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Prodejna 
stroj� a ná�adí
B�loveská 168, 

Náchod

na STROJE 
a NÁŘADÍ AKCE

slevy až 49 %

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).

Jedna svářečka 

pro elektrodu, céóčko i TIG
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 Do secesní stavby bývalého Barto�ova sirot�ince se v druhé polovin� listopadu zakous-
la t�žká technika a za�ala s jeho demolicí. Chátrající budova s pohnutým osudem tak na-
vždy zmizí z areálu náchodské nemocnice. O demolici bylo Krajským ú�adem v Hradci 
Králové, který je vlastníkem nemovitosti, rozhodnuto již na p�elomu tisíciletí, ale vlastní 
demolici se snažily zabránit ob�anská sdružení, která hledala pro budovu nové využi-
tí.                                                                                                                                                      kp

 (Foto Josef Pepa Voltr)

Osi�elý d�m de� nitivn� dosloužil

„VÝCHODO�ESKÉ POMPEJE“
 i tak se n�kdy �íká vykopávkám hradu Vizmburk na �ervenokostelecku. V sou�asné dob� 
se odehrává �ada aktivit, které cht�jí tuto zajímavou památku více p�iblížit ve�ejnosti a záro-
ve� uchránit to nejvzácn�jší, co Vizmburk p�edstavuje. Sou�ástí t�chto aktivit byla nap�íklad 
i výstava žák� Základní um�lecké školy v �erveném Kostelci inspirovaná Vizmburkem. Ani 
dosp�lí však necht�jí za d�tmi z�stat pozadu. P�íkladem je prezentace návrhu Ing. Arch. Wei-
nera na vybudování lapidária z vizmburskými nálezy v zahrad� �ervenokostelecké knihovny.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                   (r)

JUNÁCI 
PRO AFRIKU

 Projekt „Postavme školu v Africe“ našel ode-
zvu i v �erveném Kostelci. Junák - st�edisko 
�ervený Kostelec oznámil, že v roce 2010 se 
na území tohoto m�sta na podporu projektu vy-
bralo 16 396,-K�                                                (r)

EXTRÉMNÍ 
POHRANI�Í

 V listopadu byla dokon�ena stavební �ást pro-
jektu bikepark v Hronov�. Adrenalinový „šlapací“ 
areál je � nancován v rámci projektu Extrémní po-
hrani�í - rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hrono-
v� a polské Kudow� Zdroji.                                       (r)

Přejeme všem lidem příjemné prožití
svátků vánočních a mnoho zdraví v roce 2011

Vinotéka
Jarmila Jirásková

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

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

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

Utíká to, utíká, Ježíšek tu zas �uká.
Zima tuhá p�išla s ním, ale já se nebojím a rad�ji se vínem povzbudím.

                                                                     Jarmila Jirásková



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Aby klid byl klidný
Nacházíme se v období adventu, tedy v dob�, kdy se na nás doslova �ítí Vánoce 

a Silvestr. 
V�tšin� z nás p�íprava na svátky klidu dává po�ádn� zabrat a práv� nyní bychom 

asi víc než kdy jindy, vym�nili ten shon za klid a pohodu. Iluzi klidu tak alespo� 
navozujeme zapálením sví�ek. Málokdo si však uv�domí, že nad plamen sví�ky ješ-
t� ve vzdálenosti 8 – 10 cm dosahuje teplota p�es 200 °Celsia, což je teplota, která 
bohat� sta�í k zapálení ho�lavých p�edm�t�. 

Zapálenou sví�ku musíme vždy umístit na stabilní neho�lavou podložku v dosta-
te�né vzdálenosti od ho�lavých p�edm�t�. Nem�la by být u okna v pr�vanu a v blíz-
kosti záclon, seda�ek �i jiných textilií. Nebezpe�né je také nechat sví�ku bez neho�-
lavé podložky na nábytku a nebo poli�ce. Také na adventním v�nci, musí být sví�ka 
vždy umíst�na v neho�lavé misce tak, aby nebyla v p�ímém kontaktu s jehli�ím 
nebo, zpravidla ho�lavým, základem v�nce a zajiš	ovala zachycení horkého vosku. 
Není-li tomu tak, pak sví�ky na adventním v�nci v žádném p�ípad� nezapalujte. Ta-
kovéto v�nce se bohužel stále ješt� n�kde prodávají, zpravidla proto, aby cena v�nce 
byla o n�co nižší a jsou ur�eny pouze k dekoraci.     Obez�etní bu
te také pokud 
chcete váno�ní strome�ek ozdobit klasickými sví�kami. Sví�ka musí být umíst�na 
v neho�lavém sk�ipci s kalíškem, který zachycuje horký vosk a dostate�n� zajiš	uje 
stabilitu sví�ky proti p�evrácení a pádu. Vždy je t�eba dbát toho, aby plamínek sví�-
ky byl v dostate�né vzdálenosti od jehli�í. Velmi nebezpe�né jsou také prskavky. 
Chceme-li si na strome�ku zapálit prskavku, m�la by být pod ním vždy neho�lavá 
podložka. Jiskra z prskavky, která dopadne na koberec, by totiž mohla snadno zp�-
sobit požár. Bez rizika není ale ani používání elektrických sví�ek. Také elektrický 
zkrat m�že velmi snadno zp�sobit požár stromku. P�i nákupu elektrických lampi�ek 
proto vybírejte jen mezi t�mi, které mají pat�i�ný certifikát a �eským návodem.

