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P�EDVÁNO�NÍ SLEVY
NA CELÝ SORTIMENT 

SUPERAK�NÍ CENY
DVBT, LCD,PLAZEM
  MY�EK - PRA�EK

SUŠI�EK I SPORÁK�  

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

drát MIG 0,8mm / 5kgdrát MIG 0,8mm / 5kg
250,- K�250,- K�

1.12.2009 v 19 hodin,1.12.2009 v 19 hodin,
M�stské divadlo dr. J.�ížka NáchodM�stské divadlo dr. J.�ížka Náchod

 Váno�ní koncert 
Janka Ledeckého s 
Nosticovým kvar-
tetem poskládaný 
z nejv�tších (nejen 
váno�ních) hit� – b�-
hem dvouhodinového 

vystoupení zazní písn� jako Ryba ryb�, Sli-
by se maj plnit o Vánocích, A od t�ch �as�, 
Nejdelší noc, P�kná, p�kná, p�kná, Proklí-
nám, Jenom láska a �ada dalších…

p�edprodej vstupenek:
Informa�ní a cestovní centrum,
Kamenice 144, tel. 491 420 420

JANEK LEDECKÝ
„Sliby se maj plnit o Vánocích“

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

VelkýVelký

výběrvýběr

gola gola 

sadsad

„GOLA SADA 94 ks „GOLA SADA 94 ks 

+ triko zdarma!“+ triko zdarma!“

PREVENCE CHŘIPKY!   
POMOC PŘI OSLABENÉ 

IMUNITĚ!
imunonutriční houba SHIITAKE 

(lentinula edodes)

Účinky: antibaketriální, podpora imunity, 
přírodní zdroj vitamínů 

a minerálů, imunomodulační 
a protinádorové účinky

dávka na 1 měsíc 90 tbl za 490,-Kč 

V nabídce i další imunonutriční houby:
Cordyceps  - doplnění fyzických sil, 

zimomřivost, kašel, dušnost - 90tbl 690,-Kč
Reishi - suchý kašel, dušnost, hypertenze, 

prevence stárnutí - 90tbl 490,-Kč
Triton - směs 3 hub - vyrovnané doplnění obra-

nyschopnosti organismu - 90tbl  550,-Kč

Tyto produkty můžete zakoupit 
v ordinaci TCM POINT, Krásnohorské 
672, Náchod v pondělí a ve čtvrtek

 nebo si je můžete objednat 
na info@tcm-point.cz  (na dobírku - 

cena produktů + 100,-Kč poštovné).

Váno�ní atmosféra v romantickém zákoutí

Zahradního domu
v areálu státního zámku Ratibo�ice, za skleníkem

28.–29. 11., 4.–6. 12., 12.–13. 12. 2009 vždy od 10 do 16 hodin
Prodejní výstava adventních kv�tinových dekorací a váno�ního zboží. 

Po složitých majetkových �ízeních p�ešel ob-
jekt v roce 2006 ve velmi zdevastovaném sta-
vu do rukou soukromého investora. Náro�ná 
rekonstrukce ho vrátila zp�t do d�stojného 
stavu, jež tomuto významnému kulturn�his-
torickému místu náleží. Sou�ástí obnovy 
bylo vybudování zahrady v�etn� citlivého 
za�len�ní do okolního prost�edí. Na tvorb� se 
podílel odborník z Ústavu zahradní a kraji-
ná�ské architektury Mendelovy univerzity v 
Brn�. Dispozice je inspirovaná tradi�ní histo-
rickou zahradou, odpovídající historickému 
stylu domu, up�ednost�uje použití rostlin-
ných druh� na ekologických principech. 

Zahradní d�m �. p. 13 je kulturní památka 
zapsaná na seznamu kulturních památek 
�R. Díky nadšení a rozhledu soukromého 
investora se ji p�es r�zné nep�íznivé okol-
nosti, poda�ilo zachránit a zp�ístupnit i pro 
naše další generace.
Genius loci Zahradního domu jej p�ed-
ur�uje ke kulturn�-spole�enským akcím 
r�zného zam��ení. V zá�í zde prob�hla vý-
stava Historické kv�tinové vazby, na kterou 
voln� naváže prodejní výstava Adventních 
kv�tinových dekorací a váno�ního zboží. 
Expozice p�edstaví nové, luxusní i klasické 
trendy váno�ní výzdoby.

K ratibo�ickému panství neodmysliteln� pat�í i objekt v t�sné blízkosti zámeckého 
skleníku, Zahradní d�m s �íslem popisným 13. D�m sloužil t�em generacím zahrad-
ník� jako obydlí. Postaven byl v roce 1905 posledními majiteli zámku v Ratibo�i-
cích Schaumburg-Lippe, kte�í si um�ní zahradník� velmi považovali.

MATURITNÍ PLES 
JIRÁSKOVA GYMNÁZIA

v Náchod�  Sobota 28.11.2009 ve 20 hod. v Beránku



 Hv�zdy 
na talí�i

   V tomto dílu našeho gastronomického seriálu se blíže podíváme do kraje hutí, dol� i krás-
né okolní p�írody, mezi hrdé Slezany.
Sou�asnou moravsko-slezskou kuchyni ovlivnilo z pohledu historie p�edevším bývalé 
rakousko-uherské impérium. Židovská, n�mecká, ma�arská i polská kuchyn� zanechaly 
všude mnoho vliv� a ingrediencí, které si lidé postupn� na talí�i oblíbili. Zdejší obyvatelé 
mají skv�lé a dobou prov��ené lokální speciality, na které chceme naše �tená�e upozornit. 
Dobrým tipem, jak ochutnat tradi�ní regionální pochoutky, je zú�astnit se folklorních akcí. 
N�které typické pokrmy slezské kuchyn� bývají t�žší na trávení, a proto se k nim skv�le 
hodí pivo a pálenka. V souvislosti s tradi�ní gastronomií ve slezském regionu platí, že �ím 
více postupujeme na sever, tím z�eteln�ji se projevuje vliv polské kuchyn�. P�vodní strava 
obyvatel Slezska odpovídala p�írodním podmínkám a byla spíše skromná a prostá. Polévka 
byla vždy „grunt“, n�kdy dokonce jediný chod. Musela však být hustá, sytá a výživná. 
Nej�ast�ji se p�ipravovala z kyselého zelí anebo z  nakyslého mléka. Mezi prostým lidem 
kralovala bezmasá jídla a brambory se zelím v r�zných úpravách v podstat� tvo�ily základ 
jídelní�ku. Maso bylo sváte�ním chodem a �asto se konzervovalo nakládáním, uzením a za-
va�ováním. Jako mou�níky p�evládaly kolá�e z kynutých t�st s ovocem, tvarohem, povidly 
a mákem, ale také se zelím. A nyní se zam��me na místní kuliná�ské zajímavosti. Nejen jako 
pochoutku perníkové chuti, ale také jako suvenýr si odvážejí návšt�vníci ze Štramberku 
tamní specialitu. Štramberské uši jsou cukrovinkou spojenou s pov�stí o Tatarech, kte�í 
údajn� p�i svých st�edov�kých nájezdech u�ezávali svým nep�átel�m práv� uši.
Certi	 kované prodejny najdete p�ímo na nám�stí. Výrobc�, kte�í mohou tuto tradi�ní zna�-
ku legáln� používat, je p�esn� jedenáct.
Také oderský kapr je zna�ka, která garantuje p�vod výrobku a vazbu na konkrétní území. 
Tato ryba se prodává a zpracovává nejen pro vnit�ní trh, ale je ur�ena i na export do zahra-
ni�í.
„Va�ónka“ je ko�alka, která se p�ipravuje p�evážn� ve východní polovin� Moravskoslez-
ského kraje. Tu opravdu tradi�ní p�ipravíte smícháním karamelového cukru, vody a p�ísad 
- š
ávy z citronu, medu a ko�ení (sko�ice, h�ebí�ek). Po prova�ení opatrn� p�ilijeme líh. 
Podává se horká a p�vodn� byla mašt�na slaninou. Naproti tomu „miodula“ je ko�alkou 
zcela typickou pro T�šínské Slezsko.
Vzniká spojením medu, p�eva�ené vody a lihu (v m��ítku 1:1:1). �ím déle zraje, tím více 
získává na kvalit�. Další speciality tohoto regionu jsou „bachora“ - pe�ené hrubé st�evo 
nebo vep�ový žaludek, sypaný kmínem. Pln�na jsou t�enými brambory a cibulí spa�enými 
horkým mlékem, se slaninou �i b��kem, solí, pep�em a �esnekem. „Placki na blaszi“ se 
p�ipravují z t�ených brambor, mouky a soli. Pe�ou se bez použití tuku na rozeh�áté plotn� a 
podávají s teplými škvarky nebo se smetanou a cukrem. „Szoldra“ �i „murzyn“ nebo „pecy-
nek“ je speciální bílá klobása zapékaná ve slaném, p�vodn� chlebovém, t�st�. V d�ív�jších 
dobách se namísto klobásy zapékalo uzené maso. A nakonec p�idáme slezské „kysli�ky“, 
podušené brambory s kysanou smetanou a vejci.

