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DENNÍ P�EDVÁNO�NÍ
AKCE A SLEVY 

AK�NÍ CENY
PRA�KY MY�KY SPORÁKY 

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

       NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence 

naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální 

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 

e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

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

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

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

Vinotéka
Jarmila Jirásková

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

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

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

Prodej Svatomartinských vín p�etrvává
Beaujolais – za�ínáme t�etí listopadový �tvrtek 2010                                                                        
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VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775
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PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Ohnivá voda je velmi nebezpe�ná

O tom, že ho�lavé kapaliny jsou nebezpe�né, ur�it� nikoho nemusíme dlouze 
p�esv�d�ovat. Jak vypadá požár, když se do toho vloží ho�lavá kapalina, vídá-
me ve zprávách až moc �asto.

S ho�lavou kapalinou p�ichází do styku z�ejm� každý. Zatím co lakýrníkovi p�i 
vyslovení tohoto sousloví ihned zavoní aceton, kucha� pomyslí na flambování vod-
kou a motorista na svojí pen�ženku, ti co jen ob�as používají odstra�ova�e skvrn, 
p�ípravky na mytí oken, laky na nehty, �i holdují víceprocentnímu alkoholu možná 
ani netuší, že používají velmi nebezpe�né ho�laviny. Každý by si proto m�l velmi 
pe�liv� prohlédnout etiketu obalu a s p�ípravky ozna�ené p�ívlastkem ho�lavá kapa-
lina, �i ozna�ené �erným plamínkem v oranžovém poli, pracovat ješt� opatrn�ji než 
opatrn�. Nebezpe�í t�chto kapalin p�edstavuje p�edevším velmi silná touha výpar� 
t�chto kapalin vytvo�it ve spojitosti se vzduchem výbušnou sm�s. Tu pak dokáže 
p�ivést k silnému výbuchu i nepatrná jiskra, nap�íklad ze statické elekt�iny vzniklé 
b�žným nošením oble�ení s p�ím�sí um�lých vláken. Naší snahou proto musí být 
tvorbu výbušné sm�si maximáln� omezit. Když už musíte po ho�lavých kapalinách 
sáhnout, používejte vždy jen nezbytn� nutné množství a omezte plochu, ze které 
mohou páry unikat na nezbytné minimum. Místnosti, ve kterých se pracuje s ho�-
lavou kapalinou, musí být pe�liv� v�trány. Nádoby s ho�lavinou musí být vždy 
pe�liv� uzav�eny a ukládány dostate�n� daleko od tepelných zdroj� a mimo dosah 
d�tí. K uskladn�ní ho�lavých kapalin rad�ji používejte jen originální obaly, které 
jsou �ádn� ozna�eny od výrobce. N�které p�ípravky totiž mohou n�které nádoby 
rozleptat, v n�kterých se m�že p�i p�elévání vytvo�it dostate�n� silný náboj, který 
p�ivede obsah nádoby k výbuchu. Snad je již každému jasné, že p�i práci s ho�lavou 
kapalinou se musíme vyvarovat používání otev�eného ohn� a jisk�ení. Ne každý si 
však uv�domuje, co vše m�že jisk�ení zap�í�init. Rozhodn� to není jen bruska, ale 
prakticky každé elektrické ná�adí a p�ístroje. P�i práci s ho�lavou kapalinou také 
myslete na ostatní. Co je platné, že vy nekou�íte, když do místnosti, ve které natírá-
te, vejde nic netušící ku�ák se zapálenou cigaretou.

Než v obchod� sáhnete po ho�lavém p�ípravku, informujte se o nových tech-
nologiích a pokud je to možné, dejte vždy rad�ji p�ednost neho�lavým p�íprav-
k�m i za cenu vyšších náklad�. Vaše zdraví se p�ece pen�zi vyvážit nedá.

Hasi�i Nové M�sto nad Metují

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

P�íb�h živé vody za�íná podle legend p�íchodem svatého Patrika do Irska, odkud tento sv�-
tec vyhnal �ábla. Nehynoucí úctu všech obyvatel si však zasloužil pouze tím, že je nau�il 
z je�mene destilovat nápoj zvaný Uisige Beata - živá voda. Z krkolomného gaelského názvu 
se zjednodušením stala Usqua �i Usqy, a odtud byl už kousek k anglickému pojmenování 
whisky.

Vzhledem k poloze Irska a Skotka se nelze divit, že o n�kolik století pozd�ji /12. stol./ se 
v písemných pramenech píše o vod� života, vyráb�né z je�mene. V 16. století byla výroba 
whisky zakázána vlivem neúrody. Obilí bylo pot�eba jinde. Skotové ale pálili nelegáln� dál. 
Další léta p�inesla hojnost obilí, a tak výrob� whisky nestálo nic v cest�. V 17. století za�alo 
platit na�ízení, podle kterého byly lihoviny zdan�ny podle množství obsaženého alkoholu. 
Za licenci, které k tomu bylo t�eba, se také platilo. Místo napln�ní královské pokladny tak 
došlo k zániku velkého množství palíren a následoval rozmach nelegální výroby i pašování.

Pr�myslová revoluce v 19. století a hlavn� vynález destila�ního p�ístroje ovlivnily i výro-
bu whisky. N�které palírny za�aly svoje produkty míchat a vznikla blended whisky. Mezi 
nejznám�jší zna�ky skotské whisky pat�í Johnie Walker Red Label, Ballantines, Black & 
White, Chivas regal, Grants. Nejprodávan�jší zna�ky irské whiskey jsou Jameson, Bushmills, 
Midleton a Tullamore.

PEACH DUBLIN
Do šejkru na led nadávkujeme 3 cl Jameson Irish whiskey, p�idáme 2 cl likéru Amaretta, 

2 cl citrónové š�ávy a 12 cl broskvového džusu. Dob�e prot�epeme a nalijeme do tumbleru 
napln�ného kostkami ledu. Zdobit m�žeme broskví nebo physalisem (což je bobule Mochyn� 
peruánské) a báje�ný koktejl je na sv�t�...

Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So�a Šr�tková a Mgr. Vlasta Drobná, 
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, 

www.souteplicenm.cz

WHISKEY - voda živá

St�elec rád koupí novou kuchyni!
St�elec (23. 11-21. 12.) miluje nade vše p�írodu a volnost. 	asto se s ním tedy m�žete setkat 
u táborového ohn� nebo na turistických stezkách. Tam se cítí zcela ve svém živlu. Jeho jídel-
ní�ek je sice dost jednotvárný, ale to mu v�bec nevadí. N�kdy sta�í otev�ít konzervu, jindy 
si ope�e párek, k tomu lahvové pivo a je spokojený. Pokud byste jej cht�li p�eorientovat 
na „vyšší“ úrove�, je to zcela zbyte�n� vynaložená energie. S doslova d�tinskou zv�davostí 
se však zastaví nad každou novinkou ve vybavení kuchyní. Strašn� rád tyto vymoženosti 
techniky kupuje, avšak z�ídkakdy je používá. Muži ani ženy zrození ve znamení St�elce se 
v�bec nestarají o svoji štíhlou linii – nemají to zapot�ebí. Obezitou v�tšinou netrpí vzhledem 
ke svému zp�sobu života. St�elci bývají talentovaní ve výzkumu, v�dách a um�ní, mají také 
pom�rn� hojné zastoupení mezi rybá�i a myslivci. Z gastronomického názvosloví jmenujme 
za všechny zakladatele ruského vojenského um�ní A. V. Suvorova a ma�arského knížete 
Esterházyho. Jejich jména nesou lah�dky, které dobyly gastronomický vrchol, a dnes zdobí 
kucha�ské lexikony - nap�. vejce 
 la Suvorov a guláš 
 la Esterházy. Gastronomický sv�t 
reprezentuje autorka Knihy rozpo�t� a kucha�ských p�edpis� - Marie Jank�-Sandtnerová. 
Od prvního vydání v roce 1927 dosáhla tato kniha jenom do roku 1941 úctyhodných šede-
sáti reedic. Zasv�cenci jí ne�eknou jinak než „Sandtnerka“. Krom� této veleúsp�šné knihy 
napsala ješt� n�kolik kucha�ek. P�estože její recepty jsou poplatné své dob�, autorka pat�í 
dodnes mezi naše významné gastronomické osobnosti. Krom� toho, že byla po celý život 
vášnivou profesionální kucha�kou, p�sobila i v odborném školství. Za vše hovo�í její motto: 
„Jaká strava, taková síla a zdraví“. Z recept� M. Jank�-Sandtnerové nabízíme milovník�m 
sladkých pokrm� recept na nákyp.