Zapálenou sví�ku nesmíme v žádném p�ípad� nechat bez dozoru. Obdobná opat-
�ení je t�eba dodržet i u vonné aromalampy. Nutno je také dávat pozor na d�ti, aby 
si bez dozoru nezapalovaly prskavku, �i sví�ku.  

Klidné a radostné, 
p�ejí Hasi�i Nové M�sto nad Metují 

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Už sta�í �ekové pochopili, že macerát lé�ivky ve vod� má jiné ú�inky než macerát ve vín�. Zá-
sluhou alchymist� se tato zkušenost stala základem likérnictví a živností pro lékárníky. Alchymisté 
vyráb�li líh a z n�ho rozmanité bylinné maceráty, digesty nebo destiláty s cílem objevit elixír života. 
N�které pozoruhodné kompozice od nich p�evzali pragmati�t�jší fel�a�i a lazebníci, a tak se blaho-
dárné ú�inky lihových výtažk� a lé�ivých bylin staly v�cí ve�ejnou.

Jeden z nejstarších likér� na sv�t� je BÉNÉDICTINE. P�vodní receptura je p�ísn� tajná. Ur�it� 
však obsahuje arniku, tymián, and�liku a pelyn�k. Na etiket� tohoto likéru najdeme ozna�ení D. 
O. M. Mniši, kte�í nápoj vyvinuli, ho latinskou zkratkou slov Deo optimo maximo v�novali Bohu.

Z klášterní dílny francouzských kartuzián� pochází legendární likér CHARTREUSE. Ve stejno-
jmenném m�st� ho mniši vyráb�li od roku 1607. Po 300 letech opustil Francii a usadil se ve Špa-
n�lsku. K p�vodnímu názvu se p�idal ješt� název špan�lského m�sta a dnes na etiket� najdeme 
Chartreuse de Tarragone. „Šartresky“ mohou být bezbarvé, zelené �i žluté. Originál má práv� žlu-
tozelenou barvu.

Z p�vodn� lé�ivých likér� má celosv�tov� nejvyšší v�hlas ANGOSTURA, jejíž recepturu vyvinul 
badatel dr. Siegert. Dnes je neodmyslitelnou sou�ástí výbavy bar�. P�vodn� se jmenovala Aromatic 
Bitters, a to pro svou neuv��itelnou ho�kost. Proto se p�idává do mnoha koktejl� pouze po kapkách. 
Je to takové ko�ení koktejl�. Sta�í kapka a drink má tu správnou chu	. Bez Angostury nebo jiné tzv. 
barové ho��iny to prost� není ono.

B&B , to je název nápoje, který se skládá z likéru BÉNÉDICTINE a ko�aku v pom�ru 1 : 1. Šar-
trezkám sluší kombinace s ginem. Velmi zajímavý je následující drink.

MAR - TEA - NEZ
Ve sklen�ném šálku nebo v koktejlové sklence vyluhujeme sá�ek �aje Earl Grey v ginu. Poté 

p�ilijeme 3,5 cl Beefeateru, 3,5 cl Dubonnetu a á cl Maraskina. Nakonec p�idáme 1 st�ik Angostury. 
Vše dob�e promícháme a na ozdobu použijeme koktejlovou t�ešni�kou.