Text p�ipravují žáci a pracovníci St�ední školy 
hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu Hv�zdy na talí�i

Slezská „va�ónka“ p�ijde k chutiSlezská „va�ónka“ p�ijde k chuti

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

NENÁRO�NÝ A Ú�INNÝ 
OCHRÁNCE

    Pokud je požár zpozorován bezprost�edn� po jeho vzniku, dokud se ješt� 
nerozho�el plnou silou, je možné u�init opat�ení, aby p�ípadné škody nebyly 
velké a nebyly ohroženy životy. Obzvláš� d�ležité to je v noci, kdy jsou zplodiny 
ho�ení pro spící smrtelnou hrozbou.
    Z tohoto d�vodu je dobré si dom� po�ídit pomocníka, který nikdy nespí - požár-
ní signalizaci. Systémy elektrické požární signalizace jsou již velmi propracované. 
Hlási�e se samy testují, samy si nastavují citlivost, samy komunikují s 
úst�ednou. Úst�edna dá sama v�d�t hasi��m, sama otev�e únikové dve�e, zapne po-
žární v�trání, vypne p�ívod plynu_ Ú�innost tohoto za�ízení je nesporná, ovšem pro 
b�žného uživatele bytu nebo rodinného domu je tento systém „p�íliš drahý“. To však 
neplatí o autonomních hlási�ích kou�e. To je za�ízení, které požár samo v�as zjistí a 
dá o n�m v�d�t osobám, které se nacházejí v jeho blízkosti a jsou tedy nejvíce ohro-
ženy. Hlási� je skromným pomocníkem. Je levný, velmi jednoduchý a spolehlivý. 
Dokonce ani nepot�ebuje p�ívod proudu �i složitou
instalaci. V jedné malé „krabi�ce“ je umíst�na baterie, detek�ní komora i vestav�ná 
siréna. Hlási� se sám testuje a sám upozorní na vybitou baterii. Montáž netrvá déle 
než 5 minut a posta�í k ní dv� hmoždinky, dva vruty a p�im��ená šikovnost p�i práci 
s vrta�kou, p�ípadn� k montáži posta�í jen lepidlo.
Toto jednoduché za�ízení dokáže spolehliv� detekovat zplodiny ho�ení a následn� 
sirénkou upozornit „vše živé“ v okolí. Siréna je natolik pronikavá, že spolehliv� 
vzbudí i tvrdého spá�e ba i souseda v paneláku. A tím je spln�n úkol: nejvíce ohro-
žení lidé jsou v�as varováni a tak mají šanci uniknout - tedy p�ežít.
Cena jednoho za�ízení se zpravidla pohybuje od 300 K� do 1 000 K�. Vzhle-
dem k tomu, že tento pomocník nikdy nespí a jen jednou za rok si �ekne o nové 
baterie, se jist� vyplatí si ho do bytu po�ídit.                      Old�ich P�ibyl                                                                                                                                           

 Doufat, že my budeme mít takové št�stí a ni-
kdy se nestaneme ob�tí p�epadení, se m�že ve 
sv�tle policejních statistik jevit jen jako zbožné 
p�ání. Vyvstává tedy otázka, jak si ochránit své 
zdraví �i život, když nám hrozí nebezpe�ní ze 
strany jiného �lov�ka.
   Žákyním chvalkovické školy toto vše vysv�t-
lili p�íslušníci Policie �R, kte�í také p�edvedli 

     Rád bych touto cestou pod�ko-
val všem léka��m a celému zdra-
votnickému personálu Interního 
odd�lení náchodské nemocnice za 
p�íkladnou pé�i, kterou mi v�nova-
li v dob� mé hospitalizace na tomto 
odd�lení a v�nují i nadále. Velmi 
si cením jejich profesionality i 
laskavého p�ístupu k pacient�m. 
Mé pod�kování též sm��uje k týmu 
Dializa�ního st�ediska náchodské 
nemocnice.

        Drahomír Tyburec         

Dne 21.listopadu 2009 vzpome�te s námi smut-
ného výro�í 10ti let úmrtí naší maminky, babi�-
ky, prababi�ky paní SV�TLY FABIÁNOVÉ z 
Náchoda.

S láskou na ni vzpomínají všichni, kdo ji m�li rádi.
                                                               rodina                                           

Dne 21. listopadu uplynul jeden rok, kdy nás 
ve v�ku 60-ti let navždy opustila paní 

Marcela Netrestová z Náchoda - B�lovse. 

Kdo jste ji m�li rádi, vzpome�te s námi.

rodina          

Vzpomínka

Tichá vzpomínka

Kde se to v té křehotince bere aneb minikurz sebeobrany

      Dne 19.10.2009 se smíšený p�vecký sbor Kácov z Nového M�sta nad Metují vrátil z 
p�veckého hostování ve m�st� Plock v Mazovském vojvodství v Polské lidové republice. 
P�vecký sbor Kácov pod vedením sbormistra MgA. Jaroslava Rybá�ka zde vystoupil spo-
le�n� s mladým nad�jným varhaníkem Pavlem Svobodou z  Valu u Dobrušky v rámci oslav 
tzv. „papežského dne“ - jmenování Karola Wojtyly papežem Janem Pavlem II. Vystoupení se
konalo ve zcela zapln�né nádherné katedrále Nanebevzetí Panny Marie z 12. století, jejíž o	 -
ciální název zní Bazylika katedralna pw. Najswietszej Maryi Panny Mazowieckiej Czczonej
w Tajemnicy Wniebowziecia.
   Další vystoupení pak sbor absolvoval v místním muzeu v rámci „Týdne k�es
anské kultu-
ry“. Vystoupení sboru, které tentokrát tvo�il jak duchovní, tak i odleh�ený sv�tský repertoár, 
obohatil svým sólovým vystoupením na trubku Jaroslav Pultar z Bohuslavic nad Metují za 
klavírního doprovodu Pavla Svobody.
   Sboru se dostalo v�elého p�ijetí od zástupc� m�sta Plock i vedoucích p�edstavitel� technické 
školy, která sboru Kácov zajiš
ovala zázemí a všichni zú�astn�ní se vyslovili pro pokra�ování 
zapo�até spolupráce i v dalších letech.

Jolana Doubková, �lenka sboru

ZELENÁ PRO CYKLOSTEZKU
   Hronovští zastupitelé schválili p�ijetí úv�ru do výše 10 milion� K�, který bude využit na 
	 nancování výstavby cyklostezky ve sm�ru St�ezina - Kozinek. Na akci byla získáná dotace 
ve výši 90 % uznatelných náklad�.                                                                                      (r)  

KÁCOV v polském Plocku

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

Poděkování

Kosmetické ošetření 
(70% komplex kyselinou glykolovou)

Nehtová modeláž
 

Permanentní prodloužení řas

IPL  AntheliaIPL  Anthelia®®
  

(15 sv�tových patent� a je sv�tovou 
jedine�nou 	 rmou v oblasti depilací)

�  fotoepilace-trvalá depilace tmavých, 
            a sv�tlých i šedivých chloupk� na r�z-                                                                                                    
     ných partiích t�la 

�  fotorejuvenace-omlazení pleti

�  odstran�ní pigmentových skvrn 

�  odstran�ní žilek, pavou�k�, metli�ek

�  výrazné zlepšení stav� jizev a strií

�  akné 

informace informace 
na tel.č.: 737 543 970na tel.č.: 737 543 970

M�sto M�sto Náchod prodá obálkovou metodou volnou bytovou jednotku:

Krámská 727, jednotka �. 727/3, 1+kk, vým�ra 33,20 m2

Vyvolávací základní cena 500.000 K�.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 26.11. a 3.12.2009 vždy v 9:00 hod.

Nabídky v uzav�ené obálce ozna�ené v levém hor. rohu nápisem:

Výb�rové �ízení - byt 727/3- neotvírat

adresovat na M�Ú Náchod, Odbor správy majetku a � nancování.
Uzáv�rka p�ihlášek 4.12.2009 ve 13:00

informace na tel. 491 405 233, 491 405 237
a https://www.mestonachod.cz/mu/uredni_deska/udeska.asp?id=1525

Prodej pouze prvnímu v po�adí 
- p�i jeho odstoupení se �ízení ruší a opakuje 

oba hosté �elili �ad� dotaz� k tématu.
D�ležitým poznatkem, který si d�v�ata od-
nesla, bylo konstatování, že konfrontace je 
tím nejkrajn�jším �ešením a že kdo ute�e, ten 
vyhraje. 
    Už te� se t�šíme na další setkání s našimi 
instruktory, které prob�hne p�ed Vánoci.                  

Petr Hlava      

techniky, jež jim mohou zachránit život. Ne-
jednalo se pouze o základy sebeobrany, ale
zejména o získání informací, jak se do nebez-
pe�né situace rad�ji v�bec nedostat.
   A�koliv i my u�itelé poskytujeme dostate�-
né množství informací k témat�m, týkajících 
se ochrany zdraví, vždy je lepší, když se naši 
sv��enci seznámí s praktickou stránkou výu-
ky sami, vyzkouší si své dovednosti, poznají 
své silné a slabé stránky, �ímž do svého života 
vnesou zkušenost, získají nadhled a zbaví se 
zábran.
Být p�ipraven na mnohá úskalí, um�t si poradit 
v obtížné situaci, v��it si a získat sebev�domí 
- to je i hlavní náplní nového školního vzd�lá-
vacího programu. Um�ní sebeobrany je možná 
i bonusem výchovy ke zdraví, ale zcela jist� 
p�ínosným.
   Pánové z odd�lení policie, kterým pat�í náš 
dík, p�edvedli d�v�at�m ze 7. - 9. t�ídy n�kolik 
praktických postup�, jakým zp�sobem se lze 
vyprostit ze sev�ení úto�níka nebo jak zamezit 
držení za vlasy. Atmosféra kurzu byla p�íjem-
ná a plná smíchu.
    V záv�ru dvouhodinovky došlo i na dotazy. 
Po prvotním ostychu se dívky rozpovídaly a 

Byt 2+1 v samostatně stojícím zděném ve Vernéřovicích u Broumova  ......................................................  290 000,-Kč
Rodinný dům na Lipí u Náchoda se zahradou, garáž, dílna, vl. Studna ............................................... 1 390 000,- Kč
K pronájmu se nabízí reprezentativní kancelář v Novém Městě nad Metují .................................  4 500,-Kč/měs.
Pěkně řešený byt 3+1 v osobním vlastnictví v centru Dobrušky  ........................................................ 1 590 000,-Kč 
Hezký byt v družstevním vlastnictví s novou kuchyní v Náchodě na Plhově.......................................  995 000,-Kč

