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VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY

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

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

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

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence 
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální 

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

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

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

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

listopad 1908

příjezd prvního vlaku do Dobrušky

  P�EDVÁNO�NÍ VÝPRODEJ        
CELÉHO SORTIMENTU

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

AKCE!AKCE!
Vchodové dve�e
Vchodové dve�e

od 6600 K�
od 6600 K�

 Prodáváme okna z n�meckých pro� l�: ALUPLAST,GEALAN,VEKA          ZÁRUKA 5 LET !!!

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

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

Paliva Jelen
Nový Hrádek

hnědý ořech I. Ledvice

315,-/1q
Sleva platí od 18. 11. 

do 27. 11. 2011
Mobil: 724 236 398
Pevná: 491 478 346
jelen.jo@seznam.cz
www.paliva-jelen.cz

          ZIMNÍ SLEVY



 

Rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ...........................................................1 095 000,- Kč
Rodinný dům s dílnou a garáží Nové Město n/M-Krčín ........................................................2 199 000,-Kč                              
Byt v osobním vlastnictví 3+1 se zděným jádrem Náchod, Bílá ul. ...........................................890 000,-Kč 
Rodinný dům se zahradou Nové Město nad Metují ..............................................................1 649 000,-Kč
Rodinný dům po rekonstrukci Otovice u Broumova ..............................................................1 795 000,-Kč

Dům v centru Červeného Kostelce
Větší dům  se třemi byty, zahradou, 3 gará-
žemi a s veterinární ordinací Červený Kostelec                                                                                                                                         

                                         Cena: 3 340 000,- Kčwww.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

 Neunese všechno 
 Nejb�žn�jší chybou uživatel� elektro-
spot�ebi�� je p�et�žování sít�. Díky neu-
stále rostoucímu po�tu používaných elek-
trospot�ebi�� již ve v�tšin� domácností 
neodpovídají elektrorozvody pot�ebám. 
Díky nedostatku zásuvkových vývod� se 
tak enormn� rozší�ilo používání prodlužo-
vacích p�ívod� a práv� ty bývají na p�eh�átí 
z p�etížení nejcitliv�jší.  
 P�i zapojování do zásuvek a to a� již 
pevných rozvod� nebo prodlužovacích p�í-
vod�, je pot�eba trochu po�ítat. V naprosté 
v�tšin� domácností má jeden byt respek-
tive jedno patro bytu jen jeden zásuvkový 
obvod, který je uzp�soben na pr�tok 10 A. 
Tzn., že všechny zásuvky v tomto obvodu 
by m�ly spole�n� bezpe�n� p�enést elek-
trickou energii o výkonu okolo 2250 W. 
V p�ípad�, že obvod je osazen 16 A jisti-
�em, pak je možné p�ipojit spot�ebi�e o vý-
konu p�ibližn� 3600 W. V�tšina prodlužo-
vacích š��r a rozdvojek �i roztrojek však 
m�že bezpe�n� p�enést proud jen o max. 
pr�toku 10 A. Pokud je tedy prodlužovací 
š��ra ur�ena na10 A, což jsou tém�� všech-
ny prodávané v b�žných obchodech, pou-
žita pro p�ipojení fritovacího hrnce (1500 
W – 6,5 A) a kávovaru (2000 W – 8,6 A) 
nejspíš p�i sou�asném zapnutí obou p�í-
stroj� dojde k nadm�rnému oh�evu n�které 
z �ástí prodlužovací š��ry a nelze vylou�it 
i vznik požáru. Navíc jsou prodlužova-
ní kabely �asto ukrývány za nábytkem �i 
pod koberci, kde jsou podmínky pro vznik 
požáru z p�eh�átí p�ízniv�jší. Možnost vni-
ku požáru m�že navíc usnadnit zeslabení 

pr�m�ru vodi�e. Pokud na kabel, který je 
pod kobercem nebo pod kole�kem k�es-
la, šlapeme �i ho p�ejíždíme, m�že dojít 
k p�erušení n�kolika jemných žilek vodi��. 
Stejn� tak jako když taháme vysava� za ka-
bel. V míst� zeslabení se pak proud musí 
zhustit a p�i tom vodi� nadm�rn� zah�eje. 
Proto je vhodné provád�t pravidelnou kon-
trolu kabel� a spojek. Je-li ochranný pláš� 
kabelu rozt�epený, porušený nebo prod�e-
ný, okamžit� se musí vym�nit. Elektrické 
kabely by se nem�ly vést pod kobercem 
ani zásuvky instalovat p�ímo na ho�lavý 
materiál. Je vhodné prodlužovaní š��ry in-
stalovat p�ehledn�, rozhodn� se však nesmí 
p�itloukat h�ebíky nebo sponami s ostrými 
hranami. Vždy je lepší používat kabel ide-
ální délky. �ím je kabel kratší, tím je riziko 
poškození nižší. Rozhodn� by se nem�-
la prodlužovací š��ra prodlužovat další, 
protože práv� spoje jsou nejrizikov�jším 
faktorem. Nem�ly by se také zasunovat 
rozdvojky do rozdvojky. V�tší po�et zásu-
vek je pot�eba �ešit použitím prodlužovaní 
lišty, v ideálním p�ípad� 
p�idat pevné zásuvky 
do elektrorozvod�. 
Old�ich P�ibyl  

 Poslední slune�né podzimní dny možná �tená�e nalákají na  procházku 
p�írodou, p�i které se mohou pot�šit skromnou krásou šípkových ke�� 
s plody. A také si zkusit ze šípk� p�ipravit i n�co dobrého a zdravého. Poskytují 
totiž široké možnosti využití. Plody šípkové r�že ordinoval svým pacient�m už 
Hippokrates a jejich blahodárné p�sobení popisuje anglosaský herbá� z 11. století. 
Plody šípk� sloužily od nepam�ti jako lé�ivý prost�edek. Za druhé sv�tové války 
se sbíraly k výrob� sirupu pro t�hotné ženy a malé d�ti. 

 Krom� rakytníku �ešetlákového neobsahuje žádný jiný plod tolik vitaminu C jako 
šípek. Jen asi t�i šípky zajistí jeho pot�ebnou denní dávku a navíc v takových vaz-
bách, které var neni�í. Šípky zvyšují obranyschopnost organismu proti nemocem, 
mají antibakteriální a protizán�tlivé ú�inky. P�sobí pozitivn� na �innost srdce, p�i 
poruchách metabolismu, chudokrevnosti a astmatu, pomáhají p�i krvácení dásní 
a paradentóze. Odstra�ují únavu, zvyšují výkonnost a schopnost soust�ed�ní. Ze-
jména v sou�asné sychravé dob�, kdy nám hrozí nachlazení, prokáže šípkový �aj 
našemu organismu skv�lou službu. Má p�íznivý vliv na snižování teploty a posi-
luje organismus. Smícháme-li sušené šípky ve stejném pom�ru s lipovým kv�tem, 
chráníme se tak proti nemocem dvojnásobn�. P�i p�íprav� �aje a dalších nápoj� se 
osv�d�ilo 	 ltrování drcených šípk� p�es papírový 	 ltr do kávovaru. Bezpe�n� tak 
odstraníme nep�íjemné chloupky.

 Nejpoužívan�jším a nejstarším zp�sobem konzervace šípk� je sušení, které by 
m�lo probíhat do 50°C p�i pootev�ené troub� nebo v suši�ce na ovoce. Správn� 
usušené šípky mají mít �ervenou barvu, ovocnou v�ni a sladkokyselou chu�. Skla-
dujeme je na suchém a chladném míst�. Ale pozor - i p�i dobrém skladování se 
v nich po roce výrazn� snižuje obsah cenných látek. Tak rad�ji používejte šípky 
z posledního podzimu!

Šípkovo - jablečná marmeláda
1 kg šípk�, 1 l vody, 1 pomeran�, 1 kg cukru, 250 g jable�ného pyré, 5 g kyseliny citronové, 
1 lži�ka mleté sko�ice.
Šípky o�istíme, rozp�líme, zalijeme vodou a va�íme 15 minut, poté propasírujeme p�es 

plátno, p�idáme jable�né pyré, pomeran�ovou k�ru i š�ávu, sko�ici 
a kyselinu citronovou. Vše pova�íme 10 minut. P�isypeme cukr a va-
�íme do zhoustnutí. Plníme do skleni�ek, které sterilujeme 20 minut 
p�i 80°C.
Další zajímavé recepty se šípky najdou �tená�i na webu ECHA v sekci 

Partne�i.