Mandlový nákyp s malinovou š	ávou
140 g másla, 140 g cukru, 6 vajec, 1 vanilkový cukr, 2 lži�ky rumu, 140 g mandlí, 
250 ml malinové š	ávy.
Do ut�eného másla s cukrem, žloutky a vanilkovým cukrem p�idáme rum a nelou-
pané strouhané mandle. Nakonec vmícháme opatrn� sníh z bílk�. T�sto rozet�eme 
do tukem vymazané a moukou vysypané formy. Pe�eme zvolna nejmén� 45 minut 
asi p�i 120°C. Upe�ený nákyp se podává teplý a p�elitý malinovou š�ávou.

Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i na webu 
ECHA v sekci Partne�i 

Text p�ipravili Ji�í Musil a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www. hshronov.cz

Talíř ve znamení 
Střelce

Řadový rodinný dům, Česká Skalice......................................................................................................1 900 000,-Kč
Byt 3+1, Rybalkova ul., Jaroměř.............................................................................................................1 195 000,-Kč
Družstevní byt 4+1, Malecí, Nové Město  nad Metují ...........................................................................1 570 000,- Kč
Rodinný dům s udržovanou zahradou v klidné části Červeného Kostelce...................................................2 190 000,-Kč
Rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalici..................................................................................1 495 000,-Kč

Rodinný dům s bazeném, Česká Skalice
Rodinný dům s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části 
města na Žižkově kopci, 400m od náměstí. Nemovitost zaujme 
J-Z orientací a panoramatickým výhledem. Díky novému 
obchvatu města je Česká Skalice symbiózou mezi bydlením 
ve městě a klidným prostředím bez vlivů nedměrné dopravy. 
Dispozice: 2x 3+1 (2x WC i koupelna), veranda, půda, pergola. 
Nové odpady, elektřina a vodovod, vytápění na el.+TP. HUP 
u domu, pozemek 841 m2.      ��Cena: 3 350 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (23)

Syn faktora Josefa Barton� pocházel z Vysoké Srbské. V Ná-
chod� za�al s rodinou potiskovat plátna od domácích tkalc�. 
Na Plhov� roku 1869 postavil novou vytáp�nou sušárnu, kde za-
m�stnával i n�kolik tovaryš�. Zboží se tehdy máchalo v potoce. 
Jako jediný �eský podnikatel v roce 1885 za�al stav�t na spáleniš-
ti Kašparova mlýna na za�átku Bražce novou textilku. Na plánu 
barevny, tiskárny sušárny i tkalcovny se podílel jeho syn Cyril. 
Ješt� týž rok zahájil práci v barevn� a tiskárn�. O rok pozd�ji byla 
uvedena do provozu tkalcovna pohán�ná vodním kolem na spod-
ní vodu. Po prvotních potížích s kolísáním stavu vody, další p�í-
stavb� a postavení parního stroje p�ešla tkalcovna na bavln�né 
látky, molina a pracovní kepry. V roce 1890 byl novým spole�ní-
kem syn Josef. O �ty�i roky pozd�ji se stal spole�níkem i Cyril.

Dne 3. srpna 1902 se pro své spole�enské aktivity Josef Barto� 
st. vzdal podílu ve � rm�. Brat�i koupili v dražb� Šr�tk�v statek 
ve Starém M�st� na rozcestí silnic do Bražce a 	eské Skalice. 
V pr�b�hu roku 1905 byla zahájena stavba p�vodn� p�ízem-
ní p�ádelny, postaven parní stroj pro pohon nových anglických 
stroj� a následujícího roku zahájena výroba. Podnik se tak stal 
nezávislým na dodávce p�íze od židovských � rem. V roce 1907 
došlo k nástavb� druhého poschodí a p�ístavb� p�ádelny. Pohon 
již zajiš�ovaly elektromotory. V té dob� zde pracovalo kolem 800 
d�lník�. Krize zp�sobila silné ztráty, takže na konci první sv�tové 
války m�lo práci jen 40 d�lník�. Podnikatelovo sociální cít�ní 
dalo vznik kolonii d�lnických rodinných domk�, které se lidov� 
�íkalo Barto�ov, d�lníci z jeho p�ádelny m�li jako první závodní 
jídelnu a pro opušt�né d�ti postavil okresní sirot�inec. Pot�eby 
nové republiky i úsp�šný vývoz do zahrani�í zp�sobil zv�tšení 
podniku. Kolem roku 1933 bylo zam�stnáno v obou továrnách 

1 200 zam�stnanc�.
Rok 1946 v I. etap� znárodn�ní znamenal pro � rmu Josef 

Barto�-Dobenín a syn konec soukromého podnikání. Továrny 
byly za�len�ny do n.p. Tepna. Bražecký závod do šedesátých let 
produkoval barevná plátna, m�l i svoji vlastní barevnu. Teprve 
koncem šedesátých let (n�kdy v letech 1967-69) se zde zapo�a-
lo s výrobou podkladových tkanin pro smirky. V letech 1974-77 
byla výroba pln� rekonstruována (bezv�etenové p�edení, bez�lun-
kové tkaní a nové tryskové stavy) a výroba probíhala až do roku 
1990. Byla tak jednou z nejlepších továren v celém textilním pr�-
myslu v republice.

V roce 1991 byla v Bražci zrušena kotelna na uhlí a p�ešlo se 
na plynové vytáp�ní. K 1.5.1992 se z bývalých závod� Tepna 03 
a Tepna 04 vytvo�ila spole�nost BARTO� - textilní závody a.s. 
Základní kapitál spole�nosti tvo�ily akcie vydané na základ� re-
stitu�ního nároku pana Josefa Mariana Barton�-Dobenína. V le-
tech 1995-2004 byl v Bražci úpln� vym�n�n strojní park a pokra-
�uje se zde ve výrob� pr�myslových tkanin na smirková plátna.

Obdobn� v p�ádeln� ve Starém M�st� došlo v letech 1993-2003 
k vým�n� strojového parku. Vlivem p�ílivu asijských výrobk� 
a drahých energií ale spole�nost ztrácela konkurenceschopnost, 
takže ze 70 pracovník� jich z�stalo jen 14. V roce 2009 proto 
ve Starém M�st� byla výroba úpln� ukon�ena. Objekt koupila 
v dražb� v roce 2010 spole�nost Novo Náchod s.r.o., majitel pan 
Pinkava se syny s úmyslem nájmu pro výrobu a sklady. Firma 
Ametek, která si továrnu pronajala, hodlá použít objekt jako skla-
dy a pro �ást výroby.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další 
poznatky, doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech 

k zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na adresu 
samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

BARTO� BRAŽEC
STARÉ M�STO

� Barto�ova továrna v Bražci

� Barto�ova p�ádelna ve Starém M�st�

VZPOMÍNKA
Dne 13.11.2010 uplynulo již 10 let, kdy nás navždy 

opustila naše maminka, paní Marie Danielisová
 a dne 23.11.2010 uplyne 23 let od úmrtí našeho 

tatínka, pana Bohuslava Danielise 
z Nového M�sta nad Metují.

           Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami 

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

Vedení účetnictví
daň.evidence,kompletní 
zpracování účetnictví, 

včetně mezd,
zastupování na úřadech.

Brabcová Pavla
Rtyně v Podkrkonoší 734 

tel.60546677

EU TIP

Senior klub Náchod - „HARMONIE 2“ PROSINEC
   2010

Svaz d�chodc� v Náchod�  nabízí všem senior�m  programové �tvrtky v klubovn�
Harmonie 2, Rybá�ská 1819, kde se sejdeme v prosinci 2010 p�i následujících programech:

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť jsou i pro nečleny
Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD v Náchodě

2. 12. - ve 14 hod.   v Harmonii 1 – „Vánoční koncert“ malého dechového orchestru žáků 
                                  ZUŠ z Police n.Met., pod vedením  p. učitele Fialy;
9.12. - ve 14 hod.   snímky z rekondičního pobytu ČČK v Hrotovicích na Třebíčsku  
                                  nám promítne a slovem doprovodí  p. M. Hlaváč;
16.12. - ve 14 hod. předvánoční besídku si pro nás připravily děti ze ZŠ Babí 
                                  pod vedením p. učitelky Čejchanové;
23.12. - ve 14 hod.  zastavení v předvánočním shonu  -  s vánočními melodiemi a koledami; 
29.12. - od 14.hod. tradiční „ SILVESTROVSKÁ VESELICE“ , kde se pobavíte, zatančíte 
                                   za hudebního doprovodu p. F. Čížka – FRČÍ. 
                                   Občerstvení bude zajištěno.



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

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 

� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Batist Nej sest�i�ka
 Jedná se o druhý ro�ník vyhlášení 
ankety o Batist Nej sest�i�ku, p�ihlásit 
zdravotní sestru mohl kdokoliv, léka�, 
ona sama, pacient �i její blízká osoba. 
Ze všech 408 p�ihlášených sester se vy-
bralo deset zdravotních sest�i�ek, které 
se utkají ve � nále a to 4.l2.2010 v Ná-
chod� v M�stském divadle Dr. J. 	ížka. 
Celou akci po�ádá výrobce zdravotních 
a hygienických pom�cek Batist 	erve-
ný Kostelec a David Novotný.
 „Je to spíše spole�enská akce, kde 
chci ukázat lidem, že i zdravotní sest-
�i�ky jsou sout�živé, jsou spole�enské 
a mají rády legraci a zábavu, i když 
mají velmi náro�nou a ob�tavou práci,“ 
dodává spolupo�adatel David Novotný, 
který projekt vymyslel. Do � nále se pro-
bojovala i Zuzana Nermu�ová (na foto-

gra� i) z Oblastní nemocnice v Náchod�.
 Slavnostní ve�er bude moderovat 
Zden�k Podh�rský, který se zú�astnil 
i slavnostního ob�da v Praze, kde se 
sest�i�ky poznaly a nafotily fotogra� e 
pro tisk. „Jsou všechny moc sympatic-
ké, v�bec nevím koho bych zvolil. Bylo 
mi dob�e mezi tolika hezkými sest�i�ka-
mi,“ dodává Zden�k Podh�rský. B�hem 
ve�era vystoupí Michaela Dolinová, 
Heidi Jank�, Sv�tlana Nálepková, Mar-
cela B�ezinová, Michal Foret, Madalena 
Joao, Míša Nosková �i Jana Rychterová 
z Two Voices. V porot� zasedne Radim 
Uzel, Jan Cimický, Lenka Zahradnická, 
Ivana Andrlová, Uršula Kluková, Eva 
	ížkovská, prof. Pavel Pafko a další 
osobnosti.                                          kp

STRAŠIDELNÝ PR	VOD
 Dne 2. listopadu jsme na naší škole slavili Halloween. P�vod-
n� keltská slavnost, p�i které se duše zem�elých vracejí na zem 
a pot�ebují pomoc svých p�íbuzných k návratu do Zem� mrtvých, 
doznala mnohých zm�n. Z p�vodn� mystického svátku se dnes 

stal oblíbený svátek d�tí, hlavn� v anglicky mluvících zemích. V sou-
�asnosti se oslavy tohoto svátku stávají oblíbenými i mezi naší mládeží. 
  Už ráno žáci 1. stupn� prožívali strašidelné vyu�ování. Zasedli do la-
vic ve svých maskách. Spole�nými silami si vyzdobili t�ídu. Vyrobili 
si svá vlastní strašidla, vydlabávali dýn� a p�ipravili si i halloweenské 
pohošt�ní. B�hem velké p�estávky se pak p�išli p�edvést i ostatním pra-
covník�m školy. 
 Když se na Chvalkovice za�al snášet soumrak, atmosféra uzrá-
la ke konání druhé �ásti programu. Schylovalo se ke strašidelnému 
pr�vodu. Shromáždišt� bylo o p�l šesté ve�er zapln�no d�tmi v mas-
kách a n�kterými rodi�i. Následn� se žáci naší školy vydali na pr�vod 
potemn�lou vsí ve svých strašidelných kostýmech. Obec se naplnila 
r�znými druhy strašidel, �arod�jnic, trpaslík�, kostlivc� a kouzelník�. 
U slabších povah mohlo setkání s n�kterými z masek zp�sobit opravdu 
lehké mrazení, nebo� fantazie n�kterých našich žák� byla veliká. Orga-
nizaci této akce si vzali na starost u�itelky a starší žáci. Ti si své masky 
�asto p�ipravovali sami, t�m mladším pomohli šikovné ruce maminek. 
Do své studnice nápad� sáhly i p�ítomné paní u�itelky. Pr�vod, kterému 
na cestu svítila �ada lucerni�ek, dotvá�ejících tajemnou atmosféru, ur-
�it� nešlo p�ehlédnout. V neposlední �ad� také zvuky, které strašidelné 
bytosti vydávaly, se rozléhaly po celé obci, takže museli všichni v�d�t, 
že se v Chvalkovicích n�co d�je.
 Tato akce se velmi vyda�ila, o �emž sv�d�ily výrazy tvá�í všech zú-
�astn�ných, a to nejen v maskách, a podnítila tak možná zapo�etí tra-
dice, která by zpest�ila a oživila všední dny školy i obce. Vždy� každá 
�innost, p�i níž se baví d�ti i dosp�lí, stojí za zopakování. A je jen dob�e, 
když se d�ti podílejí na n��em, co všechny na chvíli spojí a pom�že 
k odreagování od každodenních povinností. 
D�kujeme všem a p�ejeme p�íštímu strašidelnému úp�ní, aby se 
op�t zhmotnilo v maskách a dobrých nápadech všech nadšenc�.

Mgr. Marcela Horká a Mgr. Petr Hlava

Klí�ování 
v M
stské knihovn


 B�hem m�síce �íjna postupn� všechny 2. 
t�ídy navštívily M�stskou knihovnu, kde se 
zú�astnily programu nazvaného „KLÍ	O-
VÁNÍ“. Paní �editelka Votavová spole�n� 
s paní Macurovou - alias tetou Severýnou 
- nachystaly d�tem vskutku pestré a veselé 
dopoledne. Krom� hrátek s písmenky, slo-
vy a abecedou se malí �tená�i seznamovali 
s knihami pro d�ti, jejich autory a ilustráto-
ry. Samoz�ejm�, že nechyb�la ani pohádka. 
Obzvlášt� ta popletená od tety Severýny 

nás všechny náramn� pobavila. D�kujeme 
za p�íjemné dopoledne a všichni se už t�ší-
me na další setkání. 

Jak krtek ke kalhotkám
 p�išel - exkurze do 
Textilního muzea 
v �eské Skalici

 Další �íjnovou akcí byla exkurze do Tex-
tilního muzea v 	eské Skalici, kde probí-
hal výukový program nazvaný „Jak krtek 
ke kalhotkám p�išel“. D�ti si zde mohly vy-
zkoušet v malých skupinkách /pod trp�livým 
vedením studentek st�ední školy/ jednotlivé 
pracovní postupy zpracování lnu do tex-

tilního vlákna, p�edení na kolovratu, r�zné 
techniky tkaní, tisk vzor� na textil i šití na ši-
cím stroji.Na záv�r byla d�tem promítnuta 
pohádka,kde si mohly s krte�kem zopakovat 
to, co si samy p�ed tím v praxi vyzkoušely.
Dom� si každý na památku odvezl prostírání 
s vlastnoru�n� natisknutým dekorem.Všich-
ni jsme odjížd�li nadšeni a rozhodn� tuto 
akci doporu�ujeme i ostatním /bohužel se 
koná jen v �íjnu/.

D�ti a u�itelky ze 2. t�íd ZŠ Náchod,
Komenského ulice

Náchodská atrakce  
vlastní bludišt


 Bydlím v 5.pat�e paneláku na k�ižovatce ulice P�íkopy a Havlí�kova. Z okna vidím tento 
úsek jako na dlani. Dalo by se �íci, že je to snad i zábavné, kdyby to jako �erný humor nebylo 
až trapné kolik osobních aut nejenom polských, ale i našich turist�, sm��ujících evidentn� 
na Náchodský zámek, bezradn� zastaví na neozna�ené k�ižovatce u bývalých „pekáren a cuk-
ráren“ a marn� pátrají po jakékoliv sm�rovce k zámku. A tak jich �ást pokra�uje rovn� dál 
a p�ed prvním panelákem instinktivn� odbo�í vlevo vzh�ru do Krapkovi ulice v bláhové nad�-
ji, že už chytili ten správný sm�r. Bohužel se zákonit� okruhem vracejí zp�t na tu neš�astnou 
k�ižovatku u „pekáren“ a jen �ást z nich to potom už jenom riskne a zahne doprava opravdu 
sm�rem k zámku. Ale je i dost t�ch, co ani tuto další neozna�enou k�ižovatku neberou vážn� 
a jedou dál až k Bucuru, kde už mohou jenom doufat, že nejsou v Kocourkov� a v zoufalé 
odevzdanosti osudu zahnou vpravo po P�íkopech sm�rem k m�stu. Jakých jmen z �íše živo-
�išných druh� se po takovém dalším zklamání v autech ozývá na adresu náchodských konšel� 
za tak zábavný „orienta�ní b�h“ náchodskými ulicemi, to dosud není známo. Toto story je 
ješt� o to pikantn�jší, že se týká v sezon� i zahrani�ních zájezdových autobus�, z nichž snad 
každý desátý na zmín�né „neš�astné“ k�ižovatce zastaví a nejeden se tam otá�í v dom�ní, že 
ur�it� jede špatn�.
 Ale negativní reklama je p�ece také reklama a bylo by ur�it� škoda, kdyby návšt�vníci Ná-
choda za své peníze nezažili žádné vzrušující dobrodružství!                         Zd.St�eda, Náchod

 V sobotu 30.10.2010 se v n�meckém Sprem-
bergu sešlo na 250 mladých judist� na meziná-
rodní sout�ži:

SIEGER 2010 
5.INTERNATIONALER  

MAMMUT CUP.
 Tento velký sportovní podnik je zajímavý 
hlavn� tím, že je ur�en pouze pro jednu v�ko-
vou kategorii a to kategorii mlá�at. V letošním 
roce se jedná o ro�níky 2000 a mladší. 	eskou 
republiku na letošním ro�níku reprezentova-
la i náchodská Tereza Kolínová (na snímku), 
která v sou�asné dob� hájí barvy Sportovního 
klubu Policie Judo Nový Bydžov. Tereza pro-
šla všemi svými duely bez v�tšího zaváhání 
a všechny své soupe�ky porazila p�ed koncem 
�asového limitu na Ipon. Potvrdila tak dobrou 
formu a právem odvezla z letošního ro�níku 
MAMMUT CUPU trofej nejvyšší. Více infor-
mací najdete na portále www.czech-judo.cz

Redakce CZECH JUDO



NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH 
KOL V REGIONUKOL V REGIONU

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

�� Nejen kap�i se objevili v sítích za-
m�stnac� Les� m�sta Náchoda s.r.o., 
kte�í koncem �íjna provedli výlov rybníka 
Podborný. Na snímku Josefa Pepy Vol-
tra je jednatel spole�nosti Josef Hašek 
s tém�� metrovou štikou. 

��Novým náchodským starostou je jedena�ty�icetiletý sociální demokrat Jan Birke. 
Na snímku Ivana Vávry se Jan Birke (vpravo) zdraví v rámci ustavujícího zasedání 
M�stského zastupitelstva v Náchod� (10. listopadu) s již bývalým starostou Ing. Ol-
d�ichem �tvrte�kou (ODS).

ADVENT
v Babi��in� údolí 2.- 5. prosince 2010

 Již tradi�ní, všeobecn� velmi oblíbená a navšt�vovaná akce se uskute�ní v Ratibo�icích. 
Staré b�lidlo, vodní mandl, mlýn a zámek op�t po roce ožijí sváte�ní atmosférou v duchu 
blížících se váno�ních svátk�. P�i prohlídce adventn� a váno�n� vyzdobené interiéry zám-
ku ur�it� zaujmou všechny návšt�vníky, zvlášt� pak ty, kte�í toto ješt� nevid�li. Zvlášt� d�ti, 
které odcházejí mnohdy s nadšením a p�íslušnými dotazy, jak nám sd�lila Anna eháková 
z Kulturní agentury 	eská Skalice. To se týká i dalších, výše jmenovaných objekt� Babi��ina 
údolí. Na zámku budete v�ele p�ijati „ paní kn�žnou „ a jejím ú�ednictvem a služebnictvem, 
s Barunkou a „ Babi�kou „ se setkáte p�i jejich návšt�v� u „ Pana otce „ a jeho rodiny ve mlý-
n�. Zde poznáte lidové zvykosloví a zp�vy v dob� adventní a váno�ní. Váno�n� vyzdobené 
prostory Starého b�lidla jsou sice bez programu, ale ur�it� zajímavé. Jsou otev�eny od 9.00 
do 18.00 hodiny. V prostorách vodního mandlu, sousedícího s mlýnem je i letos malý adventní 
trh, otev�ený rovn�ž od 9.00 do 18.00 hod. Pro návšt�vníky bude p�ipraveno ob�erstvení p�ed 
mlýnem. Objednávky skupin na telefonu: zámek 491 452 123, mlýn 737 855 304. 

p�ipravil Ivan Vávra

Ob�anské sdružení Cesta
v Náchod
 obsadí pozici

�EDITEL/KA
 sociálních za�ízení OS

biehounkova@stacionarcesta.cz
TEL.:602 806 828

Požadavky:
 

vzd�lání VOŠ/VŠ sociální zam��ení, 
práce na PC, �id. pr�kaz sk. B, 
bezúhonnost, zodpov�dnost, 

komunikativnost 

Nástup 1.1.2011 nebo dohodou.
Termín uzáv�rky výb�rového �ízení 

30.11.2010
Žádost se strukturovaným životopisem 

zašlete na e-mail adresu 

BOJÍTE SE RÁDI?
Tak to jste to m�li vid�t! V úterý  nave�er 
ve škole na Babí strašilo.
 Dalo si tam dostavení�ko p�es 40 nejr�zn�j-
ších strašidel. 
Hned po tajemném p�íchodu do budovy si 
každý návšt�vník mohl nechat p�edpov�d�t 
nejbližší budoucnost od p�ítomných v�št-
ky�. Po pravd�, mohli jste se dozv�d�t leda 
to, že v noci bude tma a v zim� zima…
   Ve�er za�al slavnostní hostinou. Podávala 
se �ada pochoutek, které jen tak n�kde ne-
ochutnáte, nap�: paštika z žabích stehýnek 
ko�en�ná mušími k�ídly a prachem z ha-
dích ocásk�, nakládané myšky a há�átka… 
a mnoho dalších lah�dek.
   Po vydatném jídle se naše strašidla vydala 
na školní zahradu, kde musela projít cesti�-
kou osv�tlenou sví�kami až k pergamenu, 
kde musela potvrdit vlastním podpisem, že 
došla až sem. A to byl asi konec všeho stra-
šení. D�ti si  ve strašidelných maskách ješt� 
zasout�žily ve velmi neobvyklých disciplí-
nách  a když odbila 20h a byly vyhlášeny 

nejhez�í a nejorigináln�jší masky, ve�er byl u konce. A v��íte, že se nám ani strašidl�m ani 
moc necht�lo dom�?

D.�ejchanová

kompletní dodávky staveb – novostavby,
rekonstrukce

- výstavba rodinných domk�, objekt� ob�anské 
vybavenosti, pr�myslová výstavba, inženýrské sít�

- zateplování  fasád objekt�, tesa�ské 
a pokrýva�ské práce

- nákladní doprava sypkých materiál�, skládání   
  materiál� hydraulickou rukou, kontejnerová 

p�eprava-zap�j�ení kontejneru, 
provád�ní zemních prací JCB

- záme�nické práce

- prodej stavebních materiál� v�etn� dopravy

zpracování cenové nabídky zdarma, poradenská 
�innost, profesionální p�ístup, vysoká kvalita

   S námi se stav
t vyplatí ! 

              PROBI-stavební s.r.o.
                        Nádražní 443

                     549 01 Nové M�sto nad Metují
                     certi� kát ISO 9001:2008 a ISO    

                     14001:2004
                     tel.:491474036, fax 491470165

                     email : probi.stavebni@seznam.cz
                     www.probi-stavebni.cz

VÁNOČNÍVÁNOČNÍ
KONCERTKONCERT
Yvetty Blanarovičové

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
Pondělí 6. prosince 2010 v 19.00 hodin

Pořadatel: TV Náchod,
informace na tel.: 603 273 698

Vokální doprovod
+ cimbál + housle + kontrabas

České a světové koledy
doplněné povídáním o Vánocích

Koncert se koná pod záštitou
starosty města Náchod
Jana Birke

Vstupné: 230, 210, 190 Kč.

Přeprodej:

Informační centrum na Kamenici v Náchodě,
tel.: 491 420 420

Otvírací doba: Pondělí - pátek 8.00 – 17.00 hodin
 Sobota 8.30 – 11.30 hodin

Zefyr Náchod, 
Krámská 30

www.zefyr.cz

•  8 milionů pixelů
•  Barvy: hnědá, stříbrná
•  LCD minitor 2,5”
•  AA baterie
•  1 890 Kč

•  12,1 milionu pixelů
•  Barvy: černá, červená
•  Videosekvence HD 720p se 

stereofonním zvukem
•  4 990 Kč

8GB!Paměťzdarma!
2GB!Paměťzdarma!