Nově zrekonstruovaný zděný byt se zahradou v centru 
Úpice. K prodeji se nabízí cihlový byt 2+1 o výměře 60 m2 ve 4. 
NP. Po kompletní nadstandardní rekonstrukci s vlastním parkováním 
a společnou oplocenou zahradou. Dispoz: vstupní chodba (plovoucí pod-
laha), WC, kopelna s rohovou vanou, nová moderní kuchyň s vestavnými 
spotřebiči, obývací pokoj a ložnice s pracovním koutem. Byt je vlastněn 
formou podílu na nemovitosti.                                                � Cena: 

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

„Nej Sestřička“
     Spole�nost BATIST s.r.o. ve spolupráci 
s Davidem Novotným po�ádá v Náchod� 
charitativní akci  BATIST NEJ sest�i�ka. 
Celá  událost se uskute�-
ní 21. listopadu 2009 v 19 
hodin v Náchod�, v  M�st-
ském divadle Dr.�ížka. 
P�ítomny budou osob-
nosti  spole�enského i 
politického života a sa-
moz�ejm� i ty, jejichž  
nelehké práci je celá 
akce v�nována, „an-
d�lé v bílém“-  sest-
�i�ky.                     /r/



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

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB:

ŽALUZIEŽALUZIE
ANDY, Maloskalická 19, ČESKÁ SKALICE, mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

www.andy-skalice.cz, andy.skalice@seznam.cz

ŽALUZIÍ 
ROLET, SÍTÍ 
SHRN. DVEŘÍ

CH ZÁSOB
sleva ažsleva až

35%35%
(dále nabízíme čalounění dveří, renovaci dveří)

renovace kuchyňských dvířek a skříní fólií

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz ob�d�
pro � rmy, provozovny, prodejny

a soukromé osoby.

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

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Nové M�sto nad MetujíNové M�sto nad Metují                                
T.G.Masaryka 391T.G.Masaryka 391
Tel. 491 814 302Tel. 491 814 302

www.optikametuje.cz
Po – Pá: 8 – 11:30  12:30 – 17

So: 9 – 11

- 30%
na všechny 

dioptrické obruby
(15.11 -15.1)

- 30%- 30%

POZOR!!! POZOR!!! 
PRO NOV� OTEV�ENOU POBO�KU 

V NÁCHOD� P�IJMEME 
3-5 SPOLUPRACOVNÍK� NA KOMPLATECI 

FORMULÁ�� PRO OBCHOD A SLUŽBY. 
VÝD�LEK OD 30.000,-K�/M. 

OMEZENÁ NABÍDKA. 

Tel.731733885         

FINANČNÍ CENTRUM
POMOCI V ČR! 

VYHLAŠUJE PŘEDVÁNOČNÍ AKCI

NA SMĚNKY DO 200 000,- KČ! 

BEZ REGISTRŮ! VŠEM! 

STAČÍ JEN OP! VOLEJTE

731817679, 603940082

RESTAURACE RESTAURACE 
U MEDVĚDA U MEDVĚDA 

VE STÁRKOVĚ VÁS ZVE 
DNE 5.12.2009  OD 20.00.HOD.

NA MIKULÁŠSKOU 
ZÁBAVU

DO NOVĚ OTEVŘENÉHO SÁLU 

HLEDÁTE VÁNOČNÍ DÁREK?
 

U NÁS KREDIT. KARTA VISA 
NA 100 000,-KČ!

STAČÍ JEN JEDEN DOKLAD
A 1000,- KČ! BEZ REGISTRŮ

A PŘÍJMŮ

603940082, 731817679

SUPERSTAR JSOU „ZPÍVAJÍCÍ MIMINKA“

   Divácky oblíbenou televizní sout�ží je X-
FACTOR. Práv� v ní zazá�ila z televizní obra-
zovky sympatická Kamila Nývltová ze Rtyn� v 
Podkrkonoší. Absolventka St�ední pr�myslové 
školy od�vní z �erveného Kostelce nyní stu-
duje ve druhém ro�níku Ježkovy konzervato�e 
v Praze. Neztratí se rovn�ž ani na „prknech 
znamenajících sv�t“. D�kazem je nap�íklad 
její angažmá v muzikálu Kleopatra v pražském 
Divadle Broadway. Kamila Nývltová byla tak 
laskavá, že poskytla novinám ECHO následu-
jící rozhovor:
* Naši �tená�i by rádi znali Váš názor na pro-
bíhající sout�ž �eskoSlovenská SUPERS-
TAR 2009?
- Já jsem z takové podobné sout�že vyšla (X - 
FACTOR pozn. red.). Je dobré do toho jít. Li-
dem to ur�it� pom�že. T�m, co usp�jí a dosta-
nou se do 	 nále p�eji hlavn� pevné nervy.
* Nevadí, že v sout�ži mají její ú�astníci tak 
nízký v�kový pr�m�r?
- Máte pravdu, pro mnohé to problém m�že být. 
Vždy
 to jsou taková zpívající miminka.

* Zbývá mladé dívce �as na lásku?
- Láska byla, ale nyní jsem sama. Po sout�ži X-
FACTOR vztah skon�il a nyní nemám na lásku 
�as. (s úsm�vem) Až to p�ijde,tak to p�ijde...
* V minulosti jste se na pódiu objevovala spo-
le�n� i s vaším otcem. Ješt� si s ním zazpíváte?
- Bohužel, není �as. Dom� se dostanu tak jed-
nou za m�síc. Tatínek je z toho smutný. I mn� 
naše spole�ná vystoupení chybí.
* V�nujete se nyní um�ní, vaše ko�eny jsou 
však ve sfé�e ryze praktické...
- Máte op�t pravdu. Mám maturitu, což mi 
dovoluje i podnikat ve specializovaném oboru 
od�vnictví. Nemám se za co styd�t, protože si 
pamatuji, že i Lucka Bílá byla p�vodní profesí 
švadlena.
* Blíží se Vánoce, co bude a kde to bude pod 
strome�kem?
- Vánoce budu trávit doma u rodi�� ve Rtyni, 
ale druhý den už odjíždím zp�t do Prahy, kde 
m� �eká další pracovní závazek.

A� se Vám vše da�í a d�kuji za rozhovor 
Ivan Vávra (foto autor)

* Jak moc se vám líbí v �eském showbyznysu?
- Jsou tam klady i zápory. Je p�íjemné být na vý-
sluní, užívat si p�ízn� divák�, zájmu fotograf�... 
To všechno pat�í k popularit�. Na druhé stran� je 
zde bulvár, který ob�as nehezky píše...

   Vysokovský kohout je již minulost. 
Mezi ocen�nými nechyb�li ani auto�i z našeho regionu. Druhou cenu za dokument „B�loves-
ká tragedie „ získal Miroslav Trudi� z Náchoda, Jaroslav �ervinka z Nového M�sta n Met. 
obdržel �estné uznání za 	 lm „Bez vozíku, nad vodou“ a cenu Járy Kohouta získal Vysokovák 
Martin Bohadlo - na snímku p�i p�ebíraní ocen�ní.                                  Text a foto Zd.Majer

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

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

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

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

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

Broumov - p�kný byt v OV 3+1, 9 patro 72 m2, plast.okna, balkon .........................790.000,-K�
Teplice n.Met. – velká ,suchá stodola v dobrém stavu s poz.1 600 m2 .....................425.000,-K�
Broumov – objekt bývalá jatka vhodné k výr. i sklad s poz. 900 m2 .................... 1.990.000,-K�
Police n.Met.- byt 1+1 v OV, 37 m2, výtah, plast.okna, 3 NP, ÚT dálk ...................555.000,-K�
Teplice n.Met. – krásná roubenka, 5 pokoj�,soc.záz.,bazen,altán, poz.1205 m2 . 1.990.000,-K�
�eská �ermná – v�tší chalupa, 4 pokoje,rek.,sít�, poz.1313 m2, super místo .... 1.940.000,-K�
Náchod – rekr.chata, zd�ný suterén, zatepl.+podrkoví,voda.el., 332 m2 ..................415.000,-K�
Broumov – 3+1 v OV, 72 m2, po rek., zasklená lodžie, ÜT dálková .......................740.000,-K�
Náchod – druž.byt 1+3 73 m2, 2.NP s výtahem, zd�né jádro, p�kný ................... 1.150.000,-K�
�ervený Kostelec – stav.poz. 3 648 m2, voda a el.na poz.,dobrý p�ístup ................175,-K�/m2
�eská Skalice – menší RD v centru, 1+2, plyn+krb, poz.345 m2 .............................895.000,-K�
�eská Skalice Zájezd – �adový d�m 1+5. garáž, ÚT kombin.,660 m2 ................ 2.635.000,-K�
Ž�ár n.Met.- v�tší RD po rekonstr, 1+5, interiér ve d�ev�,garáž,dílna ................ 1.630.000,-K� 
Borová – RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyho�ení.Nutné opravy ......................730.000,-K�
Chvalkovice – velký RD 1+6, stodola, poz.1058 m2,sklep,p�da, dobrý stav ..... 1.520.000,-K�
Velký D�eví� – d�m s restaurací, v pat�e sál a byt 1+1, ÚT, sít�, poz.675 m2 ...... 1.430.000,-K�
He�mánkovice – RD po �ást.reken.,1+4, koupelna,WC, lokál,.871 m2...................757.000,-K�
Broumov – druž.byt 1+1 v Broumov�, 2NP 34 m2, ÚT ............................................355.000,-K�
Starko� – v�tší RD v rekonstr. + materiál, sit� nové,plyn,748 m2 ......................... 1.690.000,-K�
�eská Skalice – opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky,230/400V, sít� u poz ................795.000,-K�

říká v rozhovoru pro ECHO Kamila Nývltová

Co se zm�nilo ve  St�ední školeCo se zm�nilo ve  St�ední škole
v Novém M�st� nad Metujív Novém M�st� nad Metují

    St�ední škola v Novém M�st� nad Metují prochází v sou�asné dob� reorganizací. Vedení školy a 
všichni její zam�stnanci se p�izp�sobují neustále se snižujícímu po�tu žák�, který ur�uje i možnosti 
školy. Optimálním �ešením pro naši školu bylo opušt�ní budovy kláštera v Komenského ulici v 
Novém M�st� nad Metují, v d�sledku �ehož dojde ke zna�ným úsporám 	 nancí. D�ležité je, že 
t�mito zm�nami nedošlo ke snížení kvality výuky žák�.
    Žáci z obor� cukrá�ské práce, kucha�ské práce, aranžérské práce se p�est�hovali do upravených 
t�íd a dílen v prostorách budovy Králí�ku, praktická škola dvouletá a nový obor provoz domácnosti 
sídlí v budov� Merkuru na Husov� nám�stí a praktická výuka oboru záme�nických prací probíhá 
v málo využívaných dílnách sp�átelené St�ední pr�myslové školy v Novém M�st� nad Metují.
    Rozmíst�ní obor� se bude pravd�podobn� ješt� m�nit, nebo
 na základ� usnesení Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje dochází ke dni 1. 1. 2010 ke slou�ení naší školy se Základní školou v 
Novém M�st� nad Metují (bývalá „zvláštní škola“) a se St�ední školou v Opo�n�. V d�sledku 
t�chto zm�n ponese naše škola název St�ední škola a Základní škola, Nové M�sto nad Metují. 
Slou�ením vznikne za�ízení speciálního školství, které na území náchodského a rychnovské-
ho okresu a v p�ilehlém okolí bude schopno zabezpe�it komplexní a efektivní pé�i o žáky se 
speciálními vzd�lávacími pot�ebami po celou dobu jejich školní docházky.
    Pod�kování pat�í všem zam�stnanc�m školy, protože bez jejich ob�tavé práce a ochoty po-
moci by se st�hování z budovy Kláštera nepoda�ilo v tak krátkém �asovém období zrealizovat.                                                                                                                   

Ing.Yvona Ulwerová  

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice

Významná výrobní společnost z oboru potřeb pro zahrádkáře 
hledá vhodného kandidáta na pozici:

„VEDOUCÍ OBCHODNÍHO TÝMU PRO ČR“
Požadujeme:

- Minimálně SŠ vzdělání
- Praxe v oboru obchodu a vedení lidí

- Znalost práce na PC (MS Offi ce)
- Velmi dobré řídící, organizační a komunikační schopnosti

- Samostatnost a cílevědomost
- Řidičský průkaz sk. B, ochotu cestovat

Nabízíme:
- Práci v prostředí stabilní české společnosti

- Zajímavé fi nanční ohodnocení 
- Možnost seberealizace a tvůrčí práce

- Služební automobil, mobilní telefon, sociální výhody

V případě zájmu zasílejte svůj motivační dopis a strukturovaný životopis do 30.11.2009 
na adresu:  AGRO CS a.s. Fejklová Anna, Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice 

Tel.: 491 457 13, fejklova@agrocs.cz



VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

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

BRIKETY
z biomasy, 

kvalitní 

volně ložené 

2,20 Kč/kg
balené 2,70 Kč/kg

Náchod - Vysokov

TEL.:776 146 571 

ZDRAVÁ VÝŽIVA
DOPL�KY
CaliVita

Komenského 314 (naproti Lidovce)
547 01 Náchod

mob.: 604 385 566
ZM	NA OTEVÍRACÍ  DOBY

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

�
�

ADVENTNÍ 
ODPOLEDNE

   Sdružení zdravotn� postižených Náchod, po-
�ádá v úterý dne 1.12.2009 Adventní odpoled-
ne v restauraci Sokolovna.
Program: za�átek v 14.00 hod. Prof. Feters nás 
seznámí s adventními zvyky, povídkami naše-
ho kraje. Pozváni jsou Mgr. Jaromír Vejrych, 
�editel MSSS, zástupci M�stÚ.
Dáre�ky „z p�dy“ pro vzájemnou radost, 
vzpomínání p�i živé hudb�. Spole�ná ve�e�e 
zajišt�na. Cena: �lenové 85,-K�, ne�len 90,-
K�. Výb�r �ástky každou st�edu od 13.00 h. 
v klubovn� SZdP- Palachova ul. T�šíme se na 
Vás a v��íme, že se spolu v tomto adventním 
odpoledne dob�e  pobavíme, zavzpomínáme.

Za �leny výboru SZdP Vás zve 
O.Frühaufová a M. �ihá�ek   

Bižuterie PRINCIPESSABBižuterie PRINCIPESSSAABBBižuterie PRINCIPESSSAAA

��  bižuterie  ��  kabelky  ��  šátky  ��  šály

��  swarovski komponenty

Pasáž KAMENICE, Kamenice 91, NÁCHOD
po-pá  9 - 17 hod.  so  9-11 hod.

NOVĚ OTEVŘENO Při předložení tohotoPři předložení tohoto
kupónu SLEVA 10 %kupónu SLEVA 10 %

491 421 711 

RODINO, DO SEDEL!RODINO, DO SEDEL!

obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL V REGIONUNEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL V REGIONU

AKCE „NOVÉ ZA STARÉ“AKCE „NOVÉ ZA STARÉ“

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



122980            zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK , NÁCHOD
Družstevní byt ve zd�né zástavb�. CP 59 m2. 
K bytu náleží spole�né prostory. P�evod do 
OV v roce 2018.

Prodej 900 000 K�

124040            zdarma: 800 100 446

NOVOSTAVBY 1+KK – 3+KK V OV, NÁCHOD
Novostavby byt� v klidné �ásti nad nemoc-
nicí. K byt�m náleží p�edzahrádka. Stavba 
bude dokon�ena v srpnu 2010.

Prodej od 23 000,-/m2

125354            zdarma: 800 100 446

NOVOSTAVBA BYTU 1+1 POLICE NAD METUJÍ
�áste�n� vybavený byt  1+1 v OV. Obytná 
plocha 48 m2. K bytu náleží sklep, výhodná 
investice pro trvalé bydlení.

Prodej od 23 000,-/m2

128438            zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, NÁCHOD
Byt nedaleko centra m�sta. Nízké náklady 
na bydlení. Byt je v p�vodním stavu, d�m po 
revitalizaci. CP 60 m2. 

Prodej 1 070 000,-

111034            zdarma: 800 100 446

NOVOSTAVBA BYTU 2+1 POLICE NAD METUJÍ
Byt 2+1 v osobním vlastnictví o CP 63 m2. Byt 
je �áste�n� vybaven – kuchy	. linka, vestav. 
sk�ín�. K bytu náleží sklep.

Prodej 1 095 000,-

122174            zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV NÁCHOD
Byt je po kompletní rekonstrukci. Nová okna, 
nová kuchy	ská linka, plovoucí podlahy a 
balkon. CP 74 m2.

Prodej 1 096 000,-

128182             zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, MEZIM�STÍ
Byt 3+1  v centru m�sta Mezim�stí. D�m je 
po kompletní revitalizaci. Nízké náklady na 
bydlení. CP 70 m2.

Prodej 545 000,-

114603            zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, VERNÉ�OVICE
Byt v 1. pat�e cihlového domu v klidné �ásti 
obce. Obytná plocha 74 m2. K bytu náleží 
pronajatá zahrádka.

Prodej 399 000,-

128199            zdarma: 800 100 446

BYTY 1+1 V NÁCHOD�
Prodej byt� o velikosti 1+1 ve m�st� Náchod

Prodej od 595 000,-

122527            zdarma: 800 100 446

BYTY 1+1, 2+1 HRONOV
Prodej byt� o velikosti 1+1 a 2+1 ve 
m�st� Hronov�

Prodej od 595 000,-

113020            zdarma: 800 100 446

RD, �ERVENÝ KOSTELEC
Rodinný d�m 6+1 v centru obce. Garáž pro 
2 auta, velká zahrada s krbem a k�lna. CP  
649 m2.

Prodej 2 480 000,-

116540            zdarma: 800 100 446

RD, NÁCHOD

adový RD 4+1 se zahradou v blízkosti 
centra m�sta. P�da vhodná k rozší�ení stáva-
jícího bydlení. CP 220 m2. 

Prodej 1 800 000,-

127891             zdarma: 800 100 446

CHALUPA HE�MÁNKOVICE
Stylová chalupa 4+kk po celk. rekonstrukci vhod-
ná pro trvalé bydlení i rekreaci. K domu pat�í 
zahrada o CP 1869 m2.

Prodej 2 190 000,-

128218            zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK MALÁ BUKOVINA
Rovinatý pozemek v klidné lokalit� ur�ený 
k výstavb� RD v blízkosti Orlických hor a 
Krkonoš. CP 1000 m2.

Prodej 320,- K�/m2

121839           zdarma: 800 100 446

POZEMEK, D�DOV
Stavební pozemek v krásném prost�edí nedale-
ko Adršpašských skal IS v dosahu pozemku. 
CP 4451 m2.

Prodej 199,- K�/ m2

Strnadova 48, 
547 01 Náchod
tel.: 774 830 872
nachod@mmreality.cz

Strnadova 48, Strnadova 48, 
547 01 Náchod547 01 Náchod
tel.: 774 830 872tel.: 774 830 872
nachod@mmreality.cznachod@mmreality.cz

122250            zdarma: 800 100 446

RODINNÝ D�M, BOROVÁ
Provozní objekt s prostory vhodnými pro 
výstavbu. Výhodná investice pro trvalé bydlení 
�i rekreaci. CP 512 m2.