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

www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Mýty o...

 Hodn� �ech� se považuje za znalce piva a své pivo mají za nejlepší na sv�t�, s tradicí hluboko 
ve st�edov�ku. Málokdo si ale uv�domuje, že �eské pivo, jak ho dnes známe, tedy spodn� kvašené, se 
zrodilo teprve v polovin� 19. století. Stejn� tak mezi �echy koluje o pivu �ada mýt� �i nesprávn� vyklá-
daných skute�nosti. Poj
me se na n� podívat.

Co znamená, když se �ekne »desítka« nebo »dvanáctka«?
Mýtus: P�es osmdesát procent �ech� si myslí, že stupn� udávají obsah alkoholu v pivu. V��íme tak, 
že v desetistup�ovém pivu najdeme deset procent alkoholu. Najdou se však také lidé, kte�í si myslí, že 
pivo je »desítka« proto, že zraje deset týdn�.
Pravda: Ve skute�nosti udává stupe� množství použitého sladu. �ím víc sladu, tím víc je v pivu zkvasitelných 
látek, nap�íklad cukr�. Pivo s vyšším množstvím použitého kvalitního sladu pak má bohatou plnou chu�.

Platí, že �ím tmavší pivo, tím lepší a pln�jší chu�?
Mýtus: Více než �tvrtina lidí se domnívá, že sv�tlejší piva mají obvykle horší chu� než ukázkov� 
zlatavá piva.
Pravda: Tento názor je mylný a je u nás dán spíše tradicí. �eši jsou zvyklí na tmavší odstín, pro zahrani�ní 
piva je typický spíše sv�tlejší odstín. Proto si �eši myslí, že pivo s tmavší barvou je lepší. N�kte�í 
výrobci dosahují tmavé barvy um�le – p�idáním barviv a jiných náhražek.

Jaká má být správná pivní p�na?
Mýtus: Tém�� osmdesát procent �ech� si myslí, že �ím hustší, krémov�jší, v�tší a déletrvající p�na 
ve sklenici, tím lépe.
Pravda: Podle pivovarník� nemusí dlouhotrvající p�na na pivu vždy znamenat, že je vše v po�ádku. 
P�na se tvo�í p�irozen� uvol�ujícími se bublinkami oxidu uhli�itého a dalšími látkami p�vodem z chmele 
a sladu. Nejdelší doba, po jakou dokáže p�na p�irozen� vydržet, jsou �ty�i minuty. N�kte�í výrobci piva si 
však pomáhají chemickými stabilizátory, aby zakryli nedostatky zp�sobené výrobou �i špatnými surovinami. 
Správné pivo by m�lo kroužkovat, po každém loku by se na sklenici m�l vytvo�it kroužek z p�ny.

A co nás zajímá nejvíce. Opravdu se po pivu tloustne?
 Pivo obsahuje ho�ké chmelové látky, které �lov�ka uklid�ují a také podporují sekreci žlu�i, �ímž  
p�ízniv� ovliv�ují trávení. Klidný a spokojený �lov�k lépe vychutná a stráví jídlo. Pivo také povzbuzu-
je chu� k jídlu. To má za následek vyšší p�íjem potravin, který m�že vést ke zvýšení t�lesné hmotnosti. 
Po pivu samotném se tedy netloustne, ale po nadm�rném požívání ostatních potravin ano. 

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

PIVO

VZPOMÍNKA
Již 10 let uplyne, kdy jsme 26. listopadu
naposledy pohladili tvé líce maminko,

paní Danuše Hoffmannová.

Vzpomínají dcera s d�tmi a vnou�aty

Připijme si na zdraví se šípky!

Koupím mince, bankovky, 
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

608103810, 606270421
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OZ�STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

VZPOMÍNKA
Odešla jsi s no�ní tmou, odešla jsi tiše s bolestí svou.

Odešla jsi tiše, jak si osud p�ál,
ale v našich srdcích žiješ s námi dál.

Dne 19. listopadu 2011 ub�hne 5 let od smrti
 milované maminky, nezapomenutelné babi�ky a prababi�ky,

paní Kv�toslavy Meissnerové z B�lovse.
   Stále vzpomínají d�ti Vlá�a, Ivana a Vlasta s rodinami.

P

házku 

Rychlé jednání  �  5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 734 474 649
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 774 687 508
Náchod a okolí 725 317 668

VZPOMÍNKA
Dne 26. 11. 2011 by oslavila 90. narozeniny naše maminka

paní Anna Mervartová
ze Zájezda u �eské Skalice.

Kdo jste ji znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou

dcera V�ra, synové František a Miloslav s rodinami

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

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

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

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

1. 12 .. od 15.hod.  je klubovna vyhrazena pro Svaz diabetik� �R, 
                                 který po�ádá  „Mikulášskou zábavu“  s hudebním
                                 doprovodem p. Františka �ížka – „FR�Í“ ;                                
8. 12. .. ve 14 hod.   „VÁNO�NÍ KONCERT“ žák� ZUŠ z Police n.Met.
                                  pod vedením pana u�itele Fialy /koncert bude v Harmonii 1/;
15. 12. .. ve 14 hod    „VÁNO�NÍ BESÍDKA“  d�tí  ze ZŠ Babí, které si pro nás
                                   p�ipravily program s paní u�itelkou �ejchanovou;
22. 12. .. ve 14 hod.   váno�ní chvilka u strome�ku s cukrovím a koledami, 
                                  které si poslechneme v podání známých dechových kapel.
28. 12. .. od 14.hod.  bude již tradi�ní  „SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA“,
  na které zahraje p. F. �ížek „FR�Í“, ob�erstvení bude zajišt�no.

P�ij�te mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, nebo� jsou i pro  ne�leny 
Svazu  d�chodc�. Na vaše návšt�vy se t�ší �lenové výboru MO SD v Náchod�.

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“
PROSINEC 2011

cert bude v Harm
ZŠ Babí, které si
�ejchanovou;
rovím a koleedam

1. 12 .. od 15.h
                       
                       
8. 12. .. ve 14 



SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 20% 
NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Další informace na tel. 602 103 775

Podnikatelský areál
při výjezdu z Náchoda
Prodejní, výrobní, skladové a kancelářské prostory o celkové ploše 1774 m2

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

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

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

Startuje slevový portál pro Náchodsko
 Koncem �íjna byl v Náchod� pok�t�n nový slevový portál Slevouch.
cz., který je primárn� ur�en k podpo�e podnikatel� z náchodského re-
gionu, k podpo�e cestovního ruchu a samoz�ejm� je to nová služba pro 
všechny obyvatele regionu.
   „Slevové portály skv�le fungují v zahrani�í a u nás se za�aly objevo-
vat p�ed necelými dv�ma lety, ale dosud zažívají „boom“ jen ve vel-
kých m�stech, jako je Praha a Brno. A tak jsem cht�la, aby se podobný 
portál objevil i v našem regionu. T�žko si n�kdo z Náchodska pojede 
na kosmetiku, nebo dobrou ve�e�i jen tak 150 km do Prahy a naopak 
jen málo místním podnikatel�m se vyplatí nabízet své služby Pražá-
k�m,“ �íká majitelka a zakladatelka portálu Veronika Dobrodinská.
     Slevový portál se zam��uje práv� na služby a podnikání v regionu. 
Je zam��en zejména na služby jakými jsou masáže, kosmetika, gastro-
nomie, wellness pobyty, turistiku, pobyty na horách, ale také na r�zné 
zážitkové a adrenalinové aktivity. „Fantazii se meze nekladou, dá se 
nabízet prakticky cokoli. Podmínka je jediná, že to zákazník�m nabíd-
nete s výraznou, tém�� polovi�ní slevou,“ vysv�tluje Veronika.
   Výhodou pro inzerující podnikatele je p�edevším bezplatná reklama, 
kterou oslovují tisíce registrovaných potenciálních zákazník�. Kro-
m� trochy práce s dodáním materiál� nemusí investovat v�bec nic, 

což je t�eba pro za�ínající podnikatele, kte�í nemají peníze na drahou 
reklamu, obrovská výhoda. A pro zavedené 	 rmy je to zas možnost 
upozornit na r�zné novinky. 
   A v �em je to výhoda pro zákazníky? „Tak samoz�ejm� v tom, že si 
m�žou dovolit vyzkoušet služby, které by za plnou cenu t�eba nikdy 
nezkusili, vyrazit si n�kam, kde nikdy nebyli, zažít n�co, co by nor-
máln� nezažili, ale také t�eba dát n�komu zajímavý dárek. To bude 
te
 p�ed Vánocemi aktuální. Když dáte nap�íklad rodi��m dárkový 
voucher na víkendový wellness pobyt v n�jaké zajímavé desti-
naci, tak si bu
te jisti, že jim to ud�lá v�tší radost než ba�kory 
a pyžamo,“ sm�je se Veronika. 
„A navíc na žádném voucheru není uvedena cena, za kterou byl kou-
pen, takže obdarovaný nem�že mít pocit, že jste mu dali n�co „pod-
�adného“. Ono je to totiž práv� naopak! Zatímco jsme pomalu celý 
rok zaplaveni r�znými „slevami“, p�i kterých jsou nám nabízeny starší 
modely, r�zné výprodeje a doprodeje, tedy n�co, �eho se cht�jí 	 r-
my za každou cenu zbavit, na portálu se budou 	 rmy prezentovat tím 
nejlepším, co nabízejí, protože jim p�jde o získání a udržení nových 
zákazník�. Proto máme heslo Chystáme pro vás do sítí ty nejluxus-
n�jší slevy,“ dodává.

Úsp�ch starších žák	 
SDH Bohuslavice.

 První �íjnovou sobotu uspo�ádal Sbor dobrovolných hasi�� v Hronov� 11. ro�ník 
sout�že o Hronovský pohár. Své um�ní zde p�edvedla p�ti�lenná družstva mladších 
a starších žák� v devíti hasi�ských disciplínách (rozhazování hadic na cíl, p�enášení 
hadic C v nosi�i CTIF, spojování p�lspojek, kyvadlová doprava vody,  p�ekonání p�e-
kážky - nastavovacího žeb�íku, tvo�ení vedení od hydrantového nástavce, p�ekonání 
p�ekážky CTIF, p�enášení RHP a zdravov�da. Ve starší kategorii zvít�zilo v konkurenci 
�trnácti družstev družstvo starších žák� z Bohuslavic. Dosáhlo tím tak velkého úsp�-
chu, protože zvít�zit se mu poda�ilo již pot�etí za sebou. Tímto t�etím vít�zstvím v �ad� 
získalo putovní pohár. O zisk tohoto poháru se zasloužili 
Michal �epelka - ú�ast v roce 2011, Petr �epelka - 2009, 2010, Adam �uda - 2010, 
2011, Barbora Doležalová - 2010, Lucie Gavláková - 2009 - 2011, Klára Pet�íková - 
2009 -2 011 a Aneta Rydlová - 2009 - 2011.                      
                                                          Za SDH Bohuslavice vedoucí MH Karel �epelka

 Dne 5. listopadu 2011 se v náchodském Divadle Dr. Josefa �ížka uskute�nil v�bec prv-
ní maturitní ples letošní sezóny. Tohoto milého uvedení se i v tomto roce op�t zhostila zdej-
ší Obchodní akademie, a již podle prvních ohlas� ve�ejnosti bylo z�ejmé, že tento sobotní 
ve�er se p�inejmenším velmi p�íjemným zp�sobem vryje do pam�ti v�tšin� návšt�vník�.
Ples byl zahájen tradi�ním pod�kováním student� �tvrtých ro�ník� u�itel�m, rodi��m a v ne-
poslední �ad� také spoust� dalším ochotným jedinc�m, kte�í byli b�hem p�edešlých �ty� let 
nadcházejícím maturant�m nápomocni.  Svými originálními nástupy, které pro sv�j vše-
obecný úsp�ch zažily i pozd�jší opakování, diváky pobavily t�ídy 4. A, 4. B a 4. C a po slav-
nostním p�edání šerp p�ítomným „�tvr�ák�m“ se již rozb�hla zábava. V pr�b�hu ve�e-
ra m�li návšt�vníci plesu možnost shlédnout vystoupení tane�ní skupiny Gold Edition, 
zabavit se p�i tanci a poslechu hudební skupiny Errori, pop�ípad� zavítat na diskotéku DJ TOIe. 
Celý sobotní ve�er se jist� vyda�il ve všech možných sm�rech a my v��íme, že až se za pár m�síc� 
budou naši maturanti trápit nad p�ípravou ke zkoušce dosp�los            Text: Veronika Pecoldová

Zahájili plesovou sezonuZahájili plesovou sezonu

ŠEDESÁT P
T 
KOSTELECKÝCH K�ÍŽK�

MICHIYO KEIKO 
V DOBRUŠCE

 V p�íštím roce oslaví �ervený Kostelec 650. 
let od první písemné zmínky o tomto sídle. Již 
nyní se plánují d�stojné oslavy, které zahájí 
prezentace nové knihy o �ervenokosteleckých 
spolcích – autorské dvojice František Draho-
�ovský a Josef Pinkava.                                (r)

 V rámci Mezinárodního hudebního festi-
valu F.L.V�ka se v Dobrušce 27. listopadu 
(od 18.30 hod. v kostele Sv. Václava) usku-
te�ní zajímavý koncert. Jeho protagonisty 
budou �eský varhaník Jaroslav T�ma a japonská 
sopranistka Michyio Keiko.                            (r)

�  Letošní vít�zné družstvo st. žák� SDH Bohuslavice

MOŽNÁ? NE! 
MIKULÁŠ P�IJDE 

UR�IT
!
 Místní organizace �SSD ve Velkém 
Po�í�í si Vás s Vašimi ratolestmi dovolu-
je pozvat na již tradi�ní a oblíbenou akci: 
P	EDVÁNO�NI BESÍDKU. Uskute�ní 
se v tamním hostinci U Hanuš� od 15. hodin 
dne 3. prosince 2011

NA PRODEJ!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

� KUCHYN� 
� ZAKÁZKOVÝ  NÁBYTEK 
� 3D  NÁVRHY ZDARMA 
        

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

 TRUHLÁ�STVÍ 

www.kuchynehelta.cz 

www.NABYTEKNACHOD.cz

Střední průmyslová škola elektrotechniky
a informačních technologií,

Dobruška

Pro školní rok 2012/2013 nabízíme uchazečům
 čtyřleté denní studium zakončené maturitní 

zkouškou v následujících oborech:

• Počítačové řídicí systémy
   v elektrotechnice
• Aplikace osobních počítačů
   a správa sítí
• Obsluha a tvorba fi remních
   aplikací

Návštěva a prohlídka školy na dnech otevřených dveří
Pátek 25. 11. 2011 (9-17)

Sobota 26. 11. 2011 (8-12)
Pátek 20. 1. 2012 (9-17)

nebo individuálně po předchozí domluvě.

518 01 Dobruška,
Čs. odboje 670

tel. 494 623 891
spse@dobruska.cz 
www.spse.dobruska.cz

TÓNOVACÍ CENTRUM

AUTOBARVY

Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

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

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

Stará alej
Zámkem skrytá

Pamatuje dlouhá léta
Lípy cestu lemující

Jsou jak dámy 
Strhující šarmem

Své okolí
Šat jejich již není nový
Ale i dnes krásou svojí

Okouzlují p�íchozí
Mnohým z nich

Osud �asu
Navždy od�al majestát

Z ko�en� však jejich
Život nový roste dál

Danuše Ková�ová

Vyznání
foto Danuše Ková�ová



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

nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz
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Nebankovní hypotéky
�
�

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

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

Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení

vyplácení úvěrů i exekucí
nemovitost může být i třetí osoby

Vánoční nabídka!Vánoční nabídka!

Nabízím vypracování bakalá�ských 
i diplomových prací v aj 

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

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

Telefon: 722 915 338

Pronajmu nebytové prostory 
v Náchodě 

naproti Kinu Vesmír
40 m2, volné od 1.1.2012

TEL.: 603 194 008

BOJÍŠ SE STÁTNÍ MATURITY 
Z ANGLICKÉHO JAZYKA? 

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

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

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

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

RYBÁ�SKÉ A MYSLIVECKÉ
CENTRUM

e-mail: rybarina-myslivost@seznam.cz

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

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

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

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-  byty zd�né 3+1, 2+1 s garážemi v os. vl. v N. M�st� n/Met.   Info v RK
- byt atypicky �ešený v Náchod� ve funkcionalistickém dom�  1.750.000,-K�
- byt zd�ný 3+1 s garáží a �ást.vybavením v os.vl. v �. Skalici   Info v RK
- byt 4+1 v os. vl. v Náchod� na Plhov� v 3.NP s výtahem       1.350.000,-K�
- byt 1+1 v os. vl. v Náchod�, ul. B�loveská, výhled do p�írody  660.000,-K�
- byt zd�ný 1+1 v os. vl. v �. Kostelci,se zahradou a p�dou      455.000,-K�
- kancelá�e pronájem v Náchod� v 1. pat�e o vým��e 238 m2       22.900,-K�/m�s.
- restaurace zab�hnutá v Novém M�st� n/Met., vinárna, bar     4.500.000,-K� 
- chalupa roubená ve Lhot� pod Ho�i�kami se zahradou          700.000,-�  
- chata (25m2) se zahradou 535m2, el. a voda je na pozemku     450.000,-K�
- chalupa poloroubená s velkou stodolou Dolsko u Naho�an   1.050.000,-K�
- chalupa - rod. d�m v Dolní Radechové se zahradou a garáží    390.000,-K�
- rod. d�m dvojdomek v Náchod� 10 min od centra s garáží      1.790.000,-K�
- rod. d�m 5+1 v Broumov�  na p�kném klidném míst�            1.900.000,-K�
- rod. d�m 5+1 ve Velkém Po�í�í ihned k nast�hování              2.550.000,-K�
- rod. d�m - penzion 7+2 v Deštné v Orl. h. v centru, klid         3.500.000,-K� 
- rod. d�m nízkonákladová moderní  novostavba v Náchod�     6.490.000,-K�
- rod. vila s t�emi byty 3+kk ze 40 let v Náchod� u centra         2.390.000,-K�
- rod. d�m 4+1 na Kramoln�, d�m je ve velmi dobrém stavu   2.340.000,-K�
- rod. d�m novostavba v Jásenné 10km od HK s rybníkem      4.800.000,-K� 
- rod. d�m 6+1,1+1 v Novém M�st� n/Met., pozemek 452m2   3.399.000,-K�
- st. poz. 1249 m2 na Borové u Náchoda slunný rovinatý           399.000,-K�

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

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR NEJVĚTŠÍ VÝBĚR 
DĚTSKÝCH KOL V REGIONU!DĚTSKÝCH KOL V REGIONU!

  

SUPER CENY!SUPER CENY!

Pracovní doba po-čt 7,30-17,00pá 7,30 -15,00



* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod�. 
Tel. 732 167 291
* Sháním v Náchod� a okolí do 30km RD 
nebo chalupu v cen� do 1,6 mil. Menší opra-
vy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Prodám garáž v Broumov�. Cena doho-
dou. tel. 776 140 211
* Prodám rodinný domek se zahradou v 
Hronov�. Tel. 732 561 959
* Pronajmu garáž v Náchod�. Tel. 608667732

* Prodáme rodinný d�m na Kramoln�. 2 
patra, balkón, 500 m2 pozemek, zast�ešené se-
zení na zahrad�, parkovací místo pro 3 auta + 
garáž. P�ímý prodej bez realitky! 603 229 415

* Pronajmu garáž v centru Náchoda - bez 
el., 1000,-K�/m�sí�n�. Tel. 773 974 100
* Prodám na Kramoln� RD 6+kk, ÚT na 
plyn i TP, voda i kanal. ve�ejná. Na p�kném 
slunném pozemku 1100m2 je zd�ná garáž a 
kolna. Tel.: 608 245 634
* Prodám novostavbu nízkoenergetické-
ho RD 4+1 na krásném klidném míst� po-
blíž centra Náchoda. Pozemek 630m2. Cena: 
2.990.000,- K�. RK ne! Tel: 737 786 812
* Prodám zd�nou chatu 25m2 v Náchod� na 
vl.pozemku 314m2. Zavedena voda, el., septik. 
Možno upravit k trvalému bydlení. Cena 450 
000K� -rychlé jednání sleva. T:773 959 770
* Pronajmu rod domek 4+kk na okraji 
Náchoda, klidná �ást, zahrádka, nájem v�.in-
kasa 8000,-K�, p�i nástupu dvojnásobek. 
TEL.:VE�ER 774 407 168
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stav-
ba) 6+1 v obci Chvalkovice - Miskolezy. 
Cena 499.000K� Tel. 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. 
D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 
cena 1.859.000K� Tel.: 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Prodám pozemky v Novém M�st� n.M. - 
oblast Kr�ín. Více než 12 ha. Cena 15 K�/m2. 
Tel. 777 690 390
* Hledáme RD nebo chalupu v dobrém 
stavu na Náchodsku nebo Broumovsku. Tel. 
739 486 403
* Prodám sad o vým��e 1600 m2 - nutno 
vid�t. TEL.:607 574 084

* Pronajmu prostory v dom� bývalého 
Obecního ú�adu v Dolní Radechové, 
Náchodská 117. Jedná se o 5 kancelá�í, 
sklad a WC v p�ízemí domu s parkovacím 
stáním, podl.plocha cca110m2, vytáp�ní 
akum.kamny. Nájemné 4.500,-K� + in-
kaso, možno pronajmout i jednotliv�, tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.
do zelen� poblíž centra, + WC,v nov� zrek. 
dom� v NA. Nutno vid�t, náj.1.500+el.+vo-
dy+ topení+kauce., tel. 608903070.
* Pronajmu dlouhodob� ob�erstvení 77 
m2, k sezení 30 míst v Deštném v Orl. horách 
v blízkosti sjezdovek. Tel. 732 167 291
* Pronajmeme nebytové prostory v dom� 
�p.1742 Palachova ulice v Náchod� (bývalé 
PVT), kancelá�e, u�ebny, ordinace, provo-
zovny apod. TEL.: 777 130 410

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

* Pronajmeme volné obchodní prostory v 
Pasáži Kamenice v Náchod� na Kamenici. K 
dispozici prodejny o velikosti 38 m2 a 60 m2. 
TEL.:777 152 750
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V TRUTNOV� NA KRAKONOŠOV� NÁ-
M�STÍ, 1.PATRO, CCA 170 M2. VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, BOWLING, KAVÁR-
NU, FITNESS CENTRUM APOD. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V TRUTNOV� NA KRAKONOŠOV� 
NÁM�STÍ, CCA 123 M2.VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, ATELIÉR, KANCELÁ�E 
ZN.DOBRÁ ADRESA. INFO 777 302 483, 
777 606 464

* Prodám krbová kamna - zna�ka Hass 
sohne, rok používané, cena dohodou. Tel. 
607 522 168
* Prodám harmoniku Weltmeister typ 
Stella. D�dictví - 8000,-K�, p�i rychlém jed-
nání sleva. TEL.:777 017 117