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

Bylinné likéry

Pro zdraví mlsejte brusinky!
Víte, že ve 100 gramech brusinek je 20 miligram� vitaminu C, a proto kdo jí brusinky, 
získává ochranu p�ed ch�ipkou a zimním nachlazením? Studie potvrdily, že brusinky jsou 
i silným p�írodním antibiotikem. Obsahují také rostlinné látky, které zabra�ují usazování 
bakterií na sliznicích. Tento protip�ilnavý ú�inek zp�sobí, že se škodlivé bakterie vyplaví 
z t�la d�ív, než mohou zp�sobit infekci. Ústní vody s výtažkem z t�chto plod� snižují 
množství bakterií v ústech, což zpomaluje tvorbu zubního plaku, hlavní p�í�iny zán�tu 
dásní. Z brusinek se vyráb�jí i n�které léky. Brusinky jsou známé díky svým p�íznivým 
ú�ink�m v prevenci infekcí mo�ových cest, onemocn�ní žaludku �i vysoké hladiny cho-
lesterolu. Ale pozor, pro obsah sodíku nejsou vhodné pro lidi s vysokým krevním tlakem 
a kv�li kyselin� š	avelové také pro pacienty s ledvinovou dietou. V kuchyni i v lido-
vém lé�itelství je užívali již sta�í �ekové. Podle indiánské legendy jsou darem ducha, 
který seslal na zem holubici s kyti�kou brusinek v zobáku. Evropan�m p�ipomínal plod 
brusinky hlavu jest�ába - crane berry, z toho vznikl název craneberries. Existuje mnoho 
zp�sob�, jak využít brusinky v kuchyni. Známé jsou p�edevším �erstvé a sušené. V n�-
kterých zemích se také p�i va�ení hojn� používá brusinkový prášek �i želé a omá�ka. Bez 
ní si t�eba Ameri�ané nedovedou p�edstavit Den dík�vzdání stejn� jako bez tradi�ního 
krocana. �erstvé brusinky obsahují pektin, proto když se pova�í s vodou a cukrem, za�nou 
želírovat a vznikne hustá omá�ka, která se skv�le hodí k dr�beži, zv��in�, zelenin� a také 
k dezert�m nebo sýr�m. �erstvé brusinky m�žete skladovat až t�i m�síce v zeleninovém 
boxu chladni�ky. Pokud byste si cht�li vytvo�it zásoby, jednoduše brusinky zamrazte, p�i 
-18°C vydrží nejmén� jeden rok. Sušené se hodí jako malá chu	ovka mezi hlavními jídly, 
do müsli a jogurtu. V mnohých receptech m�žete nahradit �erstvé brusinky sušenými.

Brusinková omá�ka k minutkovému masu
150 g kompotovaných brusinek, 50 ml pomeran�ové š	ávy, nastrouhaná k�ra ze 
dvou pomeran��, špetka nového ko�ení, �erný pep�, 1 lžíce pomeran�ového likéru.
Všechny suroviny krom� likéru prošleháme a na mírné teplot� necháme za stálého míchá-
ní zvolna probublávat, dokud omá�ka nezhoustne. Na záv�r p�idáme pomeran�ový likér. 
Podáváme k biftek�m, minutkovému masu nebo ke zv��in�.

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

Text p�ipravily Bc. Michaela Rézová a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www. hshronov.cz

Talíř ve znamení 
brusinek

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (24)

Issac Mautner vybudoval svoji karieru textiláka v polovin� 19. sto-
letí na využívání práce domácích tkalc�, kterým vydával p�ízi. Hotové 
zboží od roku 1874 spole�n� se synem Isidorem barvil, b�lil i expedoval 
v malé provozovn� ve Strnadov� ulici. Už v roce 1882 zahájil práce 
v nov� postavené mechanické tkalcovn� bavln�ného zboží na Plhov� 
t�sn� pod strání, kam p�est�hoval barevnu indigem i b�lidlo. Po�et d�l-
ník� postupn� vzrostl na 500 osob. Sou�asn� roku 1882 byla založe-
na � rma pod názvem „Samuel Wärndorfer, Marcus Benedikt a Isidor 
Mautner - p�ádelna bavlny“. Spole�n� se synem Isidorem Mautnerem 
koupili n�kolik dalších továren v Rakousku a Uhrách, u nás také v Tan-
vald�-Šumburku a Ružomberku, takže na p�elomu století se stali jedním 
z p�edních výrobc� v celé monarchii.

Ve spojení s rakouskou bankou (Bodenkreditkou) vytvo�ili v roce 
1905 akciovou spole�nost „Rakouské textilní závody“ (RTZ). V Nácho-
d� pak v roce 1907 byla provedena p�ístavba a p�ipojena p�ádelna. Rok 
nato RTZ postