 1.prosince. 
tel 608 323 373
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk v Novém 
M�st� n/M. Byt je v klidné �ásti, zateplen, 
plastová okna. Volný ihned. Nájem 4600,- + 
elekt�ina. Kauce 15000,-K� tel: 608323373
* Prodám DB 1+3 U NEMOCNICE v 
Náchod�. Výhled na Bražec. D�m i byt 
po rekonstrukci. RK nevolat! Cena 950 
000,-K�. Tel. 774 70 55 57
* Pronajmu prostorný byt 3+1 v klidné 
�ásti Jarom��e, k dispozici sklep, garáž a 
zahrada. Nájem 6500,- + služby. Volné 
ihned. Tel.: 725 786 224.

* Prodám garáž v Broumov�. Cena do-
hodou. tel. 776 140 211
* Prodám p�kný rodinný domek se za-
hradou v Hronov�. Tel. 732 561 959

* Sháním na Náchodsku RD nebo cha-
lupu v cen� do 1,6 mil. Menší opravy ne-
vadí. Tel.: 608 245 634

* Prodej stavebních pozemk� od 700 
m2 v Jarom��i. Pozemky jsou zasí	o-
vané. TEL.:775 234 959, email: b-va-
sicek@seznam.cz

* Pronajmu dlouhodob� ob�erstvení 77 
m2, k sezení 30 míst v Deštném v Orl. ho-
rách v blízkosti sjezdovek. Tel. 732 167 291
* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s 
výhl.do zelen� poblíž centra, + WC,v nov� 
zrek. dom� v NA. Nutno vid�t, náj. 1.500 
+el. +vody +topení +kauce., tel. 608903070.
* Pronajmeme nebytové prostory v 
dom� �p.1742 Palachova ulice v Náchod� 
(bývalé PVT), kancelá�e, u�ebny, ordina-
ce, provozovny apod. TEL.: 777 130 410
* Pronajmeme volné obchodní prostory 
v Pasáži Kamenice v Náchod� na Kame-
nici. K dispozici prodejny o velikosti 38 
m2 a 60 m2. TEL.:777 152 750
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V TRUTNOV	 NA KRAKONO-
ŠOV NÁMSTÍ, 1.PATRO, CCA 170 
M2.VHODNÉ PRO PRODEJNU, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS CENTRUM 
APOD. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY V TRUTNOV	 NA KRAKO-
NOŠOV NÁMSTÍ, CCA 123 M2. 
VHODNÉ PRO PRODEJNU, ATELIÉR, 
KANCELÁ
E ZN.DOBRÁ ADRESA. 
INFO 777 302 483, 777 606 464

* Pronajmu nebo odprodám zave-
dený obchod - Textilní galanterie (v 
Polici nad Metují - Tomkov� ul.) Info 
na tel. 491 543 197, 723 650 404

* Pronajmu za�ízenou prodejnu po-
travin a restauraci ve Slav�tín� nad 
Met. Tel. 732 381 524

* Pronajmu nebytové prostory v cent-
ru Náchoda u nám�stí, 22 m2, vhodné na 
kancelá�, kosmetika, masáže, malá dílna, 
cena dohodou. Tel. 608 160 215
* Pronajmu nebytové prostory (kancelá-
�e, sídlo � rmy) v �eské Skalici, parkování 
v oploceném areálu. Tel. 777 07 31 31
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY 16 M2 (OBCHODNÍ �INNOST, 
KANCELÁ
,...) NA AUTOBUSOVÉM 
NÁDRAŽÍ V NOVÉM MST N.MET. 
VEDLE ŽELEZÁ
STVÍ. NÁJEMNÉ 
DOHODOU. TEL.721 977 393

* Prodám soustruh na obráb�ní kovu 
S 28, výrobce TOS Žebrák, v dobrém 
technickém stavu, s vybavením pro b�ž-
né soustružení (sklí�idlo 160, plechová 
dílenská sk�í�ka na ná�adí, vrt. sklí�idla, 
hroty, kleštiny, soustr. nože a další drobné 
ná�adí). Cena k jednání 35 000,-K�. Ná-
chod. Informace na tel. 607 57 99 90
* Prodám digitální zrcadlovku SONY A 
200, stá�í 3 roky, levn�. TEL.:491 422 026
* Prodám kuchy�skou linku i s d�ezem.
cena 3000 K�. Tel.605 750 468
* Prodám sololitové desky. Tel. 602 103 775
* Prodám obývací st�nu prostornou 195 
x 300 x 65 cm, levn�. TEL.:732 539 925
* Prodám starší kuchy�skou linku bez 
d�ezu, délka 1 m, v dobrém stavu. Doho-
da. Tel. 723 735 906
* Prodám psací stroj, el.kuf�ík. šicí stroj, 
diaprojektor + plátno, sklád. kolo, po-
suvný držák na po�íta�, masážní vana na 
nohy. TEL.:605 831 500
* Prodám Psp 3, 2x bezdrátový ovlada�, 
nový, nepoužívaný, cena: 7500,- pište 
sms 775409467
* Prodám kvalitní katrovanou �erno-
zem - travní substrát, ideální k obnov� a 
zakládání nových trávník�, do skleník� a 
výsadb�. Cena 470,- K�/1 m3. Min. odb�r 
2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962

* Vdovec 54 - by se rád seznámil se 
ženou do 50-ti let v�ku. Moje koní�ky: 
kolo, p�íroda, houba�ení, pes. Okolí Jaro-
m��e. Tel. 739 735 052
* Rozvedený 43/177/75 hledá štíhlou 
ženu do 35 let, která by cht�la prožít hez-
ký život na statku. D�ti nejsou p�ekážkou. 
Nejd�ív SMS. TEL.:607 950 500