*  S O U K R O M 
  *  Š I KOV N 
  *  R O Z U M N 
  *  RYC H L E  *
* Prodám byt 2+kk, 66 m2, 3NP, v OV, 
ve zd�ném dom� na p�kném míst� v cen-
tru Náchoda. K bytu pat�í velké sklepní a 
p�dní prostory + podíl na spole�né zahrad� 
a dvo�e, který je možné použít k parkování. 
Nízké provozní náklady na bydlení, tope-
ní vlastní na zemní plyn. Cena 760 tis. K�. 
TEL.:602 892 004
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Nácho-
d� B�lovsi s výhledem na les a �eku. Cena 
590.000 K�. Tel.:602 575 252
* Pronajmu byt 2+kk, 66 m2, 3NP, ve zd�-
ném dom� v centru Náchoda (Janá�kova 
ulice). Možné parkování na spol. dvo�e. 
Nájem 4000,-K� + inkaso + vratná kauce. 
TEL.:602 892 004
* Pronajmu velký byt se dv�ma koupelna-
mi v I. pat�e na Kamenici v Náchod�. Plocha 
120 m2. Cena k jednání 60 K�/m2/m�síc. Tel. 
602 575 252
* Prodám družstevní byt 2+1, 61 m2 na 
sídlišti v Náchod� Plhov�. Zd�né jádro, 
plastová okna. Cena 795.000 K�. Tel.: 
602 575 252
* Prodám byt 3+1 v Náchod�,nová okna,-
zateplen,volný ihned, cena 750tis. K�. TEL.: 
774 061 131
* Pronajmeme byt 1+kk 34 m2 v Hronov�, 
ul. Husova. Velmi dobrý stav, parkování za-
jišt�no. Cena 4600,- + inkaso. Kauce 8.000 
K�. Tel. 777 152 750
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 2+1 
75m2 v Náchod�. Výhodná poloha poblíž 
centra. Parkování u domu. Nová plasto-
vá okna, topidla a kuchy�ská linka. P�da, 
sklep, tel., inter., kabel. TV. Kauce 20000,-. 
Volné od 1.10.2011. Telefon: 736688742
* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru m�sta 
Náchod ulice Palachova 1457 u okresního 
soudu. Cena 2500K� + energie + kauce. Tel. 
774 699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu p�kný byt 3+1 v centru Nácho-
da, s terasou, nájemné 6000 K� + inkaso + 
kauce. Tel. 602 462 397
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchod�. In-
ternet + kabel TV + satelit. Volný. Cena 670 
000,-K�. Tel. 777 990 214, 608 463 208
* Pronajmu slunný nadstandardní byt 
2+1 v �eské Skalici a Trutnov�. Trvalý po-
byt. Povinná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu garsonku v Hronov�, 
náj. 3600,-K� + inkaso. Kauce nutná. 
TEL.:608 66 77 30
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchod�, 
ul.B�loveská, cena 599 tis.K�. Nízké nákla-
dy na bydlení, velmi udržovaný a slunný. V 
roce 2012 vým�na oken, zateplení a nové 
balkony. TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 v 
N.M.n.M., nájem 5000,- + služby, kauce 
podmínkou. Volný ihned. 776 554 704
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 v klidné 
�ásti Nového M�sta n/M. Plastová okna, 
d�m zateplen, možnost internetu. Nájem 
6000,-K� + energie. Kauce 20000,-K�. Vol-
ný od 1.prosince. tel 608323373
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk v Novém 
M�st� n/M. Byt je v klidné �ásti, zateplen, 
plastová okna. Volný ihned. Nájem 4600,- + 
elekt�ina. Kauce 15000,-K� tel: 608323373
* Pronajmu prostorný byt 3+1 v klidné 
�ásti Jarom��e, k dispozici sklep, garáž a za-
hrada. Nájem 6500,- + služby. Volné ihned. 
Tel.: 725 786 224.
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod�, B�loveská 
ul., volný po dohod�, nájem 3.500 + služby. 
Vratná kauce. Tel. 604 437 128
* Prodej DB 3+1 (62 m2) ve Velkém Po�í�í. 
D�m a byt po celkové rekonstrukci, zatep-
lení, stoupa�ky, plastová okna, nové jádro, 
vest. sk�ín�, podhledy. Slunný, orientovaný 
na JV. Výborná dopravní obslužnost. Cena 
843.000,-K�, Tel.724874458

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

* Pronajmu byt v Hronov�, 48 m2, nov� zre-
konstruovaný 1+kk v p�ízemí, 6600,-K�/m�s. 
v�.inkasa. Kauce nutná. TEL.:608 66 77 30
* Prodám DB 1+kk v centru Náchoda. 
Zateplený po rekonstrukci. Ihned volný. P�i 
rychlém jednání sleva.Tel.604576080

* Hledáme RD v Náchode nebo v nejbliž-
ším okolí (Malé Po�í�í, Kramolna, Dolní 
Radechová, Babí, Lipí). Dispozice 4+1 s díl-
nou �i garáží nebo 5+1 nebo 3+1 s možností 
p�dní vestavby 2 pokoj�.Tel.: 721 146 244
* Sháníme menší pozemek m�že být i s 
chatou v okolí Náchoda. Tel 608 667 734
* Hledáme chalupu v Orlických horách, 
bližší požadavky up�esníme na tel.: 608883014

* Prodám 12-ti strunnou kytaru Cremo-
na - nová, �ervená, ší�e 0-tého pražce 5 cm, 
cena 2000,-K� - sp�chá - dohoda. TEL.: 
777 017 117
* Prodám knihy - Receptá� na každý den, 
P�emek Podlaha, á 50,-K�. TEL.:777 017 117
* Prodám výbavi�ku na miminko, hol-
�i�ku. Od nejmenší velikosti 50 až do jed-
noho roku. Vše zachovalé po jednom mi-
minku. Možno vybrat i jednotlivé kousky. 
Krom� oble�ení nabízím i zavinova�ky, 
koupací podložky, de�ky do ko�árku a 
vše další pot�ebné. Místo odb�ru Náchod 
Tel. 604806370
* Prodám málo používanou sprchovou 
vani�ku, plastová, 90x90. Cena 500,-. Tel. 
602 103 775
* Prodám sedací soupravu ze sv�tlého ma-
sivního dubu (gau�, 2 k�esla, 1 konf. stolek) 
Cena 4900 K�. Tel. 608 161 295
* Prodám trojdílnou šatní ložnicovou 
sk�í
 (210x150x60 cm). Cena 3.300 K�. 
Tel. 608 161 295
* Prodám 30 ks kvalitn� zpracova-
ných stohovatelných zahradních plas-
tových židlí. Cel. cena 5.700 K�. Tel. 
608 161 295
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem 
- travní substrát, ideální k obnov� a zaklá-
dání nových trávník�, do skleník� a výsad-
b�. Cena 470,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. 
Dovezu. Tel: 775 959 962
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové, 100x200, 100x250 cm, tl 8 cm za 
275 K�/m2, tl 10 cm za 300 K�/m2, na st�ny, 
oplášt�ní, p�í�ky, stropy, tel. 728527366

* Koupím pánské boty na b�žky, starší typ, 
�.43 - 44. TEL.: 605 92 25 844
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SM�R aj., hra�-
ky na bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, 
TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodi-
ny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské 
v�ci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Ver-
nea aj. staré i poškozené p�edm�ty. Tel. 
608 811 683
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a 
jiné fotop�íslušenství a NÁRAMKOVÉ HO-
DINKY. Slušné jednání platba v hotovosti. 
Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou poz�stalost. 
Peníze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* Vykoupím vraky vozidel v jakémkoliv 
stavu, tel: 777222232
* Koupím staré nebo historické jízdní 
kolo - nebo šlapací d�tské autí�ko. Tel. 
603 173 075

* Koupím garáž v Náchod�, nejlépe 
B�loveská, Plhov, st�ed m�sta. Tel. 
604 437 128

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

* Nabízím hodiny anglického jazy-
ka pro d�ti i dosp�lé, za�áte�níky i 
pokro�ilé. V p�ípad� zájmu volejte na 
608 135 786

* Kdo mi naškrobí a vypne pletené a há�-
kované de�ky. D�kuji. TEL.:739 672 206 
Okolí Náchoda
* Studentka VŠ nabízí dou�ování mate-
matiky a fyziky pro st�edoškoláky a d�ti 
ze základních škol. 774 223 293

* 56/170/70. Nehledám krásu, ani bohat-
ství, ale up�ímnost a vztah možná jednou 
více než kamarádský. Tel.731897055 Zdena
* Vánoce se blíží... samota tíží.. všech-
no zm�ní naše seznámení... 55letá hledá 
up�ímného muže který nechce být sám. 
TEL.: 720 113 873

