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  VÝPRODEJ PRAČKY
MYČKY - SPORÁKY

- CHLAZENÍ

Prodej hutního materiálu, Prodej hutního materiálu, 
ohýbání betonářské oceliohýbání betonářské oceli

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

tel :  736 629 911
Zámečnické práce a přesné dělení hutního materiálu

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
tel.: 603 34 39 24, 604 55 13 54

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

 kabelky
   
                                VÝLOHA

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

  Nově prodáváme interiérové 
dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas 
na výměnu !

Výběr zboží na www.myhaus.cz

Tel.: 491 520 241,   e-mail: info@vsmix.cz 

 www.vsmix.cz

 VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

OKNA 
A DVĚŘE
slevy až 49%

Studánka
 občerstvuje, zahání žízeň, je sym-
bolem klidu i  načerpání nových  sil. 
Možná právě proto si velkopoříčské 
sdružení osob vyznávajících křesťan-
ské hodnoty dalo název Studánka. Buď 
jak buď, OS Studánka je i  pramenem 
pro získání nových informací, protože 
na  jejím programu najdete i  řadu zají-
mavých besed a přednášek. Tou aktuál-
ní je 24. listopadu prezentace (v klubov-
ně fary ve V.Poříčí) zaměřená na zdravé 
a chutné vaření s kuchařem - bakalářem 
Jiřím Johnem v hlavní roli. 

Informační 
statistika
 Informační centrum v  Broumo-
vě zveřejnilo statistiku návštěvnos-
ti za  období leden až říjen 2012. 
V tomto období broumovské „Íčko“ 
navštívilo 14 216 osob. Z toho bylo 
1876 zahraničních turistů a  7969 
tuzemských turistů. Kromě toho 
sem zavítalo i  4371 broumovských 
občanů. 

 VÝKUP 
zlata a stříbra        

Nejvyšší ceny: 

24k- 950,-Kč/g, 

14k-555,-Kč/g

vykupujeme šperky, zlomky, 

mince a jiné.
Po-ČT 9-17h, Pa 9-14h, 

Tel: 774 170 180

Melissa In.G. s.r.o.

Tyršova 63, Náchod

• Bytové dopl ky •
• Dekorace •

• Dáre ky pod váno ní strome ky •
• Široký sortiment zna kových lihovin •

SRDE N  VÁS ZVEME OD 23. LISTOPADU

NOV  OTEV ENÝ 

KRÁMEK
B loveská ulice, Náchod

parkování před krámkem

 (naproti Restaurace Pod Montací)

Svatý Martin přijel do Náchoda
 „Vítej svatý Martine opět po roce, 
tvůj příjezd věští zimu a blízké Vá-
noce!“ těmito slovy přivítala měš-
ťanka v neděli 11. listopadu v pod-
večer svatého Martina v Náchodě 
na Masarykově náměstí. Příjezdem 
Martina na bílém koni v čele lam-
piónového průvodu vyvrcholily 

tradiční Martinské slavnosti, které 
připravilo Středisko volného času 
Déčko s podporou Města Náchod. 
Stovky náchodských dětí s lampi-
ónky v ruce spolu s dospělými do-
provázely svatého Martina od Itálie 
až na náměstí, kde je uvítaly další 
zástupy lidí.  Foto Josef  PEPA Voltr

Basketbal 
o víkendu
 Zveme příznivce basketbalu na 
utkání Východočeské ligy mužů, 
kde domácí TJ SPŠ Stavební Ná-
chod hostí v sobotu17.11.2012 od 
17:30h tým Chrudimi a v neděli 
18.11.2012 od 10h BK Pardubice B. 
Doufejme, že domácí budou již po 
několika zranění klíčových hráčů 
kompletní a výsledek a předvedená 
hra bude ke spokojenosti předsedy 
oddílu a dalších funkcionářů. 

Prouza Pavel

Milionová 
dotace 
 pro Nový Hrádek, kterou tento 
městys obdržel za vítězství v kraj-
ském kole Vesnice roku 2011, byla 
použita.  Novohrádečtí  ji inves-
tovali do projektu opravy místní 
komunikace Na Farách – II. etapa  
(živičný povrch této komunikace). 
Dodejme, že dotace byla z Pro-
gramu podpory obnovy a rozvoje 
venkova Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. 
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Rodinná vilka „ Na Belvederu“, okrasná zahrada, garáž Dobruška .....................................2 290 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou, bazén, jezírko a garáží Velký Dřevíč ..........................................2 500 000,- Kč
Zděný byt 3+kk v osobním vlastnictví v Náchodě ul. Raisova ................................................949 000,- Kč
Nadstandartně  zrekonstruovaný řadový dům Nové Město n/M ........................................2 990 000,- Kč
Venkovské obytné stavení po rekonstrukci s pozemkem Horní Radechová ...........................1 200 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Pečlivě udržovaný, zděný, částečně vybavený byt 
3+kk v Náchodě, Duhové ulici, v 6. nadzemním 
podlaží. Byt má uzamykatelnou předsíň společnou 
se třemi byty. Dispozice: vstupní chodba s vestavě-
nou rohovou skříní, vchod do koupelny a samostat-
né WC. Dále moderní obytný prostor (obývák), bo-
hatě prosklený (žaluzie), světlý s kuchyní do tvaru 
U a jídelním prostorem…. 

Víte, nevíte…

Zázvor

 Na první pohled trochu nezvyklé hlízy podobné bramborám rostou doslo-
va samy. Ve skutečnosti je tato rostlina příbuznou slunečnice, ke které se hlásí 
hlavně natí dorůstající do úctyhodné, někdy až dvoumetrové výšky. Syrové topi-
nambury chutnají nasládle po oříškách a jsou zajímavým zpestřením jídelníčku. 
 Před zpracováním se nemusí loupat, stačí je jen pořádně vydrbat kartáčem 
na zeleninu nebo drátěnkou. Pokud se topinambury upravují  tepelně nebo s ne-
hezkou slupkou, můžou se oloupat až po uvaření. 
 Topinambur je také velice zdravý: obsahuje zhruba 15% uhlohydrátů, kon-
krétně polysacharidu zvaného inzulín, který dokáže snížit hladinu cukru v těle, 
a proto je vhodný při dietách. Dále topinambur čistí střevo, pomáhá při revma-
tismu a otocích a celkově při potřebě odvodnění organismu vzhledem k vyso-
kému obsahu draslíku. Vědecky jsou ale dokázány i další pozitivní dopady to-
pinamburů na zdraví – jako je redukce hladiny cholesterolu, regulace krevního 
tlaku nebo detoxikační účinky jater a ledvin. Výborně funguje i jako dlouhodo-
bá ochrana proti stresu, což v dnešní uspěchané době není rozhodně na škodu.

Krémová polévka z topinambur

 500g topinambur, 1 menší cibule, 1 lžíce sádla, 100g smetany, masox, 
2-3 stroužky česneku, sůl
 Topinambury očistíme a nahrubo pokrájíme. Cibuli nakrájíme na kostičky. 
V hrnci rozpustíme sádlo a opečeme na něm cibuli dozlatova. Přihodíme to-
pinambury a  krátce osmahneme. Zalijeme vodou (tak aby topinambury byly 
ponořené, ne více), přidáme rozdrobenou kostku masoxu a povaříme do měkka. 
Změklé topinambury rozmixujeme ponorným mixerem do kašovité konzisten-
ce a zjemníme smetanou. Dochutíme prolisovaným česnekem a solí.

Míchaný topinamburový salát

 10 ks topinambur, 1 ks malého celeru, 60 g sterilovaného hrášku, 1 ks mrkve, 
1 lžíce oleje, citrónová šťáva
 Topinambury, celer a mrkev očistíme, omyjeme a nastrouháme na jemném 
struhadle. Smícháme s hráškem, olejem a citrónovou šťávou, protože bez té topi-
nambury i celer rychle hnědnou. Dobře promícháme a můžeme podávat. 

Omeleta s topinambury

 450g topinambur, 250g cherry rajčátek, 1 stroužek česneku, 8 vajec, 
1 lžíce olivového oleje, 150g kozího sýra, 1 svazek rozmarýnu, sůl a pepř
 Omyté topinambury oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Rajčata rozpůlí-
me, oloupaný česnek nasekáme. Vejce rozšleháme, osolíme a opepříme. V pánvi 
rozehřejeme olej, osmažíme na něm česnek a rajčata, zalijeme vejci a smažíme, 
až hmota zpevní. Omeletu posypeme nasekanými lístky rozmarýnu a rozdro-
beným sýrem.

Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

Známý neznámý TOPINAMBUR

Talíř plný chutí

a vůní

 Zázvor je půldruhého metru vysoká rostlina se žlutými květy, která je známá přede-
vším díky svým oddenkům. Ty mají příjemnou a intenzivní pikantní chuť s nádechem 
exotiky. Největšími vývozci zázvoru jsou Indie, Čína a Indonésie. 
  Zázvor je původem z Asie, dnes se pěstuje v jihovýchodní Asii, západní Africe a karib-
ské oblasti. V Česku je zázvor možné snadno sehnat ve všech větších obchodech.

Zázvor a jeho účinky

 Zázvor bývá nazýván všelékem. Jeho léčivé účinky oceníme nejen při nachlazení a za-
žívacích potížích. Je antibakteriální a protizánětlivý.   Podpoří nám chuť k jídlu.  Zázvoru 
se také připisuje řada dalších léčivých a zdraví prospěšných účinků. 
 Typickou intenzivní vůni dodávají zázvoru esenciální oleje, kromě nich má však 
v sobě také celou řadu vitamínů, např. vitamín A, B1, B2, C, E, dále minerální látky – 
sodík, hořčík, fosfor, draslík, vápník, železo. Jednou ze stovek látek prospěšných pro naše 
zdraví obsažených v zázvoru je gingerol, jenž má na svědomí typickou pikantní chuť.

Zázvor a jeho podoby

• Sušený zázvor: vaření, pečení, polévky, omáčky, sladké pečivo, 
                              přísada do kořenících směsí.
• Čerstvý zázvor: vaření, pečení, limonády, čaje, zmrzlina, jogurtové nápoje, 
                                příloha k sushi.
• Nakládaný zázvor: zázvor se nakládá do medu, cukru nebo etanolu a má využití 
                                     např. jako součást bonbónů, lízátek a žvýkaček, ale také jako 
                                     potravinový doplněk nebo přísada do alkoholických nápojů. 

Kdo by se měl ale zázvoru raději vyhnout

Zázvor se svými účinky je zcela nevhodný pro děti do dvou let a pro dlouhodobě nemoc-
né, např. diabetiky. V kombinaci s jinými léky může způsobit zdravotní potíže, proto je 
lepší se o této kombinaci informovat přímo u lékaře nebo lékárníka.

A na závěr zázvorový čaj proti nachlazení

Potřebujeme: čerstvý zázvor (max. 4 gramy), citronová nebo pomerančová šťáva, med, 
                         skořice, hřebíček.
Postup: Čerstvý oddenek zázvoru nastrouháme, přesypeme do konvice a zalijeme vařící 
vodou. Necháme asi 5 minut vylouhovat a zázvor z čaje odstraníme. Přidáme podle chuti 
citronovou nebo pomerančovou šťávu a necháme mírně vychladnout. Poté přidáme lžíci 
medu a  špetku skořice a  hřebíčku. Zázvorový čaj příjemně prohřeje celé tělo, pročistí 
organismus a povzbudí chuť k jídlu.

Kristýna Brychtová 4.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

VZPOMÍNKA
15. listopadu uplynuly tři roky,  

kdy nás navždy opustila

paní  Zdeňka Beková 
z Náchoda - Bělovse.

Kdo jste ji měl rád, vzpomeňte s námi 
Manžel a děti Karel, Martina a Petra s rodinami

Cena: 995 000,- Kč

Den veteránů uctili na Dobrošově
 Již tradičně si připomněli  před-
stavitelé města Náchoda – starosta 
Jan Birke a místostarostové Tomáš 
Šubert a Drahomíra Benešová – 
Den veteránů. Společně se zástupci 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu (ČSBS) se zúčastnili tradiční 
pietní akce a uctili památku váleč-
ných obětí položením květin u pa-
mátníku na Dobrošově. 
 „Tento významný den si letos při-
pomínáme již po jedenácté a schá-
zíme se u památníku na Dobrošově, 
abychom zavzpomínali na váleč-
né hrdiny a oběti. Byli to oni, kdo 
pro nás vybojovali dnešní svobodu 
a mír“, zdůraznil význam tohoto pi-
etního aktu starosta Jan Birke. 
 Během setkání v prostorách Ji-
ráskovy chaty převzali dva zástupci 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu Josef Andres a Alexandr Stej-
skal pamětní medaile. Josef An-
dres je posledním žijícím přímým 
účastníkem 2. světové války, který 
přišel v roce 1945 ze Sovětského 
svazu z Buzuluku se Svobodo-
vou armádou do Prahy a dnes žije 

Broumově. Alexandr Stejskal zís-
kal medaili udělenou Ministerstvem 
obrany Slovenské republiky za pří-
kladnou práci v ČSBS s důrazem 
na spolupráci s volyňskými Čechy, 
kteří se vrátili z Ukrajiny do regio-
nu Broumovsko.
 11. listopad byl vybrán symbo-
licky neboť toho dne roku 1918 
v 11 hodin 11 minut zazněla po-
slední salva při podpisu příměří 

mezi spojenci a Německem ve vla-
kovém voze Le Francport u severo-
francouzského města Compiégne. 
Tímto aktem byly na západní fron-
tě ukončeny boje 1. světové války.  
Symbolem dne veteránů se stal 
květ vlčího máku. Ten jako symbol 
pro padlé vojáky poprvé použila 
americká profesorka a humanistka 
Moina Michaelová. 

NA

Kosmetika, pedikúra, 
vizážistka 

k Vám do domu

Jitka Karešová
Lidická 522

552 03 Česká Skalice

Mobil 732 509 957
e-mail: karesikjk@seznam.cz

„Horský grant“
 Svazek obcí Jestřebí hory vypsal 
grantové řízení, v rámci kterého 
bude zajímavým projektům   rozdě-
leno 100 000 korun českých. Uzá-
věrka přihlášek projektů  je stano-
vena na 30. listopadu. Dodejme, že 
v rámci minulého grantu se dostalo 
fi nanční podpory celkem 22 sdru-
žením a spolkům.   

Náchodská nemocnice nabídne pacientům 

opravené parkovací plochy
 Nemocnice Náchod zlepší kva-
litu dvou parkovacích ploch v are-
álu nemocnice tak, aby parkování 
z větší míry odpovídalo potřebám 
pacientů.
 Konkrétně dojde k úpravě zpev-
něných ploch v areálu dolní nemoc-
nice Náchod v prostoru po zbou-
raném sirotčinci a staré infekci. 
Nemocnice samozřejmě počítá s je-
jich rozšířením, aby byl vytvořen 
maximální počet parkovacích míst.

 Tento záměr s sebou přinese jis-
tá omezení v průběhu měsíce listo-
padu a prosince. Konkrétně termín 
realizace je plánován od 15.11.do 
2.12.2012 pro zpevněnou plochu 
po bývalém sirotčinci a od 3.12. 
do 21.12.2012 pro zpevněnou plo-
chu po bývalé staré infekci.  
 Ve výše uvedeném období bude 
možné využít ostatní parkovací 
plochy, které budou k tomu úče-
lu příslušně označeny. Potřebné 

informace ohledně konkrétní mož-
nosti parkování budou k dispozici 
na vrátnici dolního areálu nemoc-
nice.
 Vedení nemocnice se omlouvá 
za dočasné komplikace a věří, že 
po ukončení prací budou návštěvní-
ci nemocnice v souvislosti s parko-
váním spokojenější.
 

Mgr.Lukáš Holub, 
tiskový mluvčí

Na radnici 
západní stěnou? 
 I s použitím prvků horolezecké 
techniky byla provedena oprava 
budovy radnice na centrálním hro-
novském náměstí. Oprava spočí-
vala v nátěru klempířských a zá-
mečnických prvků. Původní modrá 
barva těchto segmentů byla odstra-
něna a zmiňované prvky změnily 
„barevný volací znak“ na šedobí-
lý. Na radnici západní stěnou ? Pro 
šikovné sportovně laděné řeme-
slníky – natěrače výjimečně ano. 
Pro běžnou agendu je to však stále 
lepší po schodišti!

„Říčka Metuje“
 Z důvodu částečného vyhraze-
ní tamního jezu Freiwald  došlo 
ke snížení hladiny řeky Metuje 
v Hronově. Tento stav s nelibos-
tí sleduje hronovská samospráva, 
pro kterou méně vody v Metuji 
znamená větší asertivitu hlodavců, 
riziko sesouvání břehů  atd. Povo-
dí Labe a.s. se v dopise hronov-
ským písemně omluvilo za kom-
plikace spojené s nižší hladinou 
řeky (o cca 0,5 – 0,75 m) a uvedlo, 
že se jedná o dočasný stav limito-
vaný závěrem roku 2012. Potom 
by se říčka Metuje opět proměnila 
i v Hronově v řeku.
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ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace bytových dveří 

 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Hotel ELKO
v Náchodě

VÁS ZVE NA PRAVIDELNÉ 
TANEČNÍ VEČERY 
S KAPELOU „FONTÁNA“

KAŽDOU SOBOTU 
OD 20.00 HODIN

REZERVACE NA TEL : 
608 824 331

www.elkohotel.cz

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 
Nalaďte se
vánočně
 Dům dětí a  mládeže Stonožka 
Nové Město nad Metují vás srdečně 
zve na  výstavu Kouzlo ruční práce. 
Na této výstavě si můžete prohlédnout 
práce účastníků patchworkových kur-
zů, kurzů keramiky a dalších ručních 
prací, které vznikají během školního 
roku ve  Stonožce. Výstava bude pro-
bíhat od pátka 30. 11. do neděle 2.12. 
2012 v prostorách knihovny v Novém 
Městě nad Metují. Otevřeno je každý 
den od 9.00 do 17.00 hodin.

Úspěch náchodských dobrovolných hasičů
 O  celkem jeden milion korun 
soutěžily se svými zásahy a akce-
mi jednotky a sbory dobrovolných 
hasičů z  celé republiky v  dvou-
kolové soutěži RWE Dobrovolní 
hasiči 2012. S oceněním a fi nanč-
ním darem odjelo ve čtvrtek 8. 11. 
2012 ze slavnostního vyhlášení 
v  Brně třicet nejlepších. Nechy-
běli mezi nimi zástupci Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů z Ná-
choda, kteří se umístili na 3. mís-
tě a odnesli si tak 20.000 Kč.
  „Náchodská jednotka se při-
hlásila do soutěže se zásahem při 
požáru rodinného domu v  Ná-
chodě. Jednalo se o  požár půd-
ního prostoru a střechy. Z cister-
ny naší jednotky bylo vytvořeno 
útočné vedení“, upřesnil velitel 
JSDH Náchod Tomáš Kavan, 

který společně s  členy jednotky 
Václavem Černým a  Jindřichem 
Vítem ocenění a  diplom v  Brně 
také osobně převzal. „Úspěch 

v  soutěži nás všechny velmi po-
těšil, za  získané peníze budeme 
moci pořídit ochranné pomůc-
ky“, dodal Tomáš Kavan. 

Úspěšný projekt náchodské „Zušky“
 ZUŠ Náchod uspěla se svým pro-
jektem – Implementace ICT do výu-
ky hudebního oboru, v rámci progra-
mu OPVK. Program Vzdělávání pro 
konkurence schopnost je z  85% fi -
nancován prostředky EU a 15% tvoří 
národní zdroje, tudíž ZUŠ Náchod, 
potažmo město Náchod, se nemusejí 
na  koofi nancování rozpočtu pro-
jektu ve výši 2 068 224,- Kč podílet. 
Realizace projektu začala v září 2011 
a  trvá do  listopadu 2012 a  spočívá 
v  potřebě zavedení ICT do  výuky 

hudebního oboru..V rámci projek-
tu byl nakoupen potřebný hardware 
a soft ware,  proběhly kurzy.  Probíhá 
Digitalizace partů pomocí notačního 
soft waru i  digitalizace databáze no-
tového archivu. Od  listopadu 2011 
je také využívána interaktivní tabule 
pro výuku hudební nauky. Celý pro-
jekt, který je už ve své poslední eta-
pě, přinesl mnoho  nových poznat-
ků a  pomohl modernizovat výuku 
v ZUŠ dle posledních trendů. 

(redakčně kráceno)

Město Náchod – Evropské město sportu roku 2013
 Představitelé města Náchoda 
v  čele se starostou Janem Birke pře-
vzali ve  středu 7. listopadu odpoled-
ne na  půdě Evropského parlamentu 
v Bruselu titul Evropské město sportu 
2013. Slavnostního ceremoniálu se 
zúčastnili místostarosta Tomáš Šu-
bert, radní Iva Cvetanova a  Ladislav 
Tichý a zastupitel Miroslav Jindra.

 Během ceremoniálu, kterého se zú-
častnily desítky zástupců všech oce-
něných měst – devět měst v kategorii 
„city“ a  11 měst v  kategorii „town“, 
přebírali postupně všichni z  rukou 
prezidenta asociace G. F. Lupattelli 
vlajku, která bude po  celý příští rok 
symbolem významného ocenění 
za práci a úsilí v oblasti sportu.

    Ceremoniál zahájili představi-
telé společnosti ACES Europe v  čele 
s jejím prezidentem a mezi hosty ne-
chyběli ani poslanci Evropské parla-
mentu. Poděkovali všem přítomným 
zástupcům měst, která jsou držitelem 
titulu, za  osobní účast a  především 
podporu sportu ve  svých městech. 
Smyslem a  dlouhodobým cílem pů-
sobení společnosti ACES Europe je 
integrace občanů Evropské unie pro-
střednictvím sportu a propagace hod-
not jakými zdraví a respekt vůči dru-
hým bezesporu jsou. Sport na  všech 
úrovních je spojujícím článkem pro 
všechny.
 „Jsem hrdý, že město Náchod se 
tímto krokem zařadilo do  rodiny 
velkých a  významných evropských 
měst, která podporují sport (Cardiff , 
Turín a mnoho dalších). To je velmi 
významné ocenění, které budeme 
chtít během příštího roku využít 
nejen pro město, ale především pro 
jednotlivé sportovní kluby působí-
cí v  Náchodě“, komentoval převzetí 
ocenění starosta Jan Birke.            NA

Pieta válek
 I v Polici nad Metují proběhl 11. 
listopadu  Den válečných veterá-
nů, kterým si připomínáme oběti 
všech válek. Ceremonie se usku-
tečnila na tamním hřbitově v sym-
bolických 11 hodin. Zúčastnili se 
jí i  zástupci  Ostrostřelecké gardy 
polické či sdružení TS-20 Pláň. 

Biblické 
krajiny 
 je název výstavy v  Městské ga-
lerii Zázvorka v  Novém Městě 
nad Metují. Shlédnout ji můžete 
až do  30.prosince. Jejím obsahem  
jsou drobné plastiky Vojtěšky 
Vlčkové, které vám mohou připo-
menout i  duchovní základ oněch 
velkých svátků, které se již klubají 
z výloh obchodů.

„Kostelecký 
summit“
 V nedávné době se do Červe-
ného Kostelce sjeli zástupci jeho 
partnerských měst: Polského síd-
la Zabkowice Slaskie, švýcarské-
ho Küsnachtu a německého Uch-
te. Zahraniční delegace v  rámci  
svého programu navštívili napří-
klad tamní školu, policejní stani-
ci, hasičskou zbrojnici a hospic.
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Otevřena nová prodejna batohů  
a kožené galanterie

Novou prodejnu specializovanou na kvalitní batohy najdete na adrese Plhovská 339, Náchod

Deštníky Bugatti jsou nezaměnitelné svým dokonalým zpracováním

Výhodou kamenné prodejny je vždy možnost porovnat vaši poptávku 
s konkrétním výrobkem, který máte v rukou. Nakupujete všemi smysly…

 Především na značkové outdoorové 
batohy z  produkce společností Dol-
dy Machov a  AXON se chce zaměřit 
nová prodejna  batohů a  kožené ga-
lanterie v  Plhovské ulici v  Náchodě. 
Vybírat můžeme z pestré řady modelů   
a v různých cenových relacích. Turisté 
i  cyklisté od nás jistě budou odcházet 
– či odjíždět spokojeni. Kromě toho 
zde najdete i nabídku školních batohů, 
tašek, kufříků,  kabelek a dalších pro-
duktů kožené galanterie – například 
peněženek. V sortimentu jsou zastou-
peny výrobky náchodského výrob-
ního družstva Sněžka, známé značky 
LOOP  a  dalších. Třešničkou na  dor-
tu jsou značkové deštníky  Bugatti, 

které zde můžete zakoupit levněji, než v  internetových ob-
chodech. Možná by u  nich slušelo použít rčení:  Všichni 
se bojí deště, ale déšť se bojí deštníků Bugatti! Pro ty z vás, 
kteří však rádi nakupujete na  internetu, máme rovněž dob-
rou zprávu. Zboží prodejny najdete i v e-shopu na   adrese: 
www.kozenagalanterieltr.cz Zboží si můžete objednat 

z  pohodlí domácího křesla, nechat zaslat poštou či vy-
zvednout přímo v  prodejně. Otevírací doba obchodu je: 
po-pá: 9-17 hod., v sobotu nakoupíte od 9 do 10.30 hod.

Při předložení tohoto kuponu v prodejně 
platí sleva 10% na veškerý sortiment značek 
Doldy Machov a LOOP. Platí do 31.12. 2012

sleva 
10 %

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 12. 2012 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Dům zahraničních služeb 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

vyhlašuje 
výzvu pro podávání žádostí  
v rámci Programu celoživotního  
učení (LLP)
Pro decentralizované aktivity LLP:
COMENIUS 
 Individuální mobilita žáků – 3. 12. 2012
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků – 16. 1., 30. 4.,  

17. 9. 2013
 Asistentský pobyt a hostitelské instituce Comenius – 31. 1. 2013
 Projekty partnerství škol Comenius – 21. 2. 2013
 Partnerství Regio Comenius – 21. 2. 2013

LEONARDO DA VINCI 
 Multilaterální projekty – přenos inovací – 31. 1. 2013
 Projekty mobility – 1. 2. 2013
 Projekty partnerství – 21. 2. 2013

ERASMUS
 Organizace intenzivních jazykových kurzů EILC – 1. 2. 2013
 Mobility studentů a zaměstnanců VŠ a VOŠ – 8. 3. 2013
 Intenzivní programy – 8. 3. 2013

Více informací o možnostech získání 
grantu z Programu celoživotního učení 
naleznete na www.naep.cz.

GRUNDTVIG
 Mobility osob (vzdělávací kurzy) – 16. 1., 30. 4., 17. 9. 2013
 Projekty partnerství – 21. 2. 2013
 Workshopy – 21. 2. 2013
 Asistentské pobyty – 28. 3. 2013
 Dobrovolnické projekty – 28. 3. 2013
 Stáže a konference – průběžně od března 2013, min. 6 týdnů  

před zahájením akce

PRŮŘEZOVÝ PROGRAM 
 Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání (SVES) – 28. 3.,  

15. 10. 2013
 Ostatní aktivity – 28. 2. 2013

Pro centralizované aktivity LLP:
 Multilaterální projekty, sítě a doprovodné aktivity – 31. 1. 2013
 Jean Monnet – 15. 2. 2013

www.MARCONABYTEK.cz

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

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

24. 11. 2012 v 19:45

KOMUNÁL   NANOVOR
K u l t u r n í  d ů m  Ž ďá r k y

místa prodeje vstupenek: 
TIPSPORT HRONOV, HOSPODA NA KOPCI VYSOKÁ SRBSKÁ, 
INFOCENTRUM NÁCHOD, POLICE NAD METUJÍ, ČERVENÝ KOSTELEC
INFO TELEFON: 731 579 373, 777 090 970

WWW.CESKEKONCERTY.CZ

»»»vás zve na koncert«««

CENA VSTUPENKY: 150 KČ

Jazykové kurzy 

NĚMČINA • ANGLIČTINA
Pro začátečníky i pokročilé.

Tel. 603 440 969
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POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE 
NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?  

• bez registr
• bez poplatk  p edem 
• odhad zdarma 
tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cztel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cz
Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . 

OBRA TE SE NA NÁS! 

DÁREK
Ke každému nákupu – zimní 
kapalina do ostřikovačů 3L.

NAKOUPIT U NÁS SE VYPLATÍ!
Bezkonkurenční akční ceny pneu a disků!

          SLEVA NA MONTÁŽ 

                      
               100 Kč za každou zakoupenou pneu

Řešetova Lhota 65,

www.RPGASTRO.cz
Jednorázové nádobí, obaly, svíčky, dekorace, hygiena

Nabízíme široký sortiment jednorázového nádobí,
svačinové sáčky, pytle na odpadky, hřbitovní svíčky,
vánoční tašky, dekorace, ubrousky, adventní svíčky,

zboží pro restaurace, gastroprovozovny a firmy
Náchod a okolí do 12-ti km rozvoz zdarma
Info@rpgastro.cz   Tel. 777 60 33 99

Střední průmyslová škola 

elektrotechniky a informačních 

technologií, Dobruška

Pro školní rok 2013/2014 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 23.11.2012 (9-17)

Sobota 24.11.2012 (8-12)

Pátek 18.1.2013 (9-17)

nebo individuálně po předchozí domluvě.

51801 Dobruška, Čs.odboje 670
tel. 494 623 891   spse@dobruska.cz 

www.spse.dobruska.cz

David Novotný

Soutěž pro restaurace, kuchaře i nekuchaře 
o nejlepší bramborový salát roku 2012

7. 12. 2012 13,30 – 18,00 h. • Masarykovo nám. v Náchodě

Přijďte ochutnat, podívat se na přípravu salátu jak 
profesionálů, tak amatérů!

Myslíte si, že Váš salát je ten NEJ? 
Přihlašte se!

Uzávěrka přihlášek je 
22. 11. 2012

Více na
                                    www.agenturasaxana.cz

V porotě můžete být 
i VY! Na místě si zakoupíte 

za symbolických 50 Kč 
hlasovací lístek – ochutnáte 
všechny vytvořené saláty 

a ohodnotíte – všechny hlasovací 
lístky jsou slosovatelné o CENY!

Vybrané peníze za degustační 
lístky poputují 

na Štědrovečerní večeři 
pro potřebné – Farní 

CHARITA Náchod!

Dále se můžete 
těšit na svařáček, pivečko, 

řízečky a další občerstvení...

Soutěž se koná při příležitosti 
SNĚHÁNKOVÁNÍ v Náchodě, takže Vás 

čeká bohatý program především pro malé, 
ale i pro velké!

 

Pořadatelem soutěže je Agentura SAXANA 
– Eva Doležalová ve spolupráci s městem 

Náchod a Davidem Novotným. Mediálním 
partnerem je ČESKÝ ROZHLAS Hradec Králové.

 
V porotě zasedne a odpolednem Vás 

provede Uršula Kluková 
a Tomáš Magnusek.

 
Záštitu nad akcí převzal 

a v porotě zasedne starosta 
města Náchoda 

Jan Birke.

Kontakt:
tel.: 739 619 251
salat@agenturasaxana.cz

Plakat A2_5.indd   1 12.11.2012   12:54:11

„Stavebka“ v Náchodě má co nabídnout
 Vyšší odborná škola stavební 
a  Střední průmyslová škola sta-
vební arch. Jana Letzela v Nácho-
dě zve uchazeče o studium i jejich 
rodiče na  Den otevřených dveří 
a  Den architektury. Obě akce se 
v prostorách školy uskuteční  v so-
botu 24. listopadu 2012 mezi půl 
devátou a dvanáctou hodinou. 
 „Naše škola má studentům co 
nabídnout. Například v  rámci 
praktického vyučování spolupra-
cujeme s řadou stavebních firem,“ 
vyzdvihuje ředitel náchodské sta-
vebky Milan Smola. V  letošním 
roce tady bylo uvedeno do provo-
zu Centrum odborného vzdělává-
ní ve stavebnictví, které slouží jak 
pro výuku žáků školy, tak i pro po-
řádání seminářů a  školení odbor-
níků ze stavební praxe. 
 „Škola má dlouholetou tradici 
vzdělávání ve stavebních oborech. 
V současné době poskytuje střední 
vzdělávání s výučním listem v tří-
letých oborech stavební klempíř, 
tesař, zedník, pokrývač a  malíř – 
lakýrník,“ pokračuje ředitel Smo-
la. Čtyřletý maturitní obor Sta-
vebnictví je zaměřený na pozemní 
stavitelství. Součástí náchodské 
stavebky je i  vyšší odborná škola, 

kde studenti, kteří úspěšně složili 
maturitní zkoušku i  na  jiných ty-
pech středních škol, mohou stu-
dovat v  tříletých oborech Obnova 
stavebních památek a  Pozemní 
stavby. Po  úspěšném ukončení 
studia získají titul diplomovaný 
specialista (DiS).
 Stavební škola v  Náchodě je 
vybavena řadou specializovaných 
učeben a  laboratoří. Pyšní se ku-
příkladu učebnami materiálového 

inženýrství, stavební fyziky i  zá-
zemím pro výuku CAD aplikací 
umožňujícím projektování staveb 
na  počítači. Naprostým unikátem 
je pak futuristická učebna virtu-
ální reality. Další Den otevřených 
dveří Náchodští uspořádají 24. 
ledna 2013. Příští rok bude výji-
mečný, stavební škola oslaví šede-
sát let existence.

Petr Záliš



* Pronajmu byt 1+ 1 v Novém Městě nad Metují- 
Malecí. Byt je v přízemí panel.domu.Nájem 2200,-
Kč inkaso 3540,-Kč.Kauce nutná.Volat po  18h 
na tel. 734 681 375
* Pronajmu byt 1 + 1, 32m2, v OV v Novém Městě 
nad Metují. Nová plastová okna, nová kuchyňská 
linka, vlastní plynové vytápění, pl. sporák. Vol-
ný ihned. Cena za  pronájem Kč 3.000,- + inkaso 
+ vratná kauce. Tel. 491 419 644 / 739 454 898.

* Pronajmu dlouhodobě byt 3 + 1 na sídlišti 
u nemocnice. TEL.: 776 352 865

* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk v  Hro-
nově, kauce podmínkou Tel.: 777 602 884 . Cena: 
4 300,- Kč/měs.+sl
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk(40m2) s  te-
rasou v  1.NP bytového domu v  Dolní Rade-
chové. Nájemné 3.500,-Kč + inkaso, kauce, tel. 
608 90 30 70.
* Prodám pěkný, světlý DB 3+1 s balkónem v No-
vém Městě nad Metují. Tel. 777  602  884. Cena: 
999 000,- Kč
* Pron. dlouhod. garsonku s  terasou, 27m2 v 1.
NP, Náchod na  Lipí - naproti hospodě, pl.okna, 
zateplení, nájemné 2.900,-Kč + inkaso, kauce, 
tel.:608 90 30 70.
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě Komenského ul., 
kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. Cena: 5 000,- 
Kč/měs.+sl.

* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 a  4+1 
v  RD v  Náchodě se samostatným vchodem. 
TEL.:608 730 881

* Pronajmu dlouhodobě slušným lidem pěk-
ný slunný byt 3+1 s balkonem v cihlovém domě 
v Náchodě na Brance. TEL.:732 167 291
* Prodám nebo vyměním za menší byt 2+1 v Ná-
chodě v  OV, 68 m2, určený k  rekonstrukci. Tel. 
776 140 273
* Prodám byt 3+1 v  OV, sídliště Branka, Ná-
chod, 3.p., lodžie, hezký výhled. Tel. 603 966 988 
od 18.00 do 20.00. RK nevolat.
* Prodám v Novém Městě byt 3+kk v OV v novo-
stavbě zděného bytového domu, II. NP, v ceně je 
garáž a podíl na zahradě. Tel. 608 245 634
* Prodám, případně vyměním (za  Náchod) byt 
v OV 3+1 v Trutnově. TEL.:605 474 686
* Prodám DB 1+1 v  Náchodě na  Plhově, 
po  celkové rekonstrukci, cena dohodou. TEL.:
720 285 468 RK NEVOLAT !
* Pronajmu pěkný byt 1+1 34 m2, 2.NP v Novém 
Městě n.M., Malecí, novější výstavba Nad Stadio-
nem. Po celkové rekonstrukci, zděné jádro, plasto-
vá okna, plovoucí podlahy, venkovní žaluzie, nová 
linka, dům kompl. zateplen, JZ orientace. Vratná 
kauce 10000,-Kč. TEL.:774 216 172
* Pronajmu byt 1+k.k., 31 m2, Běloveská ul. 10. 
podlaží, částečně zařízený, nájem vč. energií 5.500,- 
Kč. Kauce - 3 nájmy předem. Tel: 605 517 582
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v  centru Náchoda. 
Volný ihned. Cena 8500,- Kč měsíčně. Kauce 
12000,- Kč. Tel. 604 969 746.

* Pronajmu byt 2+1, zděný, tichý dům u cen-
tra Náchoda, +spíž, balkón a  půda. Nájem 
4  000,-Kč + inkaso. Kauce 8  000,-Kč. Volat 
po 16.h. tel.737 971 505

* Pronajmu byt 3+1 v  Ná, Růžová ulice, cena 
8.500,- +elektr. Tel. 739 638 829
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 v Nácho-
dě ul. Kamenice. Byt je po rekonstrukci a je v něm 
všechno nové. Byt je vybaven velkou kuchyňskou 
linkou včetně nových spotřebičů a lednice. K dis-
pozici nová sklepní kóje a sušárna na prádlo. Cena 
nájmu 5.400 Kč + inkaso. Pouze pro bezproblémo-
vé a  solventní zájemce. Kauce 8.000 Kč. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1; 85m2 V CIH-
LOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 200M OD  NÁ-
MĚSTÍ, NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + 200,-Kč ZÁLO-
HY+ ELEKTŘINA INFO 777 302 483; 777 606 464
* Pronájem bytu 3+1 v  centru města Náchod 
u Okresního soudu. Ulice Palachova 1457. Nájem-
né 5000+služby 2000, elektriku si platí sám nájem-
ce. Tel.:775 061 233.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě nedaleko 
centra. Byt se nachází ve  3.patře zděného domu, 
má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, nová topi-
dla, nové rozvody plynu. Je vybaven kuchyňskou 
linkou se sporákem. K  bytu patří i  půda a  sklep. 
Veškerá občanská vybavenost v  dosahu 5 minut 
chůze. Parkování před domem. Nájemné 4900,-Kč 
+ služby. Volný ihned. Tel. 723 745 040.
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1 v  České 
Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 
m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez služeb), jistina 
Kč 10.500,--. Info: 733 131 189
* Pronajmu byt 3+1 ve  zděném domě poblíž 
centra Náchoda, nájem 8000,-Kč měs. + kauce, 
na delší dobu. tel. 607 139 701

* Pronajmeme byt 1+kk, 34 m2 v  Hronově. 
Tel: 777 477 977 v pracovní dny

* Pronajmu byt 3+1 Náchod-Branka zateplený. 
Volný od 1.1.2013. Tel. 603 997 309.
* Pronajmeme zrekonstruovaný byt 3 + 1 (83,59 
m2) v Červeném Kostelci, Koubovka 1196. Měsíční 
nájem bez služeb Kč 5.100,--, jistina Kč 15.300,-. 
Info: 733 131 189.

* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ 2 + KK 
v Hronově a Velkém Dřevíči na Špici, kauce 
nutná. Parkování u  domu, internet, DVBT, 
satelit v každém bytě. Tel. 602 133 173, email 
renestarkov@seznam.cz

* Prodáme DB 3+1 ve  Velkém Poříčí. TEL.:
605 439 402
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě - volný ihned. 
A  dále 2+1 ve  Studnici u  Náchoda - volný 
od 1.1.2013. Kauce nutná. Tel. 608 86 98 85

* PRONAJMU OBCHOD 50 m2 ve  Stárko-
vě na  náměstí. Vše je po celkové rekonstrukci. 
Tel.602 133 173 nebo renestarkov@seznam.cz
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁLO-
HY; INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavár-
ny, jiných obchodních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře 
se samostatným vchodem. Investice do  zařízení 
a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 
v pracovní dny
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S  VÝ-
LOHAMI 60m2 V  HRONOVĚ; VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, KONTAKTNÍ 
KANCELÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 4.500,-Kč. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory I.pa-
tro 13,23m2 za 1000Kč 25,5m2 za 2000Kč 61,15m2 

za  4000Kč 65,7m2 za  4200Kč Přízemí 65 m2 

za 3500Kč 260 m2 za 11500Kč Jedná se o prostory 
na lukrativním místě v Jaroměři cca 100m od Te-
sca, které byly užívány jako dílny (možno přebu-
dovat na obchodní prostory) V I.patře se nacházejí 
kanceláře o  různých plochách.Plocha přízemí je 
320m2. Plocha I.patra je rovněž 320m2. Kontakt 
775 061 023
* Pronajmu v  Hronově malou kancelář - nebo 
jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s příslu-
šenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíčně. Tel. 
608 66 77 30

* Prodám starší akumulačky, 3 kW, barva šedá, d 
85 cm, v 70 cm, š 30 cm, cena 400 Kč, při rychlém 
jednání sleva 50% Tel. 602 103 775
* Prodám zachovalou, málo používanou sedací 
soupravu 1+1+3, rozkládací, béžovohnědá, cena 
1500,-Kč. TEL.:777 340 161
* Prodám vepřové půlky - 68 Kč/1 kg, + droby 
zdarma, dále brambory - 7 Kč/1 kg, vše bez che-
mie. tel. 773 914 858
* Prodám  palivové dřevo – topol, 750,-Kč/m3 

,odvoz vlastní. TEL.:776 327 208
* Prodám dětský kočárek na panenky. Levně. Tel. 
602 103 775
* Prodám pec na  keramiku ROHDE TE60-
-MCC r.v.2007, provoz 1 měsíc, max.teplota 1230 
C, vnitř. roz. 400 x 450 mm, cena 25 tis.Kč. TEL.: 
608 93 13 14
* Prodám el. sporák GORENJE, sklokeramická 
deska. Tel. 491 428 740 po 19. hod.
* Prodám péřové deky 2 ks, nová sypka. Levně. 
TEL.:777 595 991, 490 504 723
* Prodám litinový kotel UT 26 kW uhlí, 18 kW 
dříví, 5 let v provozu, vhodný pro RD, popř. větší 
byt. Možnost vidět v  provozu. Levně, dohodou. 
TEL.:777 130 410
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám motorové elektrokolo - ze zdravotních 
důvodů. Tel. 604 918 790
* Prodám 2 velké knížky o  HARLEY DAVID-
SON, v  krásném provedení, cena dohodou. Tel. 
728 438 584 
* Prodám lednici s  mrazákem, výška 85 cm, 
obsah 120 l, stáří 1 měsíc, nepoužitá - nevhodný 
dárek, cena 3500,-Kč. V. Dřevíč. TEL.:720 495 516

* BOWLING ČTYŘDRÁHA - r.v. 2008, sta-
věč kuželek MC2 bezšňůrová technologie, 
automatický skórovací systém Steltronic, 
dvě dráhy s  elektromechanickým bumprem. 
Ve výborném stavu. K okamžitému odprodeji. 
Cena dohodou. TEL.:777 575 905

* Prodám ječmen, trikitale 450 Kč, krmná řepa 
200 Kč/q, pytle výměnou nebo 20 Kč/ks, našroto-
vané + 50 Kč. Kocourek, Slavětín, tel. 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám dívčí kolo, velikost rámu 17, věk dí-
těte 14-16 let, kolo je nové. Cena 1.900 Kč. Tel. 
604 437 128
* Prodám novou líheň pro drůbež, cena 2200 Kč, 
zimní cena !!! Tel. 733 483 672

* Pronájem s  bonusem. Pronajmeme byt 1+kk 
v  centru Nového Města n.M., byt zánovní se 
nachází ve  3.patře cihlového domu. Nejlépe pro 
paní středního věku. Nájemné 3000,-Kč + inkaso 
+ kauce. Bonusem je první 2x nájemné zdarma. 
TEL: 776 224 358
* Pronajmu byt 2+1 v Hronově. Tel. 608 11 00 41
* Pronajmu byt 2kk, zděný, novostavba, zařízen, 
kauce, volný od 1/2013. Tel. 774 061 131
* Prodám byt 1+kk v  OV v  panelovém domě 
v  Hronově blízko centra, 3. patro, 41 má. Nová 
plast. okna, výtah po rekonstrukci, satelit, nová 
střecha. Cena 520 tis. Kč. Tel: 604  433  585, RK 
nevolat!
* Pronajmu garsonku 30m2 v Novém Městě nad 
Metují. Dům je v klidné části města, zateplen, 
plastová okna, výtah. Možnost připojení vysoko-
rychlostního internetu, příjem digitální TV. Kauce 
15000,-Kč. Volná ihned. Tel 608 323 373

* Prodám chatu na Červeňáku, Dolní Radecho-
vá, voda,elek, suché WC, podezděná s pozemkem 
cca 400m2.Tel 774 334 012
* Koupím malý rodinný dům, chalupu, zděnou 
chatu v Novém Městě nad Metují, tel. 604 677 295
* Prodám garáž U cihelny, Náchod, cena 78000,-
Kč včetně poplatků.Tel 774 334 012
* Pronajmu dlouhodobě novou garáž v Náchodě 
U Cihelny a garáž v centru Náchoda. Volná ihned. 
TEL.:732 167 291
* Sháním na  Náchodsku RD nebo chalupu 
v ceně do 2mil. Kč. Pěkný pozemek výhodou. Tel 
608 245 634

* Koupím RD v  Polici nad Metují. TEL.:
777 121 717
* Prodám RD v  Náchodě Třešinkách v  dobrém 
stavu 3+1 (možno upravit na 4+1) s garáží a ma-
lou zahradou. Tel. 605 477 866
* Dlouhodobě pronajmu RD 5+kk-Dobruška. 
Nájem 8.000+kauce. Bez RK a  pouze pro velmi 
solidní zájemce. 777616701
* Prodám rodinný domek přízemní v Červeném 
Kostelci ve  vilové čtvrti. Domek je po  celkové 
vnitřní rekonstrukci, celkové řešení je 2x2+1 + 
příslušenství, 2x vstup každý zvlášť. Nové Plynové 
topení, elektrika, voda, odpady, kanalizace, plasto-
vá okna, 2x vstupní dveře, podlahy, stropy. Celko-
vý pozemek 650 m2, na pozemku 2 zděné garáže. 
Celý pozemek nově oplocen, automatické otvírání 
brány. Cena 2.450.000 Kč. Dohoda možná. Tel. 
604 974 446
* Pronajmeme garáž v  Náchodě vedle náměs-
tí v  uzavřeném areálu obytných domů. Garáž je 
s  osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. Platba vždy 
na  čtvrtletí předem. Telefon: 777  152  750 v  pra-
covní dny.
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD - novostavba, typ Bungalov 
ve Václavicích, 2,5 km od Náchoda, pozemek 1700 
m2, cena 2,950 mil.Kč. TEL.:603 52 32 69

* Prodám garáž v  Náchodě za  Rybárnou, 
velmi dobrý stav, cena dohodou. TEL.:
603 45 85 37

* Pron.malou kancelář (2x4m) s výhl.do zeleně 
poblíž centra, +WC, v  nově zrek. domě v  NA. 
Nutno vidět, náj.1.500 + el. + vody + topení +  
kauce., tel. 608 903 070.
* Pron.prostory býv. OÚ v  D.Radechové čp.117, 
2 kanceláře s  WC a  parkováním, 40m2, vyt.akum.
kamny. Náj. 3.000 + inkaso + kauce, tel. 608 903 070.

* Pronajmeme nebytové prostory v  domě 
čp.1742, Palachova ulice (bývalé PVT) v Náchodě, 
vhodné pro kanceláře, ordinace, příp. provozovny 
kadeřnictví apod. Při podepsání 3leté smlouvy 8 
měsíců nájemného zdarma - úprava prostorů do-
hodou. TEL.:777 130 410
* Pronajmu nebytové prostory 48 m2 s výlohou 
v  Hronově, Jiráskově ulici, nájemné 4000,-Kč + 
energie. TEL.:739 155 617
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V TRUTNOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO PRO-
DEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, ATE-
LIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. INFO 777 302 483, 
777 606 464

* Prodám nepoužitý (záruka 10 let) ko-
můrkový polykarbonát v deskách 2,1 m x 6 
a  7 m tl. 10 mm za  cenu 199 Kč/m2 vč. fak-
tury a  záručního listu. Dovezu po  ČR !! T: 
606 88 88 77

* Koupím televizor Merkur. Případně jinou 
funkční malou přenosnou barevnou televizi vy-
robenou před r. 1989. Tel. 777 200 452
* Koupím a  ihned zaplatím staré pohlednice, 
fotografi e a  mapy (i  celou sbírku), staré knihy 
(i  celou knihovnu z  pozůstalosti), starožitné 
obrazy, grafi ku, hračky, technické předměty, vy-
znamenání i  jiné vojenské předměty, staré sklo, 
porcelán a jiné starožitnosti. Tel. 777 254 331
* Ihned zaplatím za  Vaše staré hračky zn. 
ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky na  bow-
den, autodráhy, vláčky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, 
MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rá-
dia, vojenské věci, obrazy, knihy od  K. Maye 
a J. Vernea aj. staré i poškozené předměty. Tel. 
608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i  celé knihovny, 
komiksy a  časopisy, LP desky, staré pohlednice 
i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím vyřazenou (poškozenou) plachtu 
z nákladního auta. Tel. 604 437 128