+ +

Inzerat-Zefyr-Echo-105x50-3.indd   1 15.11.10   11:08
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Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

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

JOPECO
Pneuservis/Autoservis

Náchod
547 01 Náchod, 
U Cihelny 1751

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

So 8:00 - 12:00

Pneuservis 
Broumov

550 01 Broumov, 
Soukenická 169

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

So 8:00 - 12:00

Široký sortiment pneumatik a disků 

Skvělé ceny – srovnatelné s internetem  

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

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

Slevy na servisní služby při nákupu 
pneumatik a pro stálé zákazníky

Odborné a rychlé pneuservisní služby  

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

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

MRAŽENÁ JÍDLA ZA

SUPER CENY

až do domu
WWW.JHJHRONOV.CZ nebo 607 910 660

Nabídka je platná pro Náchod,
sto nad Metují, Polici nad Metují a Jarom

Českou Skalici, Červen  Kostelec,
Nové Mě ěř

RIEGROVA 196, NÁCHOD  
u „Staré lékárny“, Vojenské správy“

PO - PÁ 9.00 - 17.00
Kontakt: 491 427 707, 725 033 101
Odpov�dný pracovník - Ing. Suchánková Vlasta

✴ NABÍZÍME POJIŠT�NÍ
   SERVIS A DALŠÍ SLUŽBY PRO KLIENTY

✴ SPRAVUJEME VŠECHNY POJISTNÉ
   SMLOUVY BEZ OHLEDU NA MÍSTO UZAV-
   �ENÍ

✴ MOŽNOST HRADIT POJIŠT�NÍ  (SLOŽENKY)
   BEZ POPLATKU ZA P�EVOD

✴ NABÍDKA - SPECIÁLNÍ  P�EDVÁNO	NÍ     
   AKCE OBCHODNÍHO MÍSTA NA POVINNÉ  
   RU	ENÍ

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 1+1 v OV v Náchod� (27m2), zd�ný, dob�e �ešený, u centra     499.000,-K�
- byt 3+1 v OV v Náchod� (67m2), u centra, plastová okna, lodžie  1,049.000,-K� 
- dr.byt 3+1 v Náchod� (73m2) ul.Borská, nové jádro, kuchy�,lodžie 1,095.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (70m2) nové jádro, okna, zatepleno,lodžie   1,049.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod�Karl�v kopec(79m2),zd�ný,lodžie,plast.okna1,249.000,-K�
- dr.byt 3+1 Jarom�� (72m2) nová okna, fasáda, zatepleno, lodžie        890.000,-K�
- dr.byt 3+1 Nové M�sto n.M. (60m2),balkon,plast.okna,po rekonstr 1,295.000,-K�
- dr.byt 3+1 	ervený Kostelec (65m2), Koubovka, zd�ný, balkon          920.000,-K�
- dr.byt 3+1 	eská Skalice (70m2), zd�ný, velká lodžie, klidné          1,190.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Dobrušce (70m2), budova po revitalizaci, u centra  1,049.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1(568m2), po 
ást. rekonstrukc  1,790.000,-K�
- rodinný d�m Nové M�sto n.M.(2950m2),ke kompl.rekonstrukci      1,420.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Slavo�ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola     1,290.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M. (1128m2), výborné místo  1,300.000,-K�
- rodinný d�m Jarom�� centrum-obchodní zóna,k bydlení-podnikání  3,500.000,-K� 
- rodinný d�m Vlkov u Jarom��e 4+1(846m2), po rekonstr., bazén    2,220.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít� na hran.    530,-K�/m2  
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo,sít� na hran.    530,-K�/m2 
- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled    990,-K�/m2
- st. pozemky v 	erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra        270,-K�/m2
- st. pozemek 	ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá�, plot        345.000,-K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá�, klidné krásné místo     279.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo       690.000,-K�
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v Náchod�. Klidné místo - lokalita Branka, 
po �áste�né rekonstrukci - nová kuchy�ská 
linka, plastová okna. Cena 1 800 000,-K�. 
Tel.: 732 71 93 84
* Prodám byt 3+1 78 m2 v OV na Karlo-
v� kopci, cihla, zateplený, nová plats. okna, 
velká lodžie. Cena: 1.470.000 K�.
Tel.: 776 580 686
* Prodám v Náchod� DB 2+1 klidné místo 
blízko centra, nízké náklady. TEL.:777 121 717
* Pronajmu 2+kk a 1+1 v Hronov�. 
Tel.: 608 11 00 41
* Pronajmu byt 2+1 96 m2 v Hronov� 
s možností zahrady, nájem 4.000 K� + ener-
gie. Vratná kauce. Tel.: 736 537 033
* Pronajmu 3+1 v Náchod�. Tel. 603 567 617
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na síd-
lišti u nemocnice. Tel.: 608 976 956 nebo 
777 29 29 40
* PRODÁM DB 3+1 77m2 na PLHOV�. 
P�ed�laný - plast. okna, zd�né jádro, šatní 
sk�í�, podlahy atd. Za�ízený - spot�ebi�e, 
kuchy�, nábytek na míru atd. Volný. Info. 
na tel.: 602 239356
* Pronajmu byt 2kk v Náchod�, Palachova 
ul.1457, nájem 5000 K� u bytu po rekon-
strukci, 3500 K� u bytu bez rekonstrukce + 
služby. Tel.:775 061 233.
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 
v Náchod� na dobrém míst�. Velká kuchy� 
s jídelnou, + 2 velké pokoje + p�edsí� + ko-
mora + zasklená lodžie + WC + koupelna 
nová plastová okna, lino, kuch. linka, sporák 
atd. p�da + sklep + kabel. TV + internet + te-
lefon. Kauce. Volný ihned. Tel.: 602 790 044
* Prodám standardní slunný byt 1+1 
v OV, ve 3.NP panelového domu s orientací 
na JZ v Polici nad Metují. D�m je zateplený, 
výtah po rekonstrukci, nová plastová okna 
se žaluziemi. Vytáp�ní z CZT. Parkování 
u domu. Ob�anská vybavenost v míst�. Oka-
mžit� k nast�hování. TEL:777 922 926
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� 
po kompletní rekonstrukci - vše nové v�etn� 
za�ízení. Tel.: 491 428 211
* Prodám byt v OV v Náchod�, 2+1, re-
konstrukce koupelny. Tel.: 491 428 211
* Prodám nebo vym�ním DB 3+1 na síd-
lišti Branka v Náchod� za 2+1 B�loves nebo 
Plhov + doplatek. TEL.:602 145 222
* Prodám byt, velké 3+1 v os.vl. v Polici 
n.M. Nová st�echa, zateplení a stoupa�ky. 
TEL.:737 001 757
* Pronajmu garsonieru v Hronov�, nájem 
2500,-K� + inkaso. TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu krásný byt v zatepleném rod. 
dom� v 	eské Skalici 120m2 u centra. Terasa 
60m2. Cena 6000,- + inkaso. 
TEL.:608 888 141
* Koupím byt 2+1 (3+1) do 20km od Ná-
choda. Tel.: 739486403
* Pronajmu dlouhodob� hezký byt 3+1, 95 
m2, v 1.NP, nov� zrekonstruovaný RD se za-
hradou ve Vysoké Srbské. Nájem 5.500 K� + 
kauce 20.000,-K�, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob� v nov� zrek.
dom� v NA poblíž centra ve2NP nadst.pod-
kr.byt 103m2 4+1 s balk.,2x koupelna. Ná-
jemné 7.000,-K� + inkaso + kauce, tel. 608 
90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob� byt  3+1, 74 m2 
ve 4.NP v Náchod� sídl.Branka. Nájemné 
+ 6.653,-K�, kauce 20.000 K�, tel. 608 90 
30 70

NEMOVITOSTI

* Koupíme rod. d�m k dokon�ení Náchod, 
N.M�sto n.M., ne na vesnici, cena nerozho-
duje. Hotovost. Tel.: 773 559 014

* PRODÁVÁTE NEMOVITOST? 
Zprost�edkuji prodej, pronájem,
rychle, kvalitn�. Tel.:736 764 079

* Sháníme ke koupi rekrea�ní objekt nebo 
pozemek, 3mil., okr. NA,TU. 
Tel.: 608 667 734

* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 	. 
Kostelci a okolí. Tel.: 774 777 072
* Prodáme poloroubenou chalupu 3+1 se 
stodolou, zahradním domkem v Machov�, 
cena 1,590mil. Tel. 607 939 657
* Koupím RD na Náchodsku do 1 mil. 
605212203
* Prodám RD ve Ž�árkách u Hronova - 
velká zahrada, stodola, za 855.000,- K� 
739 486 403
* Hledáme rodinný d�m nebo chalupu 
k celoro�nímu užívání, nejl. Náchod sm�r 
Nové M�sto n/Met., Dolní nebo Horní Rade-
chová, Hronov, 	. Skalice, do 10km od Ná-
choda, do 2,5mil.Tel.: 721 146 244
* Prodám �adovou garáž, Náchod pod Ba-
bím, 3x6 m, el. p�ipojka 220 a 380, sklopná 
vrata, cena 110 000,- tel. 739 082 089
* Prodám pozemky v Náchod�, 	eské Me-
tuji, Horních Teplicích, možnost stavby cha-
ty. TEL.: 606 951 546
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 
byty, Havlí�kova ul.240. Velký p�dní pro-
stor pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K�. 
TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albán-
ská ul.198. Cena 2.499.000,-K�. 
TEL.: 775 061 233