Cena 1 248 000,- K�

124236            zdarma: 800 100 446

RODINNÝ D�M, MEZILESÍ U NOVÉHO M�STA NAD MET.
Rodinný d�m s udržovanou zahradou o CP 810 
m2 je situován p�ímo v centru obce Mezilesí. 
P�íjemné bydlení v Orlických horách.

Cena 1 290 000,- K�

124300            zdarma: 800 100 446

RODINNÝ D�M, �ESKÁ SKALICE
T�ípodlažní RD se zahradou, dosud využívaný 
jako kancelá�ské prostory. Nenáro�ná rekon-
str. Na bytový nebo rodinný d�m. CP 467 m2

Cena 1 950 000,- K�

125483            zdarma: 800 100 446

CHALUPA, JAVOR U TEPLIC NAD METUJÍ
Udržovaná chalupa v krásné lokalit� 
Adršpašských skal. Vhodné pro trvalé bydlení 
i rekreaci. Pozemek o CP 2706 m2.

Cena 1 090 000,- K�

127514            zdarma: 800 100 446

RODINNÝ D�M, HRONOV
Rodinná vilka po �ást. rekonstrukci se zahra-
dou a garáží v klidné �ásti obce. K domu pat�í 
bazén, chata s krbem. CP 441 m2.

Cena 1 690 000,- K�

128265            zdarma: 800 100 446

RODINNÝ D�M, �ESKÁ SKALICE
RD 8+1 se zahradou o CP 911 m2. V p�ízemí 
domu je bývalá prodejna s p�ístupem z cesty. 
V podkroví zapo�ata rekonstrukce. CP 1386 m2.

Cena 2 700 000,- K�

�����
�

• odstran�ní  nadváhy,  celulitidy,  únavy  zdravou  výživou 
• prevence onemocn�ní - migrény, vysoký tlak, cukrovka, artróza, 

osteoporóza, cirhóza jater, onemocn�ní trávicího traktu - detoxikace  
• m��ení tuk�, svalové hmoty, metabolismu, celkové fyzické kondice 
ODBORNÍ  PORADCI: Marcela Št�pánková, Vladimír Št�pánek 

Tel.:  775 086 305 ,  602 451 421 www.vitality.tym.cz 
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PRODEJ  ZDRAVÉ  VÝŽIVY 
                       VÝŽIVOVÉ   PORADENSTVÍ 
                   DERMATOLOGICKÁ   PORADNA 

STUDIO  VITALITY  &  VIZÁŽISTIKA 
�

sobota 
21.11. 2009

crazy   
   ladies

uvádí travesti show

Disco Club

REZERVACE TEL: 491 433 023 / 775 924 888, www.laguna-nachod.cz

 
Rolletic  Studio v Hronov� 

 
® 

 
 

  :  hledáte skv�lou a p�íjemnou relaxaci ?  
  :  trápí Vás celulitida a povadlá pokožka na Vašem t�le?  
  :  pot�ebujete zhubnout, zastavit váhový p�ír�stek  
     nebo jen tak zformovat postavu? 
 

Vánoce už klepou na dve�e! 
 Nevíte co máte dát svým blízkým pod strome�ek? 

Od 23.listopadu jsme pro Vás p�ipravili  
VÁNO�NÍ BALÍ�KY  

ve form� slev na permanentky -15 % nebo na výrobky Esthenay - 20 %. 
Platí pro nové i stávající zákazníky.  

 

Jiráskova 99, 549 31 Hronov (naproti Justynce) tel: 774 884 220, www.rolletichronov.cz 

- v sou�asné dob� provozovna
  Fotonova
- dvoupodlažní budova, zastav�ná
  plocha 276 m2

- venkovní dv�r 131 m2

- vhodné k podnikání jako provoz
  � rmy
- k dispozici od b�ezna 2010
- do budoucna i možnost prodeje

PRONÁJEM BUDOVYPRONÁJEM BUDOVY
V HRONOVĚV HRONOVĚ

- NERUDOVA č.p.136- NERUDOVA č.p.136

TEL.:739  914 375TEL.:739  914 375

      Léčení - VěštěníLéčení - Věštění
Poznejte

minulostminulost

- zlepšete
přítomnostpřítomnost

- ovlivníte
budoucnostbudoucnost

poradenství - terapieporadenství - terapie
tel. 722 603 158tel. 722 603 158

Restaurace POD MONTACÍ v Náchodě

Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODYZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech ÚT, ST, ČT
24., 25., a 26.11. 2009

K tanci a poslechu hraje
ve středu od 18.00 hod.

 

Staněk a LenkaStaněk a Lenka

Tel. 491 426 425

* Náchodská nemocnice se po�átkem letošního roku potýkala s 
n�kolik let kumulovanými dluhy a nedostatkem zdravotních ses-
ter. Jaká je situace nyní p�ed koncem roku?
 Dle dosavadního vývoje hospoda�ení p�edpokládáme letos kladný 
hospodá�ský výsledek  �ádov� okolo 15 milion� korun. Tento zisk by 
m�l být použit na �áste�né uhrazení ztráty z  minulých let. Tohoto vý-
sledku je dosaženo p�edevším díky zvýšení p�íjm� od kraje a od zdra-
votnických pojiš
oven. P�ísp�vky kraje jednotlivým nemocnicím po 
n�kolika letech za�ínají více zohled�ovat velikost nemocnic z hledis-
ka po�tu l�žek, po�tu lokalit a množství poskytované pé�e. Náchod-
ská nemocnice s 5 lokalitami (Náchod, Opo�no, Broumov, Jarom��, 
Nové m�sto nad Metují) a nejvyšším po�tem l�žek by tak m�la �erpat 
v�tší díl dotace než menší nemocnice. Díky složitým jednáním bylo 
docíleno i zhruba 7% nár�stu úhrad od zdravotních pojiš
oven. Jde 
bohužel o úsp�ch pouze relativní, protože díky historickým limit�m 
stále pat�íme k nemocnicím s nejnižší platbou za vykázaný bod.
* Jaký dopad m�lo na hospoda�ení letní navýšení plat�
zdravotním sestrám?
 Toto navýšení znamenalo pro letošní rok nár�st osobních náklad� 
o zhruba o 16 milion� korun, které je �áste�n� hrazeno zdravotními 
pojiš
ovnami a �áste�n� krajem. Spolu s  náborovým programem se 
navýšení mezd sestrám bezesporu podílelo na stabilizaci personál-
ní situace v nemocnici. Naproti t�mto zvýšeným osobním náklad�m 
se zejména díky spušt�ní projektu spole�ného nákupu lék� poda�ilo 

docílit významné zhruba p�timilionové úspory v nákladech na ma-
teriál.
*  I díky hospodá�ské krizi byly v letošním roce utlumeny inves-
tice do nemocnic. Co to konkrétn� znamenalo pro náchodskou 
nemocnici?
 Investi�ní prost�edky kraje byly v letošním roce vy�erpány zejmé-
na k uhrazení první etapy digitalizace rentgenologických pracoviš
 
nemocnic, p�i které byly modernizovány RTG p�ístroje zejména v 
Trutnov� a Ji�ín�. Do Náchoda tak v letošním roce byly sm��ovány 
menší investice zejména k �ešení havarijních situací. P�esto se da�í 
realizovat n�které ambiciózní medicínské projekty. Spektrum výkon� 
provád�ných 24 hodin denn� 7 dn� v týdnu rozší�ilo Endoskopické 
centrum, které krom� urgentních výkon� p�i krvácení do zažívacího 
traktu zavedlo i vyšet�ení žlu�ových a pankreatických cest (ERCP). 
V rámci zajišt�ní komplexní pé�e o pacienty s cévní mozkovou p�ího-
dou byl letos zahájen provoz neurologické jednotky intenzivní pé�e. 
Dalším projektem je komplexní pé�e o pacientky s  onemocn�ním 
prsu. Od po�átku letošního roku došlo díky novému mamografu ke 
zkvalitn�ní diagnostiky, d�stojn�jších prostor odd�lených od b�žné-
ho provozu chirurgické ambulance by se m�la do�kat poradna pro 
pacientky s tímto onemocn�ním. Další zkvalitn�ní pé�e o pacienty by 
m�l p�inést projekt vzd�lávání zdravotník� v komunika�ních doved-
nostech, na který nemocnice získala 5 milion� korun z Evropského 
sociálního fondu.                                       P�ipravil Karel Petránek

Rozhovor s prim. MUDr. Ji�ím Veselým, �lenem p�edstavenstva Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Náchodské nemocnici se v letošním roce daříNáchodské nemocnici se v letošním roce daří

�eský svaz zahrádká�� �ervený Kostelec Vás zve na váno�ní výstavu „V
N� VÁNOC“
ve dnech 27. - 30.listopadu v zahrádká�ském st�edisku v Náchodské ulici. Otev�eno pátek, 
sobota 9 - 17 hodin, ned�le 8 - 17 hodin, pond�lí 9 - 17 hodin. V sobotu a v ned�li prodej 

drobných váno�ních p�edm�t� a dekorací. Ob�erstvení zajišt�no. T�šíme se na Vaši návšt�vu

VŮNĚ VÁNOCVŮNĚ VÁNOC



M�st� n.M.- Malecí. Nájemné 4.000,-K� 
+ energie + vratná kauce. Tel.: 777 671 
705
* Pronájem nového bytu 2+kk na Li-
pím.Nová kuchy� s vestav�nými spot�e-
bi�i, nové podlahy,nová koupelna,další 
skladovací místnost, garáž.Nájem 4900,- 
kauce 10.000,-.kontakt 602247247
* Dlouhodob� pronajmu p�kný vel-
ký zd�ný byt 1+1, cca 45 m2  Náchod 
- Branka, m�sí�ní pronájem 3800 K� + 
inkaso, kauce nutná. Info: 736 766 448 
denn� po 18.hodin�
*  Pronájem nového podkrovního bytu 
1+kk na Komenského ulici v Náchod�. 
Nová kuchy�ská linka, ledni�ka, st�ešní 
okna, klidné místo blízko centra m�sta. 
Nájem 4.250,-.Kauce 10.000,-. Volné 
ihned. Kontakt 602247247.