* Pronajmu byt 2+1 52 m2, �ást.za�ízený, v 
Náchod� blízko centra, v cihlovém dom�, , 
náj.4500,-K� v�.fondu opravu + inkaso, kau-
ce 12 tis.K�. TEL.:733 735 709
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD 
se zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, 
pl.okna, zateplení, kuchy�, koup., d�ev.ob-
lož.dve�e, náj. 5.500+voda+el.+plyn+kauce, 
608903070
* Nabídn�te byt v os. vl. 2+1,3+1 nebo do-
mek, chalupu k trv. bydlení pouze Náchod a 
blízké okolí do 1,5 mil.K�. Tel.: 608 883 012
* Pronajmu byt 3+1 v bytovém dom� v 
Hronov� Tel. 603 920 469
* Pronajmu dlouhodob� byt v OV 1+kk 
s balkonem v Novém M�st� n.M. Malecí, 
volný od 1.1.2012, tel.732 167 291
* PRODÁM DB(56m2) 2+1 v NÁCHOD�. 
IHNED volný. 739138851
* Prodám byt 1+1 s lodžií, OV, zd�ný, Kar-
l�v kope�ek Náchod, �áste�ná rekonstrukce, 
fotky: www.zivotjehra.webnode.cz, fotoga-
lerie, cena 655000 K�, tel.777612068
* Prodáme p�kný byt 2 + kk, který se na-
chází ve zvýšeném p�ízemí zd�ného domu 
na klidném míst�. Byt je v osobním vlast-
nicví, nová plastová okna. K bytu náleží 
sklepní kóje a podíl na spole�ných �ástech 
domu a pozemku. Možnost parkování. Vel-
mi výhodná cena. Tel.: 608 245 634
* Prodám p�. pronajmu družstevní byt 1 
+ 1 v Mezim�stítel. 604628520
* Pronajmu byt 3 + 1 (nová plastová okna) 
v Novém M�st� nadMetují na Malecí. V 
blízkosti jsou škola a supermarkety. Nájem 
6000 K� + inkaso, nutná kauce. Volný od 
1.12. 2011 - 776 686 691
* Prodám sv�tlý byt 2+1 v osobním vlast-
nictví v Polici nad Metují, vým�ra 50 m2. 
Cena : 660 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Prodám byt 2+1 v OV s balkonem a gará-
ží v centru Nového M�sta nad Metují, vým�ra 
48 m2. Cena : 999 000,- K� Tel.: 777 602 884
* Prodám nov� rekonstruovaný družstev-
ní byt 1+1 v Hronov� o vým��e 41 m2. Cena 
: 666 000,- K�. Tel.: 774 311 404
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod�-P�í-
kopy, vým�ra 32 m2, d�m je po revitalizaci. 
Cena : 665 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 v Ná-
chod�. Možnost prostoru v nedaleké garáži 
majitele. Výhodná poloha, klidné bydlení 
poblíž Montace. P�lro�ní podnájem + m�-
sí�n� SIPO. Tel. 721 303 867
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, cena doho-
dou. TEL.:776 114 975
* Pronajmu byt 1+1 v Novém M�st� n.M. 
Malecí. Zd�ná koupelna, plovoucí podlaha, 
internet, balkon. Nájem 3600K� + 2200K� 
záloha na energie. 15000K� vratná kauce. 
Tel.732 284 594
* Pronajmu vybavený byt 2+1 po celkové 
rekonstrukci v centru Náchoda (nadstan-
dardní). Nájemné 8.000,- K� + služby. Od 
1.1.2012. Tel. 608 351 606
* Pronajmu novou garsonku na Lipím. 
Nová kuchyn�, vestav�né spot�ebi�e, TV, 
internet. Cena 2900,- + 1200,-služby. Tel. 
602 247 247
* Pronajmu byt 1+1+k v Hronov�. Tel. 
608 110 041
* Pronajmu v�tší byt 2 kk vybudovaný v 
cihlovém dom� nedaleko centra v �erveném 
Kostelci. TEL.:606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v panelovém dom�. Cena 
640 000 K� v Jarom��i. TEL.:606 64 36 35
* Pronajmu byt 2+1 v centru m�sta Ná-
chod, ulice Palachova 1457 u okresního 
soudu. Byt se nachází v cihlovém dom� ve 
4 N.P. bez výtahu. Cena 5000 +služby, Tel: 
774699600 nebo e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám zd�ný byt 1+1 v bytovém dom� 
v �erveném Kostelci v osobním vlastnictví 
o velikosti 30 m2. K bytu náleží 2 sklepy, 
pom�rná �ást p�dy a pozemku (možnost 
užívání zahrady). V dom� celkem 5 byto-
vých jednotek. Cena 419 000,- K�. Kontakt 
737 226 227
* Pronajmu dlouhodob� menší byt 2+1 
v N.M�st� nad Metují, �áste�n� za�íze-
ný, volný ihned. Nájem 3000 +inkaso. 
Tel.606 364 426 ve�er
* Prodám DB 1+3 U NEMOCNICE v Ná-
chod�. Výhled na Bražec. D�m i byt po re-
konstrukci. RK nevolat! Cena 950 000,-K�. 
Tel. 774 70 55 57

BYTY

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

R�ZNÉ

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - kácení 
d�evin, pro�ezy, sekání trávy, práce s k�o-
vino�ezem, úklid zahrady, odvoz v�tví, 
listí, trávy a odpadu, rovnání terénu, aj. 
Tel: 774740614

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

* AUDI A6 1.8T combi+klima, r. v. 
2000,šedá metal, 6xairbag, centrál. zamy-
kání, el. okna a se�iditelná sedadla+nastavi-
telný volant, alu kola, posilova� �ízení, tažné 
za�ízení - 97tisíc, tel:6057227702
* Prodám motorku Honda transalp 700, 
rok výroby 2008, najeto 7000 km + honda 
kufry, cena dohodou, možný odpo�et DPH. 
TEL.: 606 64 36 35
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod - centrum - Komerční objekt (zast. pl. 620 m2) na atraktivní místě - dle ÚP zóna obč. vybavenosti, pozemek 1.107 m2 ..............2,7 mil.Kč
N.Město n/Met. - RD v pěkných lokalitách - ul. Okrajová - větší 5+1- 2,8 mil. Kč k jednání, ul. Husova 2.295.000,-Kč, ul. Rašínova .. 1,8 mil.Kč!
D.Radechová - RD po rekon. - plast.+střešní okna, plov. podlahy..-1,46 mil.Kč, Teplice n/M-RD-2 vel. byty, možnost ubytování ..........2,69 mil.Kč
Náchod - Nadst. vybavený byt (včetně nověj. spotřebičů) 1+1 (42m2), nové okna, podlahy, vest. skříně - nutno vidět ...... 749.000,-Kč k jednání!
Náchod - Běloves - Kompl. zrekonstr., zatepl. byt 2+1 (53 m2), lodžie do klidné části, plast. okna, nová koupelna, kuch. linka ..........995.000,-Kč
N.Město n/M. - Byt 4+1 s garáží, pěkná lokalita, malé náklady na provoz - 1.245.000,-Kč a 3+1 OV, plast. okna, po část. rekon ....1,35 mil.Kč
Náchod - Byt 1+1 (36 m2) u nákup. středisek, s plast. okny...dohodou a 1+1 (40 m2) OV, plast. okna, s lodžií do klid. části .......... 565.000,-Kč! 
Šonov u N.Město nad Met. - Hospodářský RD (2+1) se stodolou a chlévy, okraj obce, pozemek dle zájmu až 8.000 m2 .................1.270.000,-Kč
Bohuslavice u N.Města n/M - Větší RD, klidné místo, plast. okna...2,8 mil. Kč a RD 2+1 s půdou k vestavbě ..........1,9 mil. Kč, popř. pronájem
N.Hrádek - RD - část. rekon., 2 byty, půda k vestavbě, na náměstí..880.000,-Kč, Slavoňov-RD (5+1) s dílnami a chlévy, klid. místo ..... dohodou 
Náchod, N.Město n/M., Jaroměř, Č.Kostelec, Slavoňov, Jestřebí...-Atrakt. pozemky k výstavbě RD, některé včetně sítí ................od 300,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

603 346 242
TAXI ŠTIM

Montáž a servis
LPG Náchod

- včetně výměny nádrže
- sekvenční vstřikování

Milan Pšenička tel. 777 05 44 15, 
Jizbice 42, Náchod

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

Po�ádají ve�er plný inspirací

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

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

Modeláž nehtů
UV gelem
Nové - 300,-Kč

Doplnění - 200,-Kč
www.gelovenehtylevne.webnode.cz

e-mail: polakova.luc@email.cz
Tel. 605 94 03 99

Velké Poříčí, Na Kopci 513



v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

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

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

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          

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

ROZVOZ OB
D�ROZVOZ OB
D�
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K�. Bereme stravenky