* Studentka nabízí doučování ČJ a RJ, korektu-
ry českého textu, překlady z RJ. Tel. 605 776 604
* Hledám doučování anglického jazyka pro 
žáka 9 ročníku v Hronově tel 724 360 629
* HLEDÁM pedagoga - matematika na přípra-
vu dcery k přijímacím zkouškám na gymnázium. 
Volejte 724 194 658
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstrukci, 
drobné domácí opravy, praní a  žehlení prádla. 
TEL.:737 564 496

 * Koupím za  35.000,- funkční a  pojízdný 
tříkolový Velorex, tel. 606 420 047

* Prodám RENAULT KANGOO za  30  000Kč. 
Rok výroby 1999, uvedení do  provozu r. 2000. 
Barva tm. modrá metalíza, míst k sezení 5, dveře 
5x, klimatizace manuální, centrál, el.okna,motor 
1, 4benzín, letní kola 6+1ks + 4x zimní obuty, 
střešní nosič. V  poslední době se udělaly tyto 
opravy r. 2012 výměna předních a zadních brzd, 
r.2011 generálka klimatizace, nově repasovaná 
zadní náprava. Prodám prvnímu zájemci. TEL.: 
776 244 127
* Prodám Ford transit, 1.5 benzin, nová STK, 
r.v 1974, cena 25000,-Kč. TEL.: 776 327 208
* Vykoupím nové - nepoužité díly 
Škoda - Š 1000, Š 100, Š 110R, Ško-
da Octávia, Spartak, Felicia např. světla, 
nárazníky, díly motoru, plechové díly - pod-
lahy, blatníky, čela, dveře, kapoty a  jiné. TEL.:
777 590 755

* Narodila se nám štěňata velmi přátelské 
fenky - čistokrevné bernské salašnické. Možná 
k  odběru před Vánocemi. Místo Náchod - tel. 
724 718 700

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

Až 1000,-Kč za starou pivní 
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421
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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

Teplice n/M-Větší chata po rekonstr.-krás.koupelna,polosamota,k rekreaci i ubytování..2,19 mil.Kč+Pěkný RD,byty 2x3+1po 90m2 .........2,59 mil.Kč
N.Město n/M.-Řad.RD (4+1),histor.část-u náměstí,k rekonstr..1,2 mil.Kč,Č.Skalice-RD 2+1,půda k vestavbě,pěkná stodola,garáž ..........1,39 mil.Kč
N.Hrádek-Rekr.chata s pozemkem 1048 m2 a vzrostlými porosty.......dohodou,Náchod-Lipí-Vybav.rekr.chata,poz.400 m2 ........425.000,-Kč k jednání
N.Město n/M.-Vybav.rekr.chata s krás.zahradou (602 m2)+sítě...400.000,-Kč+ velmi pěkná zahrada se sklípkem a přípojkami ............. 195.000,-Kč
N.Město n/M.-Nové,slunné zděné byty,OV,1+kk s terasou (49 m2),Březinky..1.195.000 Kč,3+kk (63 m2) v RD,zahrada,OV,Krčín ...........1,29 mil.Kč
Lipí u NA-Novostavby úspor.RD,slunný poz.až 1000 m2...více v RK, Náchod-Rybárna-Vel.zděná chata,i k bydlení,poz.2086 m2 ................ 850.000,-Kč
Náchod-Byty po rekon.-nové k.linky,koupelny..,OV-1+1 (35 m2),Plhov-649.000,-Kč a OV 3+1 (71 m2) ul.Bílá-1,19 mil.Kč a 1+1. .. 530.000,-Kč
Meziměstí-RD s většími poz.(0,75 ha) k výst.RD a rekreaci.....1,1 mil.Kč,Hynčice u Broumova-Domy s bytem (3+1)+komer.prostory ......1,4 mil.Kč
Bystré u Stárkova-Poloroub.chalupa,část.rekonstr.,poz.1368 m2........1,35 mil.Kč,Hronov-u náměstí-Poloroub.chalupa,poz.555 m2 ......... 599.000,-Kč
Č.Skalice-V.Třebešov-Usedlost-uzavř.komplex 4 budov s pozemky-klidné místo..2,6 mil.Kč, Dobruška-Pronájem výr.a sklad.prostor ...............dohodou
Broumov-Spořilov-Slunný byt 2+1 (62 m2) po rekonstr.koupelny,podlah,nová okna..650.000,-Kč, Broumov-Olivětín-byt 3+1,63 m2 .. 490.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů 

- úklid sněhu

- úpravy terénů i zednické práce.

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

KOMÍNY
Vložkování komínů • Třívrstvé komíny 

Nerezové kouřovody • Komínové nástavce

Tel. 777 055 942
www.kominy.euweb.cz

Zavedené Nutriční centrum 

PŘIJME 5 LIDÍ 
do oblasti Wellness.

Tel: 777 283 858

Objekt PANORAMA 

K PRONÁJMU 

NÁCHOD - náměstí TGM

Strategická poloha 
k podnikání!!!

kadeřnictví, bufet, 
stylová vinárna - sklípek

kanceláře, byty, 
parkovací místa

Tel. 608 977 935, 
724 168 818

Kadeřnictví NATÁČKA
Náchod, Karlovo náměstí 88
PŘIJME KADEŘNICI S PRAXÍ 
A PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Tel.:776 001 323

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT 

NA FINANČNÍM TRHU? 
Máte chuť využít kvalitní zaško-

lení, karierní růst a náborový 

příspěvek ve výši 60 000 Kč? 

Tel.: 725 838 3720 

Vánoční půjčky

neřešíme registry! 

Tel. 773 796 754

NECHCE SE VÁM VAŘIT ?
Naše fi rma SATO Hradec 

Králové, v.o.s. Vám nabízí
- dovoz obědů k Vám domů, 

do zaměstnání nebo do Vaší fi rmy
- možnost stravování v naší jídelně 

v Jaroměři směrem na Josefov, 
za dvojitými kolejemi

- výběr z pěti druhů jídel + polévka
- cena od 60,00 Kč, doprava zdarma

- bereme stravenky

Tel.: 607 582 455, 723 174 499 
e-mail: sato.simek@seznam.cz

SLEVA
40%/ 1hod.

Kudowa-Zdrój
Willa Sielanka

Tel. 0048 509 663 463

www.azymutwojcik.eu
platnost do 27.12.2012 r.

SQUASH
(zdarma zapůjčení rakety)
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ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro důchodce 
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká 
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, 

BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásil 
dnem 16. 11. 2012 výběrová řízení 2. kola č. HNA/281/2012 

a HNA/282/2012 na 

zjištění zájemce o koupi majetku  
Jedná se o budovy bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. 575/15 

(724.000,-) a 575/8, 575/10 (2 000.000,-) vše v obci Jaroměř.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách 
www.uzsvm.cz, úředních deskách městských 

úřadů a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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 737 636 188
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 728 242 789
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 775  110 989
Náchod a okolí 725 317 668

• 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

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

Uklidíme

a odvezeme

sníh

TEL.: 602 145 222

LOŽISKA-HYDRAULIKA

Náchod na Klínku
Již více než deset let pro vás v Náchodě zajišťujeme:

• kompletní sortiment ložisek
   • lineární ložiska a vodící tyče
   • příslušenství pro ložiska, sady do kol automobilů skladem
   • gufera
   • řemeny klínové a ploché, řemenice
   • válečkové řetězy a řetězová kola
   • ozubená kola
   • lepidla

• hydraulické hadice, výroba na počkání
   • hydraulická šroubení a rychlospojky
   • pneumatické hadice a šroubení

• opravy hadic pro serva a klimatizace automobilů

Tisíce položek okamžitě skladem, výroba na špičkové výrobní lince.
Ceny na úrovni internetových, pro fi rmy výrazné slevy a výhody.
Dovoz zboží k zákazníkovi zdarma.

Náchod na Klínku, Dobrovského 1475 (z Náchoda směr Kramolna)
tel. 491 426 963, 491 426 711, fax: 491 423 795

Non stop linka: 608 815 672, výdej mimo pr. dobu není zpoplatněn
...u nás na zavřené dveře nenarazíte !!

www.loziska-nachod.cz

Střední průmyslová škola, 

střední odborná škola a střední odborné učiliště

Nové Město nad Metují, Školní 1377
E-mail: info@spsnome.cz             URL: www.spsnome.cz
Telefon: 491 470 158

Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek    30. 11. 2012    14:00 – 18:00 hod.

sobota    1. 12. 2012      8:00 – 12:00 hod.

Ve školním roce 2013/2014 pro žáky 9. tříd ZŠ nabízíme:

STUDIJNÍ OBORY: UČEBNÍ OBORY:

• Strojírenství  • Strojní mechanik 
- zaměření: Počítačové konstruování • Obráběč kovů

 a 3D modelování • Nástrojař

 Automatizace a NC technika           • Karosář (autoklempíř)   
 Mechatronika a robotika  • Elektrikář-silnoproud 
 Ekonomika a podnikání                    • Elektromechanik

• Informační technologie     pro zařízení a přístroje

- zaměření: Grafi ka a multimédia • Truhlář

 Programování a webdesign  • Cukrář 
 Ekonomika a administrativa • Kuchař-číšník   
• Technické lyceum • Kadeřník

- zaměření: Aplikovaná informatika •  Podnikání

 Ekonomika a řízení fi rem - pro absolventy učebních oborů
 Podnikání v EU - nástavbové denní studium
 Průmyslový design
 Průmyslová ekologie 
• Programátor CNC strojů 
• Mechanik elektrotechnik 
-zaměření: Programování  a počítačová grafi ka  
• Gastronomie 

-zaměření:  Kuchař-kuchařka  
  Číšník-servírka  

724 173 560

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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Okénko 
energetického poradce III. 

 DOTAZ: 
 Bydlím v nájemním bytě, plynová 
kotelna je společná pro celý dům. 
Mám vlastní elektroměr , ale na elek-
třinu jen svítím a  mám běžné elek-
trické spotřebiče ( lednice, televize, 
pračka, varná konvice, počítač). My-
slíte, že i s tak malou spotřebou elek-
trické energie mohu ušetřit u  růz-
ných dodavatelů zajímavé peníze? 

Věra 51 let, Červený Kostelec. 

 ODPOVĚĎ:
 Kdybyste se zeptala před rokem, 
odpovím Vám, že spíše ne (pravdpo-
dobně by se jednalo o úspory v řádech 
100,- Kč). Ale trh s elektrickou ener-
gií se vyvíjí velmi dynamicky a  dnes 
již několik dodavatelů nabízí tako-
vé produkty, že lze úspory v  řádech 
1  000,- Kč docílit i  na  velmi malých 
spotřebách.
 Má odpověď zní – ano i na malých 
spotřebách elektrické energie lze uše-
třit více jak 1 000,- Kč za rok. Znovu 
zdůrazňuji, že nejdůležitější je ,  abyste 
měla každý rok od  poradenské ener-
getické fi rmy přehled o  vývoji cen 

a produktů u  jednotlivých dodavatelů 
na každý další rok s doporučením, zda 
u stávajícího dodavatele zůstat či vyu-
žít nabídku jiného dodavatele.
 Tento pravidelný poradenský servis 
přinesl  našim zákazníkům (bereme-li
v  potaz pouze domácnosti ) a  to je-
nom u  naší kanceláře v  České Skalici 
za roky 2011 – 2012 úspory v celkové 
výši několika set tisíc korun. Pokud by-
chom k domácnostem přiřadili i fi rmy, 
tak výše celkových úspor za roky 2011-
2012, kterých docílila naše kancelář, 
přesahuje několik milionů korun, kte-
ré jsme docílili pravidelným poraden-
ským servisem.

Za energetickou poradenskou 
společnost: Optimal-Energy.cz a.s., Brno

  Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, 

Kancelář : 
Česká Skalice, Husovo náměstí 22, 
Tel: 731 508 654, 733 520 512, e-mail 
– mbors.optimalenergy@seznam.cz. 
www.optimal-energy.cz
Příští díl: rozklíčování všech položek 
na  faktuře ( roční vyučtování) za  elek-
trickou energii.

K dispozici nový 
dětský koutek 
pro Vaše děti
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SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD

www.squash-centrum.unas.cz

SPORTUJTE 
BEZ STAROSTÍ!

K dispozici nový 
dětský koutek 
pro Vaše děti

Tel. 602 886 577
Jsme i na FACEBOOKU !

 V pátek 9. listopadu se uskutečnil v Husově sboru CČSH v Náchodě vzpo-
mínkový večer k 70. výročí deportace Židů z Náchodska. V  rámci programu 
vystoupil vokální soubor Noah z  Ostravy a  dětský pěvecký soubor Studánka 
z Police nad Metují.                                                                                      foto echo

Výstavy 
o temných 
časech
 Do 25. listopadu můžete v Měst-
ském muzeu v  Jaroměři navštívit 
dvě výstavy, které se tématicky do-
týkají období druhé světové války. 
První z  nich je nazvána Někomu 
život, někomu smrt. Zaměřuje se 
na atentát na  říšského protektora 
Heydricha a připomíná tím 70. vý-
ročí operace Anthropoid, hrdinské 
akce československých parašutistů. 
Druhá prezentace nese název Pod 
hákovým křížem. Jejím tématem 
je nelehké období let 1938 – 1942 
v Jaroměři. 

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA

Podzimní pohár v orientačním běhu 2012

 Už jen do  konce prosince máte 
možnost shlédnout výstavu vyni-
kající akademické malířky, grafi č-
ky a  ilustrátorky Markéty Králové. 
Členka Sdružení českých umělců 
grafi ků Hollar a absolventka Vysoké 
školy uměleckoprůmyslové v  Pra-
ze má za  sebou téměř dvě desítky 
samostatných výstav. Představitel-
ka tzv. Sklenářovy školy naposledy 

zaujala nejen odbornou veřejnost 
svou výstavou v  pražském Holla-
ru, kde dala vyniknout svému stylu 
spočívajícímu v technice hlubotisku 
a  leptu. Konkrétní i více abstraktní 
díla jsou neokázale střídmá a  při-
tom je v  nich něco neskonale zne-
klidňujícího. V  náchodské kavárně 
Láry Fáry můžete vidět její tvor-
bu zobrazující krajiny, ale i  kresby 

vytvořené speciálně pro děti. Vý-
stava v  kavárně je prodejní, může 
tedy dobře posloužit i jako inspirace 
pro vánoční dárky. Veškerý výtěžek 
z prodeje jde na provoz Občanské-
ho sdružení Pferda z Rychnova nad 
Kněžnou, které se věnuje všestran-
nému rozvoji osob s  mentálním 
postižením a  mimo jiné provozuje 
i kavárnu Láry Fáry v Náchodě.

 TJ START Náchod oddíl orien-
tačního běhu uspořádal v září a říj-
nu seriál tří závodů dvojic v orien-
tačním běhu pro žáky náchodských 
škol. Závodilo se dvakrát v  pří-
městském lese Montaci se starty 
u pivovaru a u dolní stanice vleku 
na Brabák a třetí závod fi nálový byl 
pak v okolí školy na Plhově.
 Pro závody jsme připravili nové 
aktuální mapy. Vyhrává ta dvojice 
závodníků, která v nejkratším čase 
projde všemi kontrolními body 
zobrazenými v mapě. Závod vyža-
duje jak schopnost orientace v teré-
nu, podle speciálně pro tento sport 
vytvořené mapy,tak rychlé nohy. 
Vítězem a  držitelem poháru se 
stane dvojice s  nejnižším součtem 
umístění ze všech třech závodů.

 V  letošním podzimním poháru 
zvítězila dvojice žáků 5.A  třídy ZŠ 
Komenského Adrian Čisár a Lukáš 
Králíček (na snímku).

 Již nyní připravujeme nové mapy 
pro Jarní pohár škol v Náchodě roku 
2013.                         Zdeněk Sokolář 

předseda TJ Start Náchod

PŘÍMÉ SATELITNÍ PŘENOSY Z METROPOLITNÍ 

OPERY V NEW YORKU  V NÁCHODĚ KINĚ VESMÍR

Sobota 1. prosince 2012 v 18,45 hodin

Wolfgang Amadeus Mozart  - TITUS

 Lucy Crowe (Servilia), Barbara Frittoli (Vitellia), Elîna Garanča (Sesto), 
Kate Lindsey (Annio), Giuseppe Filianoti (Tito)

 Operu Titus si objednali Čeští stavo-
vé k  příležitosti korunovace Leopolda 
II. českým králem. Text napsal Caterino 
Mazzola podle Pietra Metastasia. Mozart 
se jakoby hudebně vracel ke  svým prv-
ním operám – používá tradiční schéma 

střídání árií a recitativu, ale v melodické 
stavbě ohromuje svou invencí. Děj se 
odehrává v Římě v r. 79 n.l. a je plný poli-
tických a mezilidských intrik kolem řím-
ského císaře Tita. Uváděno v  italském 
originále s anglickými a českými titulky.
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