NEMOVITOSTI
* Prodám stavební parcelu v Bohdašín� 
u �.Kostelce, oplocená, vešker.inž.sít� na 
hranici poz., vlastní studna. Rychlé jed-
nání - p�íznivá cena. TEL.:602 440 676, 
email: pavel.fofr@seznam.cz
* Pronajmu RD v Náchod� 2+kk s ga-
ráží, terasou, zahradou. Nová koupelna. 
Plyn. topení. Nájemné dohodou. Kauce 
15000 K�. Tel.776339583
* Koupím rodinný d�m v Náchod� a 
blízkém okolí. Hotovost. TEL.: 608 542 
961
* Koupíme skladovací (prodejní, ad-
ministrativní) prostory v Hronov� a 
okolí min. 300 m2. Tel. 774590620

* Pronajmu dlouhodob� rodinný d�m 
ve Starém Plese u Jarom��e s velkým 
pozemkem. V p�ízemí domu se nachází 
prostorný byt 2+1 v�etn� p�íslušenství v 
pat�e p�da. K domu pat�í stodola vhodná 
jako garáž a kolna. Nájem 5.000 K�, p�i 
p�evzetí domu kauce, tel. 608 90 30 70
* V Broumov� prodám podnikatelský 
objekt s bytem 3+1, celková plocha 700 
m2, poz.1400 m2, �áste�.zpevn�n., vhod-
ný jako dílny, sklady, k p�estavb� na byty, 
klidné místo. TEL.:774 521 667

* Sháním v Náchod� a okolí RD nebo 
chalupu v cen� do 1,5 mil. K�. menší za-
hrádka podmínkou. Tel. 608 245 634
* Pronajmu zavedenou prodejnu, kan-
celá� nebo dílnu v Hronov� - 180 m2. Tel. 
603 920 469
* Sháníme stavební pozemek v okolí 
Police n/Met., Slavné, Suchý D�l. Tel.: 
608 88 30 12
* Prodám rodinný domek v klidné �ásti 
V.Po�í�í, po �áste�né rekonstrukci, plyno-
vé topení s oh�evem TUV, voda, internet. 
Cena 1 500 000 K�, nebo vym�ním za 
1+1 v Náchod�. TEL.:605 837 673
* Nabídn�te v�tší rodinný d�m m�že 
být i �adovka do 2,5mil. ihned k bydlení 
v okolí Náchoda. Tel.: 608 667 734
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 
�. Kostelci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 
777 073
* Sháníme chalupu i na p�ed�lání cca 
50km od HK sm�r Orlické hory nebo i v 
okolí �. Kostelce �i na Broumovsku do 
800tis. Tel.: 608 883 012
* Pronajmeme zavedený bar a restau-
raci „K“ v Náchod� na Kamenici. Volné 
ihned. TEL.:777 152 750
* Pronajmu �adový rodinný d�m 5+1 v 
�eské Skalici - Zájezd�, garáž, zahrada. 
Tel. 736 633 198
* Pronajmeme kancelá�ské prostory 
v budov� Itálie na Kamenici v Nácho-
d�. Celkem 4 kancelá�e o celk.vým��e 
91 m2. Možno dohromady nebo jednot-
liv�. K dispozici kuchy�ka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750
* PRODÁM novostavbu RD v obci 
Kramolna u Náchoda, p�ipraveno k do-
kon�ení dispozice 3 kk, koupelna, WC, 
tech. místnost, terasa, možnost úpravy 
dispozice dle vlastních p�edstav. Rovi-
natý jižní pozemek (1.200m2) s krás-
ným výhledem do kraje, klidné místo. 
Cena 2.750.000,-K�, Info.: 776 225 
466

* Pronajmu �adový RD v �eské Ska-

lici 5+1 dlouhodob�. 6500 K� m�sí�-
n�, trojn sobek nájmu jako záloha. Tel. 
603268990
* Prodám rod. d�m 4+1 v Jarom��i, Al-
bánská ul.198. Cena 2.560.000 K�. Tel.: 
775 061 233.
* Prodám rod. d�m 5+1 v �eské Ska-
lici, celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. 
Jedná se o cihlový d�m, který byl posta-
ven v letech 1991-1993. D�m je nutno 
zkolaudovat. Cena 1.650.000. Tel.: 775 
061 233.
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jasen-
né �.p.269, celý podsklepený. Cena 
1.699.000. Tel.: 775 061 233.
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 
4 byty, Havlí�kova ul. 240. Velký p�dní 
prostor pro další 4 byty. Cena 2.500.000. 
Tel.: 775 061 233.
* Pronajmu dlouhodob� zateplenou 
halu v okolí Jarom��e. TEL.: 774 308 
086

PRODEJ
* Prodám dve�e 80 cm pravé, levn�. Tel. 
490 504 723
* Prodám p�kný rohový st�l pro po�íta� 
i psaní (vhodný pro studenta nebo žáka 
ZŠ), tel. 603 440 969, 491 420 945
* Prodám HYDRAULI�NÍ ZAVÍRA� 
DVE�Í R12 A - nový, nepoužitý, 50% 
sleva za 500,-K�. TEL.:607 951 833
* Prodám rohovou sedací soupravu 
2,05 x 2,05 m, + k�eslo, ve výborném sta-
vu, cena 3900,-K�, tel. 776 106 982
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové, 100x200,100x250 cm, tl. 8 cm 
275 K�/m2, tl.10 cm 300 K�/m2, 200 ks, 
nové,použití na stavbu st�n, oplášt�ní. 
TEL.728527366
* Prodám p�ístroj pro sv�telnou terapii 
BIO-V nový, vhodný pro masáže pohy-
bového aparátu koubu a kr�ní páte�e, v 
koženém kuf�íku, nutno vid�t, 50 % sleva 
20 tis.K�. TEL.:607 951 833
* Prodám plastové vchodové dve�e 
98x198 cm, bílé, hladké, 1/4 izol. dvousk-
lo koso�tverec, 2/4 bílý plast, výpln 2 cm 
polystyren, hliníkový práh, pravé a levé 
provedení, cena 4500 K�, tel. 728527366
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou ze-
minu ze skrývky, 400,-K�/m3. Vhodná 
pro kone�nou úpravu zahrad. Úrodná. 
Dovezu. Tel: 608 95 95 50

* Prodám sb�rateli zápalkové nálepky 
za 40 let. cena 300,-K�. TEL.:607 951 
833
* Prodám štípané palivové d�evo pro 
krbová kamna, balené v pytlích, suché. 
TEL.:604 84 41 42
* Pšenici, trikitale - výborné krmivo 
pro domácí chov, p�stované bez um�lých 
hnojiv, pytle vým�nou nebo prodej, bram-
bory KARIN p�stované bez um.hnojiv a 
herbicid�, 6,-K�/kg, nabídka celou zimu, 
300 K�/q, šrot plus 50 K�/q. Kocourek, 
Slav�tín nad Metují, tel. 732 381 524

KOUP�
* Koupím starý nábytek, rádia, ski, hu-
dební nástroje, hra�ky. 776139418
* Koupím starý motocykl a moped+ND, 
motoristické v�ci. 773207158
* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled�, p�ípadn� vykou-
pím. Kupuji �ády, odznaky a vyzname-
nání. Tel. 602 735 593

* ZLATO Koupím šperky zlomky 
cena 265,-K�/g/14k p�ijedu kamkoliv tel 
774334012 i sms
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou poz�stalost. Pení-
ze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 
49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na 
bovden, autodráhy, modelové železnice, 
vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, ho-
dinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vyzna-
menání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i 
poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvar-
né um�ní známých �eských nebo evrop-
ských autor� - i poškozené. Za vybraná 
díla zaplatím auk�ní ceny. Tel. 603 511 
861

R
ZNÉ
* P�evedu levn� z digi kamery, mini DV 

a jiné (nap�. VHS) na DVD. Volejte 732 
11 82 45
* Hledáme schopné lidi na balení a pro-
dej dárkových balí�k� s kosmetikou a 
zdravou výživou. Tel.:602 451 421, 775 
086 305
* Dám za odvoz starší rohovou lavici, 
vhodnou na chalupu. TEL.: 607 921 166
* Domácí práce - zprost�edkuji nabídku 
domácích prací, posíláno poštou. Info za 
nadepsanou a ofrankovanou obálku. Mo-
nika Wernerová, Kramolna 198, 547 01 
Náchod
* Provedu práce jako úklid v domácnos-
ti, nap�.mytí oken, �išt�ní koberc� apod. 
Vhodné pro seniory a nemohoucí ob�any. 
Cena za práci dle dohody. Oblast Hronov 
a �.Kostelec. TEL.:733 732 835
* Nabízím dlouhodobou dob�e place-
nou brigádu pracovitému muži. Jedná 
se o údržbu v�tší nemovitosti a zahrady. 
Ubytování a stravování je možné. Pod-
mínka:bezúhonnost. TEL.:777 556 580
* P�enechám pronájem zavedeného 
baru v centru Náchoda za odstupné. 
Tel. 776 397 392
* Hubneme s rozumem j.hudrlikova@
seznam.cz
* Pronajmeme nebytové prostory 100 
m2 (dosud prodejna) v centru Náchoda. 
Lze využít i jinak. Tel. 491 474 048 - 
prac. dny. www.JAKsiPRIVYDELAT.cz
* Hledáte marn� práci? www.cinnost-
doma.cz/dobesova
* Pe�ovatelka pom�že starým ob�a-
n�m   s hygienou, va�ením - praxe, vlíd-
nost. TEL.:777 13 24 30

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* 40000,- /m�sí�n�, seriozní práce. Ne 
dealer. apod. Tel.: 775 660 679
* www.cinnostdoma.cz/alth64
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin 
týdn�. Výd�lek až 9000,-K� za týden. 
Tel. 603 731 609
* Studenti pozor! Hledáme n�kolik ši-
kovných nejen student� pro provád�ní 
anketních pr�zkum� na téma zdraví na 
Náchodsku, Jarom��sku. Možnost i p�i 
škole, až 100 K�/hodinu. Tel. 605 844 
735

AUTO - MOTO
* Prodám Škoda Octavia Combi Tour 
1.9TDI,barva šedá pastelová metal,-
výbava elegant, vyh�ívání seda�ek, el. 
Stahování oken, palubní po�íta�,CD p�e-
hráva�,climatronic,servisní knížka,najeto 
137tis.km,cena 218000,-,tel.731 588 403
* Prodám Renault Megane Scenic, r.v. 
1997, barva tmav� modrá, el. okna, záv�s, 
nová baterka, nové brzdy, STK/emise 
10/2011, karoserie + motor: stav dobrý, 
cena 48.900,-K�, tel. 721 443 980
* Prodám Škoda Fabia Combi,1.2HTP-
,barva šedá pastelová metal,CD p�ehrá-
va�,ABS,posilova� �ízení,servisní kníž-
ka,najeto 117tis.km, cena 127000,-, tel. 
731 588 403
* Prodám NISSAN MICRA 1,0 LX r.v. 
1998, 84 tis. km, 3dv., �ervený, 2 airbagy, 
posilova� �ízení a brzd, rádio, dobrý stav, 
STK do 11/2011, emise Euro 2, zimní 
kola na aut�, letní na litých kolech k od-
vozu, originál st�ešní nosi�, cena 40 tis. 
K�. Tel. 608 955 425
* P�estavby aut na LPG, www.auto-
naplyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jaro-
m�� 777 962 205

* Prodám Renault Laguna - perfektní 

EVROPSKÁ SPOLEČNOST
nabízí

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Pro podnikatele 
a zaměstnance.

TEL.:728 202 060                  

SEZNÁMENÍ

* Magda 37 let z Velkého Po�í�í, inv., 
hledá p�ítele do 45 let z okolí Náchoda. 
TEL.:728 478 235

BYTY
* Prodám byt 3+1 v Náchod� na Plhov�. 
Tel.724918907
* Pronajmu vybavený byt v cihlovém 
dom�, 1+1, 42 m2 v Náchod�, Starém 
m�st�. Nájem 3500,- + inkaso. Tel. 602 
675 422
* Pronajmu dlouhodob� novou garson-
ku s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Nácho-
d� na Lipím naproti hospod�, nájemné 
2.900,-K� + inkaso 1.700,-K� + kauce 
13.800,-K�, tel.:608 90 30 70
* Prodám v Náchod� byty 2+1 a 2+kk v 
OV, zd�né, nedaleko centra, plast. okna. 
Tel. 608 245 634
* Prodám v Polici n.M. byt 1+1 v OV, 
zateplený panel nedaleko centra. Tel. 604 
336 337
* Prodám DB 1+1 na Plhov� v Náchod�, 
velmi p�kný stav. Cena 590.000. Volat 
mezi 18-20 hod na tel. 733 193 631
* Pronajmu garsonku v Náchod� na 
B�loveské ul., nájem 2900,-K� + inka-
so. Nutná kauce 10 tis.K�. TEL.:737 359 
420
* Rodina s d�tmi koupí byt 2+1, 3+1 
pop�. malý domek na Hronovsku, Koste-
lecku. Tel.: 773  559 014
* Pronajmu dlouhodob� byt 1.kat. 2+1 
v Náchod� - B�lovsi, 3.podl., �ást.za�íze-
ný, plastová okna 54 m2, nájem 3500,- + 
inkaso, ro�ní kauce na rok, p�edem zapla-
tit 42 tis.K�, volný od 1.1.2010, jen vážný 
zájemce. TEL.:607 951 833
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Sp�chá. Tel:775 777 073
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Sp�chá. Tel:775 777 073
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 
073
* Pronajmu p�kný za�ízený byt 2 kk 
70m v Novém M�st� n.Met. Cena v�. 
energií 8000K�. Tel 602177016
* Dlouhodob� pronajmu garzonku v 
N.m�st�.n/M. D�m je po rekonstrukci, 
zateplený, plastová okna, možnost p�ipo-
jení internetu. Volný ihned. P�i nástupu 
kauce 15 000 K�. Tel:608 323 373
* Pronajmu nadstand. byt 4+kk v RD 
v Dolní Radechové 140 m2. Cena doho-
dou.TEL.:724 004 394
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 v Hro-
nov� ul.Husova (bývalá Jednota), volný 
od listopadu 2009. Nájemné 5700,- + 
inkaso, kauce ve výši 10.000,-. Byt po 
kompletní rekonstrukci v roce 2007, vel-
mi dobrý stav. TEL.:777 152 750
* Prodám slunný byt 3+1 v OV na síd-
lišti u nemocnice v Náchod�. Krásný vý-
hled do p�írody a na zámek. Cena doho-
dou. TEL.:605 789 742
* Pronajmeme byt 1 s kk v Náchod� na 
sídlišti U nemocnice. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* Prodám DB 3+1 v Náchod� na sídlišti 
Branka, super cena, možnost hypoté�ního 
úv�ru, �áste�n� vybaven. V perfektním 
stavu, cena 1.400.000,- p�i rychlém jed-
nání sleva. Tel. 602 145 222, RK nevolat
* Pronajmu byt 1+1, 2+1 v Hronov�. 
TEL.:608 11 00 41
* Rodina s d�tmi koupí byt 2+1, 3+1 
pop�. malý domek na Hronovsku, Koste-
lecku. Tel. 608833747
* Pronajmu sklepní byt v Náchod� 1+1, 
nájemné v�.služeb 3500,-K�/m�s.. Kauce 
10 tis.K�. TEL.:775 061 233
* Prodám DB 1+1 v Novém M�st� n.M.. 
TEL.:723 623 134
* Pronajmu byt 2kk v Hronov�, 35m2, 
p�ízemí. Tel.: 724 133 211
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchod� - 
panel.d�m u nem., cena k jednání 900 tis.
K�. TEL.:606 95 15 46
* Prodám byt 1+kk 35 m2 v OV Náchod 
Staré M�sto, cena 600 tis., p�i rychlém 
jednání sleva. RK NEVOLAT. TEL.:608 
417 696
* Pronajmu garsoniéru v Hronov�. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu IHNED byt 2 + 1 v Novém 

Úvěry na bydlení 

a fotovoltaické 

elektrárny

Tel. 777 202 921

  

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

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

MD, podnikatele

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

Pro mladý tým 
p�ijmu 2 nové kolegy/kolegyn	 

do nové kancelá�e v Náchod�. 
Práce pouze v kancelá�i, t�i dny v týdnu. 
Požadavky: komunikativní schopnosti,

      p�íjemný vzhled.
 

Info:  PO-PÁ: 10.00-18.00
777 345 132

Nebankovní půjčky, 
rychlé vyřízení, 

Novinka - Blesková dvacítka

- stačí OP a výplatní páska, důchodci, 

důchod a věk do 65 let. Neřešíme registry.

Rychlé vyřízení. 85% průchodnost. 

Řešíme exekuce i zástavy. 

Inet: www.pujckyhk.webnode.cz

Mobil: 774 625 333 nebo email: pujckyhk@email.cz

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ�
*Dukelská 662, N.M	sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103

*T.G.Masaryka 126, �.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Náchod-pronájem kancelářských,obchodních a skladových prostor v centru města s vlast.parkovištěm ........................od 600,-Kč/m/úrok
Meziměstí-Pěkný byt 3+1 (71 m2), v 1 NP zatepleného domu, s plast.okny,v centru města .......................................570.000,-Kč SLEVA!
Starkoč u Náchoda-Pěkná novostavba (5+1) s nadstandart.doplňky, poz.1491 m2, park.stání-nutno vidět ........................3.990.000,-Kč
Č.Skalice-Pěkný řadový RD(5+1) s krb.kamny a saunou,3 balkony, sklep,garáž,zahrada, klidná část,poblíž centra ........................k jednání
Nové Město n/M-“Březinky“-Několik posl.nových bytů do OV s balkonem nebo terasou,předání-III.2010 ......................24.990,-Kč/m2

Náchod-nemocnice-družst.byt 3+1(77 m2) ve 3 NP,s lodžií, po kompletní rekonstr.koupelny a WC ..............................975.000,-Kč SLEVA!
Náchod-Staré Město-Byt 3+1 OV (s lodžií 71 m2),s možností garáže,plast.okna, zařízen nábytkem .......................................1.050.000,-Kč
Slavoňov u N.Města n/M-Větší RD (5+1),s komer.prostory a chlévem,poz.vhodný k výstavbě-2.426 m2...................................k jednání
Broumov-Otovice-Starší RD s býv.kovárnou a velkou stodolou k celk.rekonstrukci, pozemky 5 ha .......................500.000,-Kč k jednání
Náchod-Č.Čermná-Restaurace se sálem,výčepem,salonkem a bytem 1+ 1,parkoviště, poz.551 m2.....................................1,1 mil k jednání

stav, model 2000, naj. 123 tis. km, klima, 
ABS, 4 x airbag, servisní knížka, cena 69 
000,-K�, tel. 608 76 17 17



AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Klempířské a Pokrývačské práce
Kofroň Miloslav   Tel.:737/624 607

� Dodávka a montáž střešních oken VELUX  
� Montáž PVC  folií na balkóny a rovné 
    střechy   
� Konzultace a kalkulace zdarma

� Dodávky a montáž všech druhů 
    střešních materiálů  
� Nátěry plechových a asfaltových krytin   
� Izolace plochých střech

www.kofronstrechy.jex.czwww.kofronstrechy.jex.cz

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

• servisní prohlídky

• prodej náhradních dílů

• opravy karoserií a lakování

• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 

• kompletní servis klimatizací

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

� (bývalá Jednota) � Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře 
a zázemí

� Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
� Vše nově zrekonstruováno  � Dobrý příjezd vozidel

� K dispozici od května 2008
� K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.: 777 152 750

Stavebniny DANTON
Dolní Radechová 273   tel. 777 595 981

Nabízíme veškerý stavební materiál 
včetně dopravy a složení hydraulickou rukou

POSEČEME VÁM ZAHRADU PROVEDEME DROBNÝ PROŘEZ

PRODAVAČKU/ČE - FLORISTKU/TU
do své provozovny kv�tiná�ství Flamengo v Náchod�

Požadujeme: vyu�ení v oboru zahradnice/ník praxe nutná.
Nabízíme: zajímavé 	 nan�ní ohodnocení

zázemí stabilní spole�nosti

Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 602 152 477 p. Kutnohorská.

www. amengo-kvetiny.cz

spole�nost provozující sí
 maloobchodních 
prodejen s kv�tinami, p�ijme

Firma ELEKTRO-COMPELEKTRO-COMP s.r.o. Dolní Radechová

hledá spolehlivou pracovnici-ka na pozici
účetníúčetní

Požadavky:
� znalost polského jazyka a dovozu-vývozu výhodou

� snahu zdokonalovat se v dané problematice
� znalost „podvojného ú�etnictví“,
da	ových zákon�, p�ípadn� MEZD

� práce na PC
� ÚSO

Pracovišt� �eská Skalice.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Bližší informace pí. Linhartová, tel. 491 401 661, 777 989 880
V p�ípad� zájmu zašlete Váš životopis na e-mail:

linhartova@elektrocomp.cz do 25.11.2009

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� nyní sleva pro všechny
          -25%

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

REHAU GENEO-revolu�ní 
pro	 l-bez ocelových výztuh -vyvi-

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

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

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

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

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro	 l
šestikomorový pro	 l

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

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

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

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

www.rako-reality.cz  

Ruprechtice u Broumova - zd�ná chalupa s kachlovými kamny a zahradou 1 629m2 .......................................850tis. 
Spyta u �eské Skalice - zd�ný domek 3+1 vhodný k bydlení i rekreaci, pozemek 413m2 ............................1.250mil.
Hronov - �adový rodinný d�m 4(5)+1 na P�í�nici se zahradou, d�m je v dobrém stavu ................................2.290 mil.
He�mánkovice - bývalé pohostinství na Broumovsku, dobrý stav, víceú�elové využití ......................................... 3mil.
Vyhnanice u Vod�rad - dvougenera�ní RD 2 x 3+kk s pozemkem 1 140m2, dobrý stav ..............................1.940mil.
Chvalkovice - rodinný d�m 4+1 s garáží, krytým bazénem, pergolou, posezení s udírnou .............................2.590mil. 
Náchod - RD 3+1 se zahradou o vým��e 835m2 na  klidném míst� nedaleko centra ......................................2.990mil.
Náchod - volné 1-3 kancelá�e u centra...Info v RK,Hronov - pronájem kancelá�í u centra ..........................Info v RK
Vestec u Lhoty pod Ho�i�kami - chalupa se stodolou, kolnou a zahradou o vým��e 787m2 .............................550tis.
Náchod - B�loves - byt 1+1 v OV s lodžií...790tis., Náchod - pronájem prodejny ................................6 000,-K�/m�s.
Kramolna - rodinný d�m 5+1 po kompletní rekonstrukci s pozemkem o vým��e 1 284m2 ..........................3.399mil. 
Hlav�ov u Police n/Met. - býv. prodejna vhodná jako dílna nebo sklad. prostory ................................................650tis.
Náchod - Plhov - slunný byt 2+1 v os. vl. s výhledem do okolí, podlahová pl. je 45,48m2 ................................940tis.
Sv�tlá u Ho�i�ek  - RD s pozemky 5 398m2 na klidném míst� u lesa, p�kná lokalita ....................................1.710mil.
Nový Hrádek - rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 200m od lyža�ského vleku .......................................1.270mil.
Nové M�sto n/Met. - �adový rodinný d�m 5+1 s garáží, zahradou a zast�ešenou pergolou ............................3.700mil.
Broumov - v�tší RD 2 x 3+1s garáží s velkou udržovanou zahradou o vým��e 5 708m2 ...............................3.630mil.
Dob�any, okr. RK - zd�ný domek vhodný k bydlení i rekreaci, p�edh��í Orl. hor ...............................................750tis.
Olešnice v Orl. horách - zd�ná rekrea�ní chalupa s pozemkem o vým��e 680m2 ...............................................750tis.
�eská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v Malé Skalici k bydlení i rekreaci ....................................990 000,-K� 
Olešnice v Orl. horách - zd�ný domek se zahradou na klidném míst�,k rekreaci i bydlení ...........................1.250mil. 
Jizbice u Náchoda - RD 4+1 se zahradou 624m2, garáž, dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení ..........................1.750 mil.
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2...420 000,-K� a novostavba RD 5+1 ......................................2.660mil.
Javor u Teplic nad Metují - prostorný d�m vhodný na zbudování 4 - 7 byt. jednotek ...................................1.590mil.
Lhota u Naho�an -st. pozemek 623m2...385tis., �ervená Hora - st. pozemek 1126m2 ........................... 400,-K�/m2

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
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

d�chodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

ST�ECHY
provedeme práce:

* pokrýva�ské * klempí�ské 
* malby a nát�ry * zednické 
* tesa�ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
pro	  digitální sestavy pro satelitní

p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
�eských Brat�í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h



 Naše 	 rma poskytuje služby klient�m a p�i této �innosti používá 
n�kolik osobních aut. Do�etl jsem se, že n�kte�í podnikatelé nemusejí 
vést knihy jízd a vykazovat ujeté kilometry a namísto toho vykážou 
da�ový paušál. Týká se to prý však pouze podnikatel�, kte�í mají 
maximáln� t�i osobní auta. My jich máme bohužel p�t. Mám však 
možnost rozd�lit 	 rmu na dv�, jednu bych si ponechal, jedna by byla 
na manželku. Mohli bychom poté výše uvedené paušály uplatnit? A 
pokud ano, jak by byly vysoké?                                    P.N., Jarom��
 Z Vašeho dotazu usuzuji, že podnikáte jako fyzická osoba a p�izná-
váte p�íjmy dle $7 zákona o daních z p�íjm�. Uvedený paušální výdaj 

na jedno vozidlo bez povinnosti vést knihu jízd skute�n� existuje, a je ho možné uplatnit již za 
rok 2009 s tím, že každý podnikatel ho m�že uplatnit nejvýše u t�ech vozidel. M�žete ho tak 
uplatnit i Vy, bez ohledu na skute�nost, že provozujete vozidel p�t. Minimáln� u dvou vozidel 
však budete muset nadále evidovat skute�né výdaje a vést knihu jízd.
 M�sí�ní paušální výdaj �iní 5.000,- K� u jednoho vozidla, pokud ho používáte po celý m�-
síc výlu�n� pro ú�ely dosažení, zajišt�ní a udržení da�ových p�íjm�. P�itom platí, že poplatník 
používá takovéto vozidlo výlu�n� k dosažení, zajišt�ní nebo udržení zdanitelných p�íjm�, po-
kud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Toto ustanovení je pro Vás d�ležité z toho d�vodu, 
že d�kazní povinnost pak není na Vás, jak je jinak obvyklé, ale na správci dan�.
 P�itom uvedený paušál zahrnuje pouze výdaje na spot�ebované pohonné hmoty a na par-
kovné, ostatní výdaje uplat�ujete nadále v prokázané výši (opravy, pojistné apod.).
 Pokud budete vozidlo, na které uplatníte paušál, používat z �ásti i k soukromým ú�el�m, 
pak uplatníte tento paušál pouze ve výši 4.000,- K� (krátíte plný paušál o 20 %). Zde jenom
p�ipomínám, že o 20 % pak musíte krátit i veškeré další výdaje související s provozem auta.

Ing. Otakar Svatoš, da�ový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

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

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

Srde�n� zveme všechny d�ti, rodi�e             
i prarodi�e do hosp�dky na Lipí, kde bude 

v sobotu 5.12.2009 op�t nad�lovat zaru�en� 
pravý Svatý Mikuláš!

Program:
 

16.00 - Mikulášská nadílka 
d�ti mohou p�ijít v kostýmech and�l�                      
a �ert�, �eká je sladká odm�na!

17.00 - Loutkové p�edstavení
„Štika pat�í na peká�“ sehraje náchodská 
loutková scéna „D�tem pro radost“

Sebou: 
Rodi�e - nadílku pro své d�ti se jmenovkou

D�ti - básni�ku nebo písni�ku
pro Sv. Mikuláše

T�šíme se na Vás
Ob�anské sdružení Lipový list, SDH Lipí, 
knihovna Lipí, lipské mamky, všichni lipští 
nadšenci a samoz�ejm� Svatý Mikuláš!

 Sbor dobrovolných hasi�� Vrchoviny za 
podpory ob�an� Vrchovin po�ádají 

VÁNO�NÍ VÝSTAVU 
v Pohostinství „U ŠKALD
“

ve Vrchovinách ve dnech 5. a 6.prosince 2009 
vždy od 9 do 17 hodin. Po oba dny návšt�v-
níky pot�ší ve 14 hodin 
vystoupení d�tí,po celý 
den pak bohatá tom-
bola, drobný prodej, 
ukázky tvorby a teplá 
kuchyn�.

VÁNOČNÍ 
VÝSTAVA
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