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

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

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Causa Lotrando?
 V pátek na sv.Martina v Echu a pár dní p�ed tím v regionál-
ním vysílání televize se objevil „spor o Lotranda“. Zdá se, že 
n�kte�í z aktér� nemají tušení, kde se to jméno a ta postava 
vzaly, že to není loupežník z lidových vypráv�nek.
   Poprvé se postava loupežníka Lotranda objevuje v pohádce 
Josefa �apka „M�j tlustý prad�de�ek  a loupežníci“, uve�ej-
n�né v prvním díle souboru N�še pohádek, kterou vydali Ka-
rel �apek s Miroslavem Ruttem p�ed Vánocemi 1918. Byla 
to (shodou okolností) v�bec první knížka pro d�ti vydaná 
v �eskoslovenské republice. Josef tuto pohádku umístil jen 
velmi voln� do tohoto kraje. „Když p�ijel (prad�de�ek) na trh 
do Králové Hradce, všichni se po n�m ohlíželi.“ A jednou ho 
„na horách p�ekvapila veliká bou�e.“ Postavu  Lotranda si pak 
od svého bratra vyp�j�il Karel �apek, když do váno�ního �ísla 
D�tského koutku Lidových novin (1921) napsal svou pohádku 
O zdvo�ilém loupežníkovi, v knižním vydání Devatera pohá-
dek pojmenovanou jako Druhá loupežnická pohádka, protože 
tou první loupežnickou byla výše zmín�ná pohádka Josefo-
va. Tam už jsou nám�t i postava pln� rozvinuty. „Je tomu už 
nesmírn� dávno, co na horách Brendách panoval slavný zlý 
loupežník Lotrando, mordý� ze všech nejukrutn�jší, … �íhal 
u silnice t�eba k Po�í�í nebo ke Kostelci nebo i k Hronovu.“ 
A protože mu loupežnická živnost vynášela, rozhodl se dát 
svého syná�ka „n�kam na študije“, „vzal malého Lotranda p�ed 
sebe na kon� a už uhán�l do Broumova“, kde ho dal do kláštera 
k páter�m benediktýn�m. Tam mladý Lotrando „docela zapo-
mn�l, že rostl v loupežnické jeskyni v divokých horách Bren-
dách“. A když se starý Lotrando chystal um�ít, poslal pacholka 
Vincka do Broumova pro synka, aby p�evzal otcovu „živnost“. 
Mladý, slušn� vychovaný Lotrando ovšem nebyl úsp�šným 
loupežníkem, „z�stal sám v loupežnické jeskyni na Brendách 
a m�l hlad a nev�d�l si rady“. Na p�evorovu p�ímluvu u trut-
novského hejtmana pak „dostal mejto na silnici v Zálesí“ (dnes 
sou�ást Bat�ovic). Oblast p�sobení Lotranda byla, jak je vid�t, 
od Brend na tradi�n� �eské území, ne do Sudet. V Broumov� 

byl loupežník Lotrando jen jednou, když tam p�edával synka. 
A mladý Lotrando, který v broumovské klášterní škole strávil 
studentská léta, zase nebyl žádný po�ádný loupežník. 
   Pro Jest�ábí hory se d�íve v kraji b�žn� užívalo ozna�ení Bren-
dy (Brenden byl n�mecký název osady Paseky). Jméno Lot-
rando si Josef �apek upravil za slova „lotr“, b�žn� užívaného 
v �eštin� pro zlého �lov�ka, loupežníka apod. Tak jako (snad) 
nikoho nenapadne st�hovat Rumcajse z Ji�ína (a �áholce) t�e-
ba do Semil, tak ponechme Lotranda v jeho horách Brendách, 
i když se te
 vyskytuje podstatn� více loupežník� ve m�stech.                                                                                   
                                                                           Aleš Fetters

Pokus o sebevraždu
jarom��ského strážníka
 Jarom��ští zastupitelé projednávali minulý týden zprávu kontrolor�, podle níž si bývalý 
zástupce velitele Roman Dvo�ák ze služby ud�lal výhodný zdroj vedlejších p�íjm�. Na jed-
nání starosta navrhl Dvo�ák�v služební pom�r ukon�it. Strážník se poté z jednání vytratil 
a následn� se pokusil o sebevraždu.  
 Podle výsledk� kontroly bývalý zástupce velitele jarom��ské policie bral peníze i za práci, 
kterou neodvedl. 
 M�sto poslalo na m�stskou policii kontrolu, která zjistila nedostatky ve výkazech služeb, 
na �emž podle záv�r� auditu vyd�lal práv� Dvo�ák. Podle kontrolor� do n�kterých služeb 
chodil jen naoko, bral nadbyte�né p�íplatky za mytí aut a rozd�loval služby, jak se to hodilo 
jemu a jeho p�íznivc�m.  Se záv�ry kontrolního výboru ale bývalý strážník nesouhlasí.
   Zastupitelé rozhodli, že omezí p�es�asovou práci strážník�, jízdy autem se budou vykazovat 
elektronicky. Velitele a jeho bývalého zástupce �ekají káze�ská opat�ení. Starosta má zajistit 
lepší kontrolu m�stské policie, m�sto ukon�í smlouvu o údržb� aut strážník�. 
   Rozep�e ve sboru strážník� z�ejm� vyvolalo, že velitel za�al být p�ísn�jší. Vyžadoval t�eba, 
aby p�i no�ních službách nespali.  Audito�i vyslaní m�stem porovnávali, zda souhlasí služ-
by strážník� s vyplacenými mzdami. U velitele a jeho p�ítelkyn�, které Dvo�ák obvi�oval 
z absencí, se ukázalo, že za n�které služby nebo p�es�asy naopak nedostali zaplaceno v�bec. 
Naproti tomu u Dvo�áka našli kontrolo�i podle dokument� šest a možná až t�ináct pochyb-
ných sm�n, které vykázal, ale neodpracoval. Audit taky upozornil, že bývalý zástupce velitele 
m�l v minulých jedenácti letech s m�stem zvláštní smlouvu týkající se údržby policejních 
aut, o níž jeho nad�ízení nev�d�li. Za vy�išt�ní t�í voz� inkasoval �tvrtletn� 4,5 tisíce korun.     
                                                                                                                 Zdroj: www.idnes.cz

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

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

Místo: Náchod, Hronov.
Kontakt: 722 915 338

AK�NÍ 
VÁNO�NÍ P�J�KA

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

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

AKCE NA LISTOPAD 
PRVNÍ SPLÁTKY AŽ V LEDNU

osobní 	 nan�ní poradce

775 271 693

V Náchodě - Starém Městě 
zahajuje 

CELODENNÍ PROVOZ

HOTEL ELKO

Zajišťujeme večírky, školení, 
svatby a jiné akce.

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

Tel. 608 824 331

OBĚDY � VEČEŘE
Ob�dy za 59,-K�

Prodáváme jedlové 
a smrkové chvojí.

Odběr po tel dohodě 
v Náchodě.

TEL.: 608 976 956Vysokovský kohout 2011 
skon�il

utt 222011 

 Celostátní p�ehlídka amatérských 	 lm� se zahrani�ní ú�astí Vysokovský kohout 2011 je 
jedinou p�ehlídkou konanou na vesnici. Letos se uskute�nil již 44. ro�ník a stále se t�ší vel-
kému zájmu jak autor� tak p�íznivc� 	 lm�. Není nadsázkou, že po t�i dny je sál vysokovské 
hospody zapln�n do posledního místa. Po�adatelem je místní Osv�tová beseda a organizáto�i 
jsou dobrovolníci z �ad zdejších nadšenc� bez nárok� na odm�nu. A že to obnáší velmi mnoho 
hodin a letos k tomu navíc p�ibylo i zajišt�ní stravování. 
   Do Vysokova jezdí ú�astníci z celých �ech a i když nemají 	 lm, tak si p�ijedou alespo� užít 
p�íjemnou atmosféru, kterou jim organizáto�i p�ipravili. Letos hlavní ceny putují do Prahy. 
První cenu získal 	 lm „Larghetto“ Jaroslava Nykla z Prahy. Hlavní cenu a pohár ministra 
zem�d�lství si z Vysokova odvezl op�t Pražák Bohumil Kheil za 	 lm „Jednadvacet“. 
                                                                                                                     Text a foto Z.Majer



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

„KVALITA PROV�	ENÁ �ASEM“
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MALÝ DÁREK

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

Najdete nás na Facebooku  
Squash Centrum Náchod

Ricochet + squash + stolní tenisRicochet + squash + stolní tenis

SQUASH CENTRUM
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NÁCHODSKÉHO

REGIONU

   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 by-
dlet, 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

Podzim v MŠ Babí
 Hned zpo�átku  �íjna m�ly d�ti z naší MŠ možnost shlédnout výstavu Spejbla a Hurvínka 
v ZUŠ Náchod, která byla p�kným zpest�ením všedních dní.
 V�tší nadšení ovšem vzbudila rodinná sout�ž o nejhez�ího (nejdelšího, nejhroziv�jšího 
apod.) draka, do které jsme se s nadšením a pestrými nápady všichni zapojili a našemi výtvory 
školku vyzdobili. Poletují nám tam draci od papírových, p�es listnaté, bambulkové, hrozivé až 
po zamilované....a v��te, že je na co koukat.
 Ale úpln� nejv�tší radost d�ti m�ly, když se dozv�d�ly, že pojedou do ZOO Dv�r Králové. 
Které dít� by se taky net�šilo, že uvidí exotická zví�ata a to vše ješt� podtržené podzimní 
výzdobou v duchu dlabaných dýní.
 Už se t�šíme, co nám p�inesou plánované listopadové dílny pro rodi�e s d�tmi.                 mp

 Ve �tvrtek 10. listopadu byly zahájena oprava komunikace spojující �eskou a Polskou 
republiku v míst� hrani�ního p�echodu v Náchod�-B�lovsi. Jedná se o opravu úseku v délce 
p�ibližn� 650 m na polské stran�.
 „Jsem velmi rád, že polská strana dodržela sv�j slib a tento úsek bude opraven. Nejen 
ob�ané m�st na obou stranách hranice, ale i veškerá tranzitní doprava, která tudy projíždí, 
se tak do�kají opravy tolik využívané silnice. P�esto, že oprava této komunikace nesouvisí 
bezprost�edn� s �ešením dopravní situace v Náchod�, p�inese rozhodn� lepší podmínky 
i pro místní �idi�e.“ uvedl starosta Náchoda Jan Birke.
 Ve �tvrtek 10. 11. 2011 byla p�edána stavba zhotovitel�m a instalováno dopravní zna�ení 
omezující pr�jezd od hranice k dopravní zna�ce ozna�ující m�sto Kudowa Zdroj. Vlastní 
stavební úpravy budou zahájeny následující den. P�estavbu komunikace provádí sdružení 
spole�ností WROBIS S.A. Wroclaw a spole�nost M – SILNICE, a. s., Pardubice. Doprava 
bude po dobu stavby zúžena do jednoho jízdního pruhu v každém sm�ru.
 „Stavební práce by podle našich informací m�ly skon�it na ja�e p�íštího roku, konkrétn� 
31. 5. 2012“, up�esnil starosta.                                                                                           NA

SBD 

Soust�ed�ní splnilo o�ekávání
 Atletická tréninková skupina Ji�ího Vond�ejce z Náchoda závodící za Hv�zdu SKP            
Pardubice zahájila novou sezónu soust�ed�ním v Krkonoších - Dolních Lyse�inách na Karlov� 
chat�. Celé soust�ed�ní bylo zam��eno na hrubou kondi�ní p�ípravu. Všichni jsme nab�hali 
�adu nezáživných kope�k� a kilometr�, ale v��íme, že to bude dob�e zhodnoceno v nadcháze-
jící sezón�. Každý den byl veden dvoufázovými tréninkovými jednotkami za použití kamery, 
abych ve�er mohl všem promítnout veškeré b�žecké a skokanské nedostatky. Také byla do-
state�ná a pot�ebná regenerace v podob� sauny a perli�kových koupelí. Byl i �as na zájmové 
hry a utužování kolektivu. Záv�rem mohu s uspokojením konstatovat, že soust�ed�ní splnilo 
o�ekávání a že všichni posunuli svá maxima.                                       Ji�í Vond�ejc - trenér

 V pátek 28. �íjna naposled bou�ily motocykly v terénu. P�ijelo tém�� 130 motokrosových 
a endurových závodník� nejen z východních �ech, ale i dalších kraj� a Moravy, aby symbo-
licky na závodech se rozlou�ili se sezónou 2011 a naposledy natankovali do svých závodních 
stroj� palivo. Závody se uskute�nily na trati, kterou náchodští nadšenci p�ipravili na poli mezi 
Bakovem a �ešetovou Lhotou.
 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 uplynulé 
sezóny, pochlubili se dobrými výsledky, ale i post�žovali na úskalí, které tento sport provází. 
 Po treningu se naplno rozb�hly závody, které nepostrádaly korektní, ale velmi ostré souboje, 
kterým p�ihlíželo velmi po�etné davy spokojených divák�. Jako prví vyjeli na tra� malé motocykl 
– pitbike, v nichž zvít�zila zkušenost Radovana Míla-veterána. V kategorii motocykl� do 80 ccm 
se vít�zem stal Jan Ve�e�a p�ed Petrem Grofem a Janem Kobrlem. Zajímavým závodem a po�etn� 
siln� obsazeným bylo klání mechanik�, kte�í po celý rok pomáhali svým kamarád�m s p�ípravou 
motocykl�. Zvít�zil Chaloupka p�ed Burdychem a Karešem. Dramatické souboje vid�li diváci 
v hobby kategoriích. V MX2 Zvít�zil Havlík p�ed Poznarem a Poštolkou a v siln�jší kategorii 
Open pak Nývlt p�ed Bu�kem a Kohlem.
 Všichni se pak t�šili na závod veterán�, kte�í p�es sv�j v�k nic nezapomn�li ze svého um�ní      
a bojovnosti, která by mohla být p�íkladem mladým za�ínajícím závodník�m. Zvít�zil mnohonásobný 
ú�astník šestidenní a reprezentant Pavel Melichar p�ed Radovanem Mílem a Viktorem Holým. 

 Nádherné souboje se odehrály v hlavním 
závod� licen�ních jezdc�. P�esv�d�iv� 
zvít�zil  reprezentant �R na letošní šesti-
denní ve Finsku Radovan Míl junior p�ed 
nad�jí náchodského motocrossu Tominem 
Formanem a dalším reprezentantem �R 
v enduru Markem Borákem z Moravy. 
Závod licen�ních jezdc� byl skute�n� 
ukázkou vysp�lostí a zdatností všech zá-
vodník� a p�íslibem do dalších sezón mo-
tocrossu i endura.
 Nutné dodat, že se uskute�nil i závod 
�ty�kolek, sice mén� obsazený, ale zají-
mavý. Zvít�zil p�esv�d�iv� Nehyba p�ed 
Voženílkem a Blahotou.
 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 – hudba, tanec a zp�v. Bylo to moc 
p�kné, ale na tratích to jde závodník�m 
p�ece jen lépe.
 Poslední tankování se mohlo uskute�nit 
jen díky ob�tavé práci organizátor�, p�e-
devším Moniky Machá�ové, Norberta 
Kosinky, Radovana Míla, Milana Hubené-
ho a celé �ady dalších. Velké pod�kování 
pat�í i sponzor�m, všem jezdc�m nejen 
za ú�ast, ale za káze� a �estné souboje. 
Poslední tankování se vyda�ilo a bylo d�-
stojnou te�kou za úsp�chy náchodských 
motokrossa��. Již dnes se všichni t�ší 
na odpo�inek a novou sezónu 2012.
                 Luboš Míl

�� Radovan Míl jun.(247), Marek 
Borák (47) a Poštolka (265) na         
posledním tankování 2011.

Poslední tankování v roce 2011

PŘEDVÁNOČNÍ OFENZÍVA 
DAVIDA NOVOTNÉHO
 Organizátor spole�enských a kulturních 
akcí David Novotný si v p�edváno�ním 
�ase p�ipravil (za podpory dalších subjek-
t� – místních samospráv a jejich p�edsta-
vitel�) doslova ofenzivní tažení adventních 
koncert� po svatostáncích v regionu. Více 
než slova, nechme promluvit vý�et t�ch-
to akcí: 6. prosince od 18.00 hodin Ad-
ventní koncert Zuzany Stirské a Gospel 
Time – v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Polici nad Metují * 7. prosince od 19.00 
hodin Adventní Mariánská mše v prove-
dení Schola Gregoriana Pragensis v kos-
tele sv. Vav�ince v Náchod� * 8. prosince 
od 19.00 hodin  Adventní Mariánská mše 
v provedení Schola Gregoriana Pragen-
sis v Chrámu sv. Mikuláše v Jarom��i * 3. 
prosince od 19.00 hodin Adventní kon-
cert Magdy Malé a Petra Dopity v kláš-
te�e sv. Vojt�cha v Broumov� * 1. prosince 
od 19.00 hodin Adventní koncert Magdy 
Malé a Petra Dopity v kostele  Všech sva-
tých v Hronov� *  9. prosince  od 19.00 
hodin Adventní koncert Zuzany Stirské 
a Gospel Time v kostele Nejsv�t�jší trojice 
v Novém M�st� nad Metují.