* Pronajmu byt 2+1 �ást.za�ízený, v Ná-
chod�, v cihlovém dom�, po celk. rekon-
strukci, náj. 4500,-K� v�.fondu opravu + 
inkaso, kauce 10 tis.K�. TEL.:733 735 709
* Pronajmu v�tší byt 2 kk vybudovaný 
v cihlovém dom� nedaleko centra v �er-
veném Kostelci. TEL.:606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v panelovém dom�. Cena 
640 000 K� v Jarom��i. TEL.:606 64 36 35
* Pronajmu byt 2+1 v centru m�sta Ná-
chod, ulice Palachova 1457 u okresního 
soudu. Byt se nachází v cihlovém dom� ve 
4 N.P. bez výtahu. Cena 5000+služby, Tel: 
774699600 nebo e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Nabízíme k prodeji byt 4+1 (75 m2) s 
garáží v N. M�st� n/Met.- Malecí, v 1 NP 
zatepleného domu. Byt má nízké náklady 
na provoz a m�že být p�ed prodejem krát-
kodob� pronajat. Cena: 1.245.000,-K�, 
tel. 602 204 002.
* Pronajmu minigarsonku v centru 
Náchoda, nájem + energie 3800,-K�. Tel. 
773 974 100
* Koupíme byt v OV, nejlépe 2+1 v cen-
tru N. M�sta nad Metují. Nabídky prosím 
na tel. 602 204 002.
* PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT 1+1 V 
CENTRU NÁCHODA. NOVÁ KUCHY�, 
ZDNÉ JÁDRO, PLASTOVÁ OKNA. 
V�ETN VYBAVENÍ - CENA 700.000 K�. 
TEL.604 632 169. RK NEVOLAT
* Pronajmu dlouhodob� p�kný cihlový 
byt 3+1 78 m2 v Náchod� na Brance, nová 
plast. okna, internet, tel.732 167 291
* Prodám zd�ný byt 1+1 v bytovém 
dom� v �erveném Kostelci v osobním 
vlastnictví o velikosti 30 m2. K bytu nále-
ží 2 sklepy, pom�rná �ást p�dy a pozemku 
(možnost užívání zahrady). V dom� cel-
kem 5 bytových jednotek. Cena 419 000,- 
K�. Kontakt 737 226 227
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, cena do-
hodou. TEL.:776 114 975
* Pronajmu velký 2+1 s halou a balko-
nem v centru Náchoda, volný od 1. 12. 
2011. TEL.:491 428 464 VE�ER
* Pronajmu dlouhodob� menší byt 
2+1v N.M�st� nad Metují, �áste�n� za-
�ízený, volný ihned. Nájem 3000 +inkaso. 
Tel. 606364426 ve�er
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v 
RD se zahradou a park. ve V.Srbské. Vše 
nové, pl.okna, zateplení, kuchy�, koup., 
d�ev.oblož.dve�e, náj. 5.500 +voda +el. 
+plyn +kauce, 608903070
* Pronájmu byt 2+1 v Novém M�st� 
nad Metují s balkónem v p�ízemí zatep-
leného panelového domu, zd�né jádro, 
plastová okna. Nájem 4700K� + inkaso. 
Tel.602 598 800
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk v Ná-
chod�, nájem + služby 5500,- kauce 11 tisíc, 
jen solidnímu zájemci. TEL.:776 141 603
* Pronajmu byt 1+kk v historickém 
centru Náchoda, 1. patro, po rekonstruk-
ci, kuch. linka, sporák, koupelna 5 m2, 
parkování u domu, sklep, nájem 3.700,- + 
inkaso 1.800,- + el. Tel. 775 064 084
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 po rekonstruk-
ci ve Velkém Po�í�í, 200 m od nám�stí, 
kuch. linka, sporák, plovoucí podlahy, plast. 
okna. Nájem 4.000 K� + 2500,- inkaso. 
Kauce. Volný ihned. Tel. 603 49 54 79
* Hronov - dlouhodob� pronajmu pln� 
zrekonstruovaný a za�ízený byt 42 m2 
v�etn� spot�ebi��, 1. patro, nájem 4.000 
K� + služby (3.900,-), volný ihned, inter-
net zaveden. Kauce nutná. Tel. 605 33 44 
24, email: KaMaROZ@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví v 
obci Naho�any u Nového M�sta n.Met., 
velmi levné bydlení, cena 890.000 K�. 
Tel. 736 67 53 26
* Prodáme p�kný byt 2+kk, který se nachá-
zí ve zvýšeném p�ízemí. Byt je v osobním 
vlastnictví po kompletní rekonstrukci. K bytu 
náleží sklepní kóje a podíl na spole�ných �ás-
tech domu a pozemku. Možnost parkování v 
uzav�eném dvo�e. Tel.: 608 245 634

BYTY
KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

AUTO - MOTO

R	ZNÉ

* Prodám el. sporák MORA za 800,-K� 
a dále vln�ný koberec 4x5 m, styl peršan - 
za 1500,-K�. Tel.737 562 715
* Prodám palivové d�evo - suché, štípané, 
balené v pytlích, cca 18 kg. Tel. 604 84 41 42
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové, 100x200, 100x250 cm, tl 8 cm za 
275 K�/m2, tl 10 cm za 300 K�/m2, na st�-
ny, oplášt�ní, p�í�ky, stropy, tel. 728527366

* Dob�e zaplatím staré pohlednice, foto-
gra� e a poštovní známky, tel.�.724 020 858
* Knihy a �asopisy - koupím i v�tší 
množství, tel.�.722 907 510
* Mince a bankovky - platba hotov�,-
tel.�.724 020 858
* Koupím knihy Verne, May a jiné dob-
rodružné, tel.�.722 907 510
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SMR aj., hra�ky 
na bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodin-
ky, fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, 
knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i po-
škozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím motorovou pilu. Tel. 603 266 454
* Vykoupím vraky vozidel v jakémkoliv 
stavu, tel: 777222232
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou poz�stalost. Peníze na 
ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím staré nebo historické jízdní 
kolo - nebo šlapací d�tské autí�ko. Tel. 
603 173 075
* Koupím starožitné i starší fotoapará-
ty a objektivy v jakémkoliv stavu i p�í-
slušenství. Koupím také stereokotou�ky, 
meoskopy a jiné fotop�íslušenství a NÁ-
RAMKOVÉ HODINKY. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 777 559 451

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

* Studentka VŠ nabízí dou�ování mate-
matiky a fyziky pro st�edoškoláky a d�ti 
ze základních škol. 774 223 293

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - ká-
cení d�evin, pro�ezy, sekání trávy, 
práce s k�ovino�ezem, úklid zahrady, 
odvoz v�tví, listí, trávy a odpadu, rov-
nání terénu, aj. Tel: 774740614

* Vyklidíme p�dy, sklepy, byty, garáže, 
RD, chaty, k�lny, p�ístavky, vše co p�e-
káží - koberce, nábytek, lednice, pra�ky, 
odpad, atd. Tel: 775959962

* Provádím údržbu zahrad - pokácím 
a pro�ežu d�eviny, ost�íhám živý plot, 
pose�u trávu seka�kou i k�ovino�ezem, 
uklidím zahradu, odvezu v�tve listí trávu, 
úpravy terénu a jiné. Tel. 737 564 496

* Provádím úklid po rekonstrukci nebo 
malování domku �i bytu, provádím 
jednorázový úklid, mytí oken nebo pra-
videlný úklid domácnosti, za�ídím náku-
py, také pohlídám d�ti, zdravotní pr�kaz 
mám, zkušenosti a doporu�ení také, volej-
te 737 564 496, cena dohodou

* Prodám motorku Honda transalp 
700, rok výroby 2008, najeto 7000 km + 
honda kufry, cena dohodou, možný odpo-
�et DPH. TEL.:606 64 36 35
* Škoda Felicia - LPG. Levný provoz. 
Rok výroby 1996. Cena 19 900,--K�. Tel.: 
777 556 138
* Prodám zimní pneu 145/70/13 - 4 ks, 
dále zánovní výfuk na Citroen AX (r.v. 
1993), benzinové �erpadlo a motor Tra-
bant. Tel. 732 553 727
* Prodám ŠKODA FELICIA COMBI, 
r.v. 1996, najeto cca 110.000 km, v�. zim-
ních pneu na discích. Cena 15.000 K�. TK 
5/2012. Tel. 732 841 636

* Daruji ko
ata (�erný kocourek a ko�i�ka), 
od�ervená, umí na WC. Tel. 603 483 426
* Daruji 2 p�lro�ní ko�i�ky /bílo�erná a 
�ernobílá/, zvyklé být doma i venku. Tel. 
604 717 592 



v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750
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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

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/m2K, 

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%

JUDr. DITA VÁVROVÁ
advokátka

Nad Celnicí 388, Náchod.
Mobil: 604 38 56 38,

 e-mail: advokat@ditavavrova.cz
Právní služby poskytované zejm. v oblastech:

• p�evody nemovitostí a ob�anské právo
• správní právo a zastupování p�ed ú�ady,

v�etn� cizineckého práva
• rodinné právo, rozvody

Novinka: smlouvy o p�evodu nemovitostí on-line
Více na www.advokatnachod.cz

Poskytování právních služeb:

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          

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

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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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

St�echy
Zelená úsporám

Cenové kalkulace zdarma !
 pokrýva�ské
 klempí�ské
 tesa�ské
 bytová jádra

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

www.strechy
 ash.cz
mail: strechy
 ash@seznam.cz

tel.: +420 608 345 132

608103810, 606270421
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

V Náchodě - Starém Městě 
zahajuje 

CELODENNÍ PROVOZ

HOTEL ELKO

Zajišťujeme večírky, školení, 
svatby a jiné akce.

Po - Pá 11 : 00 – 22 : 00
Víkendové akce na přání!