* Pronajmu s možností odkoupení velký 
RD 5+1 v 	eské Skalici - Zájezd�, celý pod-
sklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cih-
lový RD, který byl postaven v letech 1991-
1993. Pronájem 5000,-K�/m�s. Cena p�i 
koupi 1.850.000K�. Tel.:775 061 233.
* Prodám i na splátky velký RD 5+1 
v 	eské Skalici-Zájezd�, celý podsklepený, 
3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový RD, kte-
rý byl postaven v letech 1991-1993. Cena 
1.850.000K�. Tel.: 775 061 233.
* Prodám �adový RD 4+1 v Náchod� za pi-
vovarem. TEL.: 608 26 18 06

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

* Koupím zm�d�lskou usedlost nebo cha-
lupu (Broumovsko, Náchodsko) 
Tel.: 605212203
* Prodáme oplocenou stavební parce-
lu v Orlických horách 10 km pod Deštnou 
a 20 km od Náchoda, 2000 m2, lze rozd�lit 
i na 2 parcely. Vhodná na stavbu rodinného 
domu nebo chaty. Informace na 
tel.: 732 983 240, 737 834 044, 491 421 904
* Nabízíme k prodeji v�tší dvougene-
ra�ní RD v N.M�st� n/Met.-“Na Fran-
tišku“,kolaudovaný v r.1977,po �áste�né 
rekonstrukci,p�kné a klidné místo.Cena: 
dohodou, tel.: 602 204 002.
* Pronajmu dlouhodob� rod.d�m se sto-
dolou a velkým pozemkem ve St.Plese u 
Jarom��e. V p�ízemí byt 2+1,v pat�e p�da. 
Nájem 5.000 K� + kauce, tel. 608 90 30 70. 

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Hledáme výrobní objekt, dílny, servis 
do 5mil. s pozemkem cca 5 000m2, okr. NA. 
Tel.: 608 883 012

* Pronajmu/Prodám NOVINOVÝ 
STÁNEK v Náchod� na nádraží. Tel.: 
728 020 513

* Od 1.1.2011 pronajmu v�tší prodejnu 
v centru Hronova. Tel. 739 155 617
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
restaurace, kavárny nebo jiných obchodních 
služeb. Jedná se o prostory v 1.pat�e na Ka-
menici v Náchod� po bývalém baru „K“. 
Investice do za�ízení a vybavení jsou nutné. 
Prostory jsou prázdné. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v bu-
dov� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 
4 kancelá�e o celk. vým��e 91 m2. Možno 
dohromady nebo jednotliv�. K dispozici ku-
chy�ka, WC, výtah. TEL.: 777 152 750

* Pronajmu nebytové prostory v cen-
tru Náchoda 45 m2. Prostory OD Ze-
fyr - nyn�jší prodejna O2 - vhodné pro 
prodejnu, kancelá�e, pojiš�ovnu. Volné 
od ledna 2011. TEL.: 602 462 397

* Pronajmu v centru Náchoda prostory 
vhodné na kancelá�, a sklad v centru Nácho-
da. TEL.: 605 450 384

PRODEJ

* Prodám zachovalá kachlová akumula�-
ní kamna. Cena 1000,-K�. Tel. 602 160 174
* Prodám kuchy�skou linku 2,50 m v�et-
n� my�ky AEG a pr�tokového boileru. Zn. 
Levn�. TEL.: 732 772 292

NÁCHODSKO
776 353 038

BYTY * Prodáme 100 ks 10ti litrových plas-
tových kanystr�, pr�hledné, stohova-
telné s �erveným uzáv�rem. Cena: 15,-
K�/1 ks. Kontaktní telefon: 602 649 290

* Prodám lyže délka 105 carving v�etn� 
vázání, jeté 1 m�síc. Cena 1.500,- 
Tel. 777 202 506
* Prodám sadu zimních kol na ŠKODU 
FABII, disky 6Jx14 ET43 a plášt� Dunlop 
SP Winter Response 165/70/14, kompletn� 
nazuté a vyvážené (vzorek 90%). 
Tel. 608 36 44 55
* Prodám kompletní st�ešní krytinu BESK 
(hn�dá) ze sedlové st�echy. P�ibližn� 1100 ks 
(v�. v�trací, h�ebenové, lemové) 11 let staré, 
ve velmi dobrém stavu a 129 ks nepoužitých. 
Cena 12.000 K�. Tel. 777 26 88 77

* Prodám, �áste�né vybavení prodej-
ny: stojany do výlohy, prodejní pult, 
police na zboží, lednici, registra�ní po-
kladnu. Cena dohodou. Výprodej zboží 
-50% slevy - Zdravá Výživa -Slune�nice 
Náchod. Mobil: 604 385 566

* Prodám levn� zachovalou sedací sou-
pravu gau� rozkládací, 2 k�esla, žíhaná bar-
va. TEL.:491 424 754
* Prodám dve�e 80 vchodové, slonová kost 
pravé za 200 K�, plné a imitace mahagon 
levé za 400 K�, menší otev�enou p�edsí�o-
vou sk�í� za 600 K�. Tel. 737 910 986
* Prodám nový nepoužitý balkonový skle-
ní�ek vhodný k umíst�ní ke st�n�, velikost 
ší�ka 130 cm x výška 170 cm x hloubka 
65 cm v�etn� dve�í a ventila�ního okna. P�-
vodní cena 4.200 nová cena 2.000 K�. 
Tel. 777 200 452, benes.lubomir@email.cz
* Prodám hn�dá stáložárná kachlová 
kamna na topení i dekoraci. Cena dohodou. 
TEL.: 728 671 743
* Prodám palivové d�evo, sušené, balené 
v pytlích. 604 84 41 42
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem 
- travní substrát, kyp�enou, dohnojovanou, 
ideální pro kone�nou úpravu zahrad a zaklá-
dání nových trávník�, vhodná i do skleník�, 
cena 400,- K�/1 m3, min. odb�r 2 m3, dove-
zu, tel: 777 222 232

KOUPÍM
* Koupím d�tské plechové šlapací autí�-
ko. Tel. 603 173 075
* Koupím barevné kovy, autokabely, elek-
tromotory a katalyzátory. Dobré ceny. 
P�ijedu, platba v hotovosti. Tel. 603 457 966
* Koupím staré fritovací hrnce. Jen funk�-
ní a �isté! 603869469
* Koupím jakékoliv knihy od Julese Ver-
na. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, 
a jiné. Platba v hotovosti, slušné jednání. Tel. 
603 549 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové 
hodinky nap�.zn. PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty 
a objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušen-
ství. Koupím také stereokotou�ky, meosko-
py a jiné fotop�íslušenství. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. 
P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bake-
litová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, au-
todráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, 
N, Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, 
knihy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepo-
t�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím staré pohlednice, vále�né foto-
gra� e. 775 440 253
* Koupím moped stadion S11 nebo S22 za ro-
zumnou cenu i nepojizdný. Tel. 602 620 169

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

* Nabízíme družstevní byt 1+1 (37 m2) v Ná-
chod�,v panelovém dom�, ul.B�loveská.Cena: 
595.000,-K�, tel.724 869 260.RK nevolat!
* Prodáme byt 3+1 v OV - Hronov (podíl 
na rod. dom�). Cena: 860 000,-K�. 
Tel.: 777 634 731
* Pronajmeme byt 1+1 nebo prostory (29 
m2) v 	.Skalici u nám�stí, vhodné jako pro-
dejna,kancelá�e,pop�.k provozování masáží, 
kosmetiky atd.Cena: 3.500,-K�,
tel.: 602 204 002.
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Tel.: 775 777 073
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda. 
Nájem 3.500 K�, ostatní platba 1.200 K� 
(krom� elekt�iny). P�i podpisu smlouvy t�í-
m�sí�ní kauce. Tel.: 777 690 390
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Tel: 774 777 073
* Prodáme byt 3+1 v OV v 1. pat�e v Ná-
chod� - Plhov, po rekonstrukci. Cena 
1.350.000 K�. Tel.: 608 11 98 22
* Pronajmu 3+1 DB v 	eské Skalici, zd�ný 
d�m, lodžie, komora, 78 m2, nájem 5600,- 
inkaso, vratná kauce 15000,-, jednoráz. po-
platek družstvu, volný ihned, dlouhodob�. 
Tel.: 606 507 380
* PRONAJMU DLOUHODOB� nový byt 
2+kk 43m2 ve Stárkov� na nám�stí. V p�ípa-
d� zájmu volejte 602133173, mail.: renestar-
kov@seznam.cz
* Pronajmu slunnou garsonku v No-
vém M�st� n.M. 34 m2, kauce 10 tis.K�. 
TEL.:721 562 267
* Pronájem bytu 2+1 ve Velkém Po�í-
�í,p�kný byt v p�íjemném prost�edí. 
TEL.: 603 464 109
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 vel. 65 m2 
s verandou v Hronov� blízko nám. za 3200,- 
+ inkaso + vratná kauce. Leden - únor. 
TEL.: 603 963 822 odpoledne
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n.M., 
ul. Nad stadionem, zrekonstruovaný, kom-
pletn� za�ízen. Tel.: 776 554 704
* Dlouhodob� pronajmeme byt 1+1 o vý-
m��e 44 m2 v Náchod�, Bílá 1961, 3.podlaží. 
Informace: 733 131 189
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném dom� 
Studnice u Náchoda. K nast�hování ihned. 
Povinná kauce. Tel.: 608 86 98 85
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, sídlišt� 
SUN. Bližší informace na tel.:733 131 189
* Prodám DB 2+1 v Náchod� na Plhov�, 
po �ást.rekonstr., náklady 3600,-/m�s. kom-
pletn� elekt�ina, cena dohodou. RK NEVO-
LAT. TEL.: 776 079 292
* Vym�ním garzonieru v B�loveské ul 
v Náchod� za byt 2+1 v B�loveské ul. s do-
platkem. Tel.: 737 834 044, 491 421 904
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i 
u gymnázia. Cena 299.000. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 (45 m2) v R�žovce v Ja-
rom��i, cena 698 tis.K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palacho-
va ul.1457, nájem 5000,-K�+1800,-K� služ-
by. TEL.:775 061 233
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 
2+kk na Kamenici v Náchod�. Byt o veli-
kosti 40 m2, v�etn� nové kuchy�ské linky. 
Cena nájmu 5500,-K� + zálohy na teplo 
a vodu 1600,-K�. pouze pro solidní a bez-
problémové zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byt v centru Náchoda 2+kk 
42 m2. Nájemné a zálohy na topení a vodu 
celkem 6000,-K�. Kauce p�i podpisu smlou-
vy 10 tis.K�. Parkování zajišt�no v objektu. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty 1+kk 30 m2 v Hrono-
v�, ul.Husova, velmi dobrý stav, parkování 
zajišt�né. Cena 4000,-K� + inkaso. Kauce 
8000,-K�. TEL.:777 152 750
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13
* Prodám zd�ný byt 3+1 v OV, 84 m2 

R
ZNÉ

* Za odvoz daruji dve�e s bezpe�nostním 
zámkem a sadou klí��. TEL.: 603 534 129

* Nabízím praní a žehlení prádla v do-
mácím prost�edí. Pro prádlo p�ijedu - �is-
té a vyžehlené p�ivezu. Tel.723 624 573

* Hledám paní na výpomoc v domácnosti 
1xtýdn� - b�žné úklidové práce. Rodinný d�m 
cca 5 km od Náchoda. Telefon 724 422 495.
* Hlídání d�tí (u�. MŠ), úklid, �išt�ní oken, 
koberc�, sed. souprav. Tel. 605 145 004
* Daruji neomezené množství hlíny, opu-
kový kopec, vhodné na zavážky a do cest. 
TEL.:739 814 111
* Nabízím velmi kvalitní soukromou výu-
ku angli�tiny (dou�ování, p�íprava na matu-
ritní zkoušku, konverzace, business english, 
p�edškolní d�ti) za rozumnou cenu, možné 
i v dopoledních hodinách / o víkendu, infor-
mace na t.�.728610415.
* P�ehraji levn� záznam z kamery Hi8, 
VHS-C, MiNi Dv a jiné nap�. VHS nebo 
DIGI na DVD. Tel. 732 11 82 45
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo ma-
lování domku �i bytu, provádím jednorázový 
úklid, mytí oken nebo pravidelný úklid do-
mácnosti, za�ídím nákupy, také pohlídám d�ti, 
zdravotní pr�kaz mám, zkušenosti a doporu-
�ení také, volejte 737 564 496, cena dohodou
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek 
i ploty, pokácím i vysadím nový stromek, 
uklidím listí i sníh. Tel. 737 564 496

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze 
i na H	. Výd�lek až 17.000 K�/m�s. 
Tel. 603 731 609 

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

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

Broumov-Dvougenerační vila (2+1 a 2+1) z r.1930, z části podsklepená,dvě garáže,pěkný pozemek 1090 m2 ..........................informace v kancláři
N.Město n/M.-Družstevní byt 1+1 (35 m2) v 1.patře panel.domu,po částečné rekonstrukci (plast.okna,nová koupelna..)......................725.000,-Kč
Police n/M.-Hlavňov-Pěkný,větší,zařízený RD (5+kk) z r.1989 s balkonem a stodolou,pozemek 1038 m2,klidnější část....................1.590.000,-Kč
N.Město n/Met.-Popluží-Pěkná,dřevěná,zateplená chata s pozemkem 570 m2,s přípojkou el. a užit.vody,pitná voda u poz...................350.000,-Kč
Náchod-Prostorný RD (2+kk a 3+1) se zimní zahradou a velkou garáží,se sklepy,dílnou...,klidná část města......................1,55 mil.Kč VÝRAZ. SLEVA!
Náchod-Dům s třemi volnými byty (dva s balkony) na atraktivním místě, u nákupních středisek,na pozemku kolna..........................2,6 mil.Kč SLEVA!
V.Jesenice u Č.Skalice-Pěkný RD (2+1) se zděnou kolnou a garáží po částečné rekonstrukci, s pozemkem 447 m2....................................1,5 mil.Kč
Rohenice u H.Králové-Hospodářský dům po celk.rekonstr.(plast.okna,nové rozvody,podlahy,omítky..) s chlévy a poz.1838 m2...................k jednání
M.Svatoňovice-Pěkný RD (2+1 a 3+kk) po kompl.rekonstr.,s novou garáží,klidná část-u lesa,pozemek 561 m2-nutno vidět.......................k jednání
N.Město n/M.-Řadový,zateplený,dvoupodlažní RD(5+1),s garáží,v klidnější části města,s pěknou zahradou................................1,99 mil.Kč SLEVA!
N.Město n/M.-Velký,řadový RD „Na Františku“-pěkná a klidná část,vstup z kuchyně a suterénu na okrasnou zahradu...................3,1 mil.Kč SLEVA!
N.Město n/M.-Velký dům (zast.330 m2) s 3 byty (2 volné) a 2 prodejnami (163+57 m2),velká půda k vestavbě.........................2,66 mil.Kč SLEVA!

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

608103810, 606270421
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VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

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

Nabízím vedení 
da�ové evidence 

i  podvojného 
ú�etnictví, v�etn
 

DPH a mezd 
mob.733 771 868



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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

* u vás ukážeme 
* poradíme 
* spočítáme  

* počítačové návrhy 
* návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná 

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

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

mob.: 776 74 20 74

- vestavěné skříně

- vestavěné skříně

- kuchyně na míru

- kuchyně na míru

- renovace kuchyní

- renovace kuchyní

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

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

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Novinka! 
- prodej a montáž

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          

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - 	T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

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

zovny, prodejny a soukromé osoby.

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

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

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

Uklidíme 
a odvezeme 

sníh...

TEL.: 602 145 222

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

 - profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK

 - profilový systém spl�uje normu 73 0540-2

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

 - kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací

 - montáž, doprava a zam��ení v cen� 

   dodávky

 - zákaznický kupon slev pro další dodávky

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

NÁBYTEK
SMRK

SMRKOVÉ POSTELE

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

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

Postel 200 x 90 cm

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

za 3390,-K� v�.DPH
(CENY V	ETN� PEVNÉHO ROŠTU)

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ

POTŘEBY
K. ŠOLCOVÁ-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

AKCE: PRUTY 1+1 ZDARMA!

SLEVA: BOILIES -10%

� MYSLIVECKÉ ODĚVY

� POUZDRA NA ZBRANĚ

� HOLÍNKY

Těšíme se 

na Vaši 

návštěvu!

tel.: 775 261 853, 

776 687 510

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s p�evodem SAT/analog 

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

sjednané
pro�  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej

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

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

p�íjem zakázek: Po - 	t  9-13,30 h

Zefyr Náchod, 
Krámská 30

www.zefyr.cz

MENU 
V ČEŠTINĚ

ME
V ČEŠ

+ 18-55 VR 14 990 Kč

+ 18-105 VR 18 990 Kč

+ 18-55 VR 
+ 55-200 VR 19 990 Kč

+ 18-55 VR 
+ 55-300 VR  22 990 Kč

+ paměťová karta 8GBNikon

4x čištění čipu 
v ceně 2 000 Kč 

ZDARMA!

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

Sdružení zdravotn
 postižených 
Náchod

zve své 
leny a p�íznivce dne 1. prosince na 

Adventní odpoledne do Restaurace 
na koupališti v Náchod�.

P�ipravený program od 14.00h. Adventní poezie- d�ti z MŠ Havlí
kova 
ul., „dárky z p�dy“, malé ob
erstvení, kulturní vložka, spole
ná ve
e�e.
Vybíráme p�edem každou st�edu v klubovn� SZdP Palachova ul. (zajišt�-
ní míst, stravování ) 
lenové 95 K
, ne
lenové 100K
.
Prost�edí je bezbariérové, zveme i 
leny používající vozík. Dosud se 
na taxík p�ihlásil jen jeden 
len, hromadný odvoz
z m�sta odpadá. Zpáte
ní odvoz pro pokro
ilou dobu - zajistíme.
Máme radost, že o naše akce máte zájem, t�šíme se na Vás.

Za výbor SZdP Miroslav 	ihá�ek, Olga Frühaufová
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Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“

Vep�ové plátky naklepeme, osolíme, 
opep�íme, pot�eme ho��icí, posype-
me Vegetou a poklademe plátky an-
glické slaniny. 
Klobásovou sm�s - t�sto na bílé klo-
básy zabalíme do závitk�. Klademe 
do peká�e s rozpáleným sádlem, 
podlijeme vodou a pe�eme asi 80 
minut. Výbornou p�ílohou je bram-
borová kaše, kyselá okurka, naklá-
daná kuku�ice a plátky raj�ete.
 

Tak, a	 Vám chutná...
p�eje Laka Škodová
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KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

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

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

sobota 4.12.2010 od 20.00 hod.sobota 4.12.2010 od 20.00 hod.                          
Mikulášský taneční večer se skupinou EFESTMikulášský taneční večer se skupinou EFEST

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

                                           rezervace na tel.: 603 422 845       pond�lí-ned�le od 11 hodin ob�dy

* speciality bezmasé kuchyn� * domácí zákusky a kolá�e

 V sobotu 6. listopadu se sjelo 120 motokroso-
vých jezdc� východních 	ech, aby symbolicky 
na závodech se rozlou�ili se sezónou 2010 a na-
posledy natankovali do svých závodních stroj� 
palivo. Závody se uskute�nily na trati, kterou 
náchodští nadšenci p�ipravili na poli v Bakov�, 
malebné vesni�ce mezi 	eskou Skalicí a 	erve-
ným Kostelcem.
 Chladné, ale tém�� ideální motocrossové po-
�así podpo�ilo úsilí, organizátor�, mechanik� 
a závodník�. O p�estávkách si mnozí našli �as, 
aby si vzájemn� vym�nili zkušenosti z uplynu-
lé sezóny, pochlubili se dobrými výsledky, ale 
i post�žovali na úskalí, které tento sport provází. 
Není kde trénovat, je málo t�ch, kte�í tento ná-
ro�ný sport podporují, je nedostatek � nan�ních 
prost�edk� na nákup drahých motocykl� i na po-
�ádání závod�. Mnozí jezdci v pr�b�hu sezóny 
utrp�li i vážná zran�ní. V této souvislosti jsme 
zavzpomínali na nad�jného sportovce Míšu Špa�-
ka z Holic, kterému se tento sport stal osudným 
a naše �ady opustil. Spole�n� jsme vyjád�ili �est 
jeho památce.
 Po treningu zaburácely motory a v osmi ka-
tegoriích za�al nelítostný, ale velmi sportovní 
souboj. Tradi�n� zahájili závody nejmenší, naše 
nad�je a závody pokra�ovaly hobby t�ídami, 
veterány, �ty�kolkami a záv�r zajistili ti nejlepší 
tzv. licen�ní jezdci. Nejlepšími ve t�íd� 85 ccm 
byli Jakub Hroneš a Jan Ve�e�a, v hobby  t�ídách 
pak Tomáš Dlouhý a Tomáš Holzcepfel, vít�zem 
závodu mechanik� byl Tomáš Nývlt a v pitbikách  
František Mina�ík. Mezi veterány nad 40 let jsme 
vid�li p�kné výkony vít�ze Viktora Holého, Ra-

dovana Míla a Jana Ve�e�i. Na �ty�kolkách závodili p�edevším jezdci z Hradce Králové a vít�zem se stal 
Pavel Jaura. Pochopiteln� nejhodnotn�jšími byli souboje licen�ních závodník�. Hlasitému povzbuzování 
p�ítomných divák� se do�kal nádherný souboj o vít�zství mezi Martinem Š�astným a Radovanem Mílem 
juniorem. 
 Ve�er se ú�astníci sešli na Motokros Párty v Hostinci u Novotných v ešetov� Lhot�. Vít�zové obdrželi 
nádherné poháry a hodnotné ceny. Poté následovala Disko zábava, kterou oko�enil svou hudební produkcí 
DJ Iceman.
 Poslední tankování se mohlo uskute�nit jen díky ob�tavé práci organizátor�, p�edevším Norberta 
Kosinky, Radovana Míla, Milana Š�astného, Milana Hubeného a celé �ady dalších. Pod�kování pat�í 
sponzor�m: UFO Racing Mx team, Racing RM, Domácí technika, DLNK computers, Truhlá�ství Kaš-
par, Benet, Autoslužby Vik, Autodoprava Tauchman, Autonova Hubený, Pneu Runkas, Autobazar Rohan 
a Auto Hotárek.
 Pod�kování pat�í i všem jezdc�m nejen za ú�ast, ale za káze� a �estné souboje. Poslední tankování 
se vyda�ilo a bylo te�kou za úsp�chy náchodských motokrosa��. Již dnes se všichni t�ší na odpo�inek 
a novou sezónu 2011.                                                                                                                      Luboš Míl

� foto: Souboj Martina Š�astného (st.�. 608) a Radovana Míla jun. (st.�. 17).

Náchodský zámek
V listopadu 2010 je otev�en exteriérový okruh (v�ž, terasa, sklep) 

pouze o sobotách a ned�lích od 12.00 - 16.00 hodin.

* Váno�ní koncert v Ratibo�ickém sále na I.nádvo�í (u v�že) 26.11. od 17.00 hodin - hraje 
ZUŠ „Big Band“ Police nad Metují                                                               
Vstupné 50,-K�

* Zámecký Advent pro ve�ejnost ve dnech 27.a 28.11.
Prohlídky I.okrunu - Piccolominská expozice, která bude krásn� váno�n� vyzdobena. 
Ukázky Betlému, poslech váno�ních koled. Možnost zakoupení medoviny, adventních 
v�nc�, sví�ek, há�kovaných a d�ev�ných ozdob, cínových p�ív�šk� v Ratibo�ickém sále 
na I.nádvo�í. Voln� p�ístupný v otevírací dob� zámku, tedy od 10 do 16 hodin po oba dny 
a po prohlídce expozice. 

 

    

Naučte se anglicky s

                    a novinami ECHO
3. díl seriálu

 V hotelu (At a hotel) V hotelu (At a hotel)

I´ve booked a room in the name of...        Zamluvil jsem si pokoj na jméno...
Have you got any vacancies?                   Máte volné pokoje?
We are fully booked up.                   Jsme pln� obsazeni.
What kind of room would you like?        Jaký pokoj byste si p�ál?
Can I have … ?        Mohu dostat ... ?      
… a single non-smoking room?        … jednol�žkový neku�ácký pokoj ?
… a double room with a balcony?        … dvoul�žkový pokoj s balkónem ?
… a cheaper room?        … levn�jší pokoj ?            
Breakfast is included in the price of the room.    Snídan� je zahrnuta v cen� pokoje. 
May I have the key to the room number…?       Mohu dostat klí� od pokoje �íslo…?
May I see the room?       Mohu si ten pokoj prohlédnout?
I would like to book a room for two nights.       Rád bych si rezervoval pokoj na dv� noci.
What time and where do you serve dinner?       V kolik hodin a kde podáváte ve�e�i?      
Where is the swimming pool, here?       Kde je tu bazén?    
Is there an exchange of� ce here?       Je tu n�jaká sm�nárna?

... a anglické přísloví nakonec:
Still waters run deep.                                             Tichá voda b�ehy mele. 

doslova: Klidné vody plynou hluboko.

V dalším díle se m�žete t�šit na téma: V restauraci                  
www.magicenglish.cz

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

Hrajte te,

pracujte 

pozd
ji....

Motokrosa�i naposled v letošním roce natankovali.

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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