Tel. 608 824 331

OBĚDY � VEČEŘE
Ob�dy za 59,-K�

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

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

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

BOHEMIA – Trafo s.r.o. 
Havlí
kova 2200, 549 01 Nové M�sto nad Metují

ELEKTRIKÁ�E PRO VÝSTUPNÍ KONTROLUELEKTRIKÁ�E PRO VÝSTUPNÍ KONTROLU
✓ Vzd�lání min.výu�ní list – elektro ✓ vyhláška �.50/1978 Sb. § 6

✓ Orientace v technické dokumentaci
✓ 	asová � exibilita

Nástup možný ihned – pracovní doba st�eda – sobota
P�ed návšt�vou nejd�íve telefonicky kontakt za ú�elem 

sjednání sch�zky: 

p. Kozlová, tel. 491 478 217

    P�ijme

��výkup železa a barevných kov�
��výkup autokatalyzátor� za nejlepší ceny

    ul. 17. listopadu, Červený Kostelec             
                            po, st, pá         8 - 14.30 hod.
                            út, �t                8 - 16.30 hod.  
                            so                            8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

St�ední pr�myslová škola,
st�ední odborná škola a st�ední odborné u�ilišt�,

Nové M�sto nad Metují, Školní 1377

DNY OTEV�ENÝCH DVE�Í
pátek 25. 11. 2011 od 14:00 do 18:00 hodin
sobota 26. 11. 2011 od 8:00 do 12:00 hodin

STUDIJNÍ OBORY:  
  ➢   18-20-M/01 Informa�ní technologie    
  ➢   23-41-M/01      Strojírenství       
         ➢   78-42-M/01     Technické lyceum
  ➢   23-45-L/01  Mechanik se�izova�       
         ➢   26-41-L/01      Mechanik elektrotechnik   
  ➢   65-41-L/01      Gastronomie 
                       
U�EBNÍ OBORY: 
  ➢   23-51-H/01     Strojní mechanik               
  ➢   23-56-H/01     Obráb�� kov�                          
                                    ➢   23-52-H/01     Nástroja�                                       
  ➢   23-55-H/02    Karosá� (autoklempí�)           
  ➢   33-56-H/01    Truhlá�           
  ➢   26-51-H/02    Elektriká� – silnoproud
  ➢   26-52-H/01    Elektromechanik pro za�ízení a p�ístroje
  ➢   29-54-H/01    Cukrá�
          ➢   65-51-H/01    Kucha� – �íšník            
  ➢   69-51-H/01    Kade�ník

PRO ABSOLVENTY T�ÍLETÝCH U�EBNÍCH OBOR	 NABÍZÍME:
     ➢   64-41-L/51   Podnikání – denní nástavba

         Telefon: 491 470 158   Fax: 491 470 174 
Adresa: 549 01 Nové M�sto nad Metují, Školní 1377

E - mail: info@sossou-nm.cz     URL: http://www.spsnome.cz

Pro školní rok 2012 - 2013 nabízíme:

Vás zve na

AK�NÍ 
VÁNO�NÍ P	J�KA

� p�j�ka od jednoho v��itele
� p�ímý investor

� individuální p�ístup splátek
� pro matky na MD, d�chodce,OSV	

AKCE NA LISTOPAD 
PRVNÍ SPLÁTKY AŽ V LEDNU

osobní � nan�ní poradce

775 271 693

M�sto Náchod pronajme byty
             Barto�ova ul. �p. 275 – volný standardní byt �.3, vel. 2+kk ve 1.NP o vým��e 51,8 m2

             Borská ul. �p. 293 – volný standardní byt �.4, vel. 1+3 ve 2.NP o vým��e 58,72 m2

             Ruská ul. �p. 502 – volný standardní byt �.1, vel. 1+kk ve 1.NP o vým��e 37,95 m2

             Komenského ul. �p. 577 – volný standardní byt �.15, vel. 1+3 ve 4.NP o vým��e 103 m2

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:

             Byt �.   3/275   –  min. výše nájemného 65,- K�/m2, depozitní smlouva na 70.000,- K�
           Byt �.   4/293   –  min. výše nájemného 65,- K�/m2, kauce  30.000,- K�
           Byt �.   1/502   –  min. výše nájemného 65,- K�/m2, kauce  15.000,- K�
           Byt �. 15/577   –  min. výše nájemného 65,- K�/m2, kauce  30.000,- K�

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

    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 bytovém fondu   
        (nap�. SBD)
    d) nebyl v minulosti projednáván v p�estupkovém �ízení
    e) doloží schopnost dlouhodob� platit nájemné z vlastních p�íjm� nebo z vlastního 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 (platí i pro výpov�di z nájmu 
         z t�chto d�vod� podle p�edchozího zn�ní ob�anského zákoníku) 
    g) výb�rového �ízení se nemohou zú�astnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhla-
        su 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 rohu ozna�ené nápisem:

  Výb�rové �ízení  –  byt  275/3    -  neotvírat
  Výb�rové �ízení  –  byt  293/4    -  neotvírat 
  Výb�rové �ízení  –  byt  502/1    -  neotvírat
  Výb�rové �ízení  –  byt  577/15  -  neotvírat

Adresovat na M�Ú Náchod, odbor správy majetku, bytové odd�lení. 
Uzáv�rka p�ihlášek: 

30. 11. 2011 do 15,00 hod.
Informace tel. 491 405 247 p. Jaroslav Bidlo



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

„KVALITA PROV	�ENÁ �ASEM“
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OBDRŽÍTE
MALÝ DÁREK

Tel. 602 886 577
Házenká�ská hala – Hamra Náchod

Najdete nás na Facebooku  
Squash Centrum Náchod

Ricochet + squash + stolní tenisRicochet + squash + stolní tenis

SQUASH CENTRUM
 NÁCHOD
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NOVINY 

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

V naší správ� je nyní 5827 byt� ve 272 bytových 
domech. Dob�e tak víme, že každý d�m musí být 
samostatn� hospoda�ícím subjektem, má-li mít spoko-
jené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše kom-
plexní nabídka sm��uje ke spole�enství vlastník� by-
tových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy, 
ú�etnictví, provozní �innosti, právních úkon�, tech-
nické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho 
stabilního technického a ekonomického zázemí. 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

Loupežník Lotrando �ádí na Broumovsku
 Spolek cestovního ruchu Broumovsko si vyhlédl pohádkovou postavu jako svou 
obchodní zna�ku, aby p�ilákal turisty. To se ale nelíbí manažeru svazku obcí Jes-
t�ebí hory Janu Balcarovi, podle kterého Lotrando již roky pat�í do Jest�ebích hor. 
„Lotrando i další pohádkové postavy už dávno platí za zavedenou 
zna�ku v místech, o nichž �apek v pohádkách píše - v Jest�ebích 
horách neboli Brendách, na Hronovsku, v okolí Úpice �i Svato�o-
vic,“ dodává Balcar. 
 Vášnivou diskuzi o Lotrandovi rozjit�il podnikatel Jan Školník 
na konferenci Správy Chrán�né krajinné oblasti Broumovsko. Pod-
le n�kterých by ale pro Broumov byla lepší postava mnicha, ta by se 
lépe hodila k místnímu klášteru.                                                 KP

Studenti z Evropy zavítali do  Náchoda
 Poutavě představit náchodský region i celou Českou republiku v angličtině 
a vytvořit zajímavý týdenní program pro 30 studentů a učitelů z Německa, Itálie 
a Francie nelehký úkol, který v polovině října zvládli na výbornou studenti Aca-
demia Mercurii v Náchodě. Jednalo se o třetí náchodské setkání v rámci mezi-

národního projektu Comenius, založe-
ného na partnerství škol z evropských 
zemí, který sleduje poznání a  pocho-
pení tradic jednotlivých národů a  re-
gionů v  Evropě a  vychovává mladou 
generaci, aby vnímala odlišnosti jako 
zdroj vzájemného obohacení a  spolu-
práce. Díky projektu se skupiny stu-
dentů dostávají každoročně do  zemí 
spřátelených škol, kde bývá zahraniční 
návštěva ubytována v rodinách domá-
cích studentů.  Kromě sportovně kul-
turních aktivit jsou středem programu 
slovem doprovázené multimediální 
prezentace regionu a exkurze, vše v an-
gličtině. V  duchu letošního zaměření 
projektu na ekologii a geografi i přidali 
náchodští zahraničním hostům k pro-
hlídce Prahy také seznámení s Nácho-
dem, Adršpachem, se zpracováním 
biomasy v Úpici, i s krajinou Krkonoš.  

                                                             (red)

Nová diashow cestovatele Leoše Šimánka

NOVÝ ZÉLAND
Zimní cestování po ostrovech p�írodních superlativ�

termíny p�edstavení a další informace: 
www.leossimanek.cz

NOVOM�STSKÁ FILHARMONIE UVÁDÍ:
Do nové sezóny v novém kabát�
 St�ih na nový kabát Novom�stského orchestru za�al vznikat již v lo�ském roce, kdy 
jsme se vrátili odpo�atí a plni dojm� z úsp�šného festivalu ve špan�lské Murcii. Za�ali 
jsme tehdy p�emýšlet nad novým názvem orchestru, který by lépe vystihoval jeho ná-
strojové obsazení. Nápad� byly do konce kv�tna desítky. Rozproudily se mnohé disku-
ze, které pokra�ovaly i o prázdninách, a na konci srpna padl záv�re�ný verdikt. Na první 
zkoušce v zá�í jsme se již sešli jako „NOVOMSTSKÁ FILHARMONIE“. 
 Nový však není jen název, ale t�eba i harmonogram koncert�. Budou jiné, než jste byli 
doposud zvyklí, bude jich víc a v nových termínech. Poprvé uspokojíme Vaše sluchové 
orgány na Podzimním koncert� ve �tvrtek, 17. listopadu, v 17 hodin v novom�stské 
sokolovn�. Nabídneme Vám díla sv�tových romantických autor� Johanese Brahmse, 
Franze Schuberta a Eduarda Lala, v jehož Špan�lské symfonii vystoupí jako sólistka 
na housle Kristýna Ková�í�ková a nebudou chyb�t ani muzikálové melodie, takže si 
každý poslucha� p�ijde na své.
 Podruhé nás budete moci slyšet v únoru na Zimním koncert� a do t�etice všeho hudeb-
ního v kv�tnu na koncert� Jarním. S novým názvem orchestru souvisí i nové internetové 
stránky www.no� .cz.
 Doufáme, že budete s naším novým kabátem spokojeni tak jako my, a budeme se 
na Vás t�šit v Den boje za svobodu v novom�stské sokolovn� na koncert� o páté. P�ed-
prodej vstupenek bude zahájen 1. listopadu v M�stském klubu Nové M�sto nad Metují.
                                                   Za Novom�stskou � lharmonii – Lucie Schneiderová

Další informace na tel. 602 103 775

Podnikatelský areál
při výjezdu z Náchoda

NA PRODEJ!
Prodejní, výrobní, skladové a kancelářské prostory o celkové ploše 1774 m2

Výjimečná lokalita
za rozumnou cenu!
 Moderně a  účelně koncipovaný 
areál na  strategickém místě v  Ná-
chodě při výjezdu směr Nové Město 
nad Metují a cesty Hradec Králové 
– Polsko. Hlavní budova má 3 NP 
a  je rozdělena na  administrativní 
a výrobní (skladové) křídlo, ve kte-
rém jsou vysokozátěžové stropy ur-
čeny i pro těžkou výrobu. Haly jsou 
vybaveny el. přípojkami a  vodou. 
Jednotlivá podlaží jsou spojena vý-
tahem o  nosnosti 1000 kg a  v  pří-
zemí je vysokozdvižná plošina na-
vazující na  kamionovou přepravu. 
Každé patro má své sociální záze-
mí. Část budovy je zařízena pro ad-
ministrativu se všemi potřebnými 
přípojkami, sociálním zázemím 

včetně reprezentativních místností pro vedení fi rmy. Část budovy je možno 
využít jako bytovou jednotku. Celá budova je zateplena, nová okna, rozvody 
dle platných norem. 
Parkování v areálu, celková plocha pozemku 1805 m2, zastavěná plocha 849 m2.

První podzemní podlaží směrem k  městu je v  současné době využíváno 
jako prodejna nábytku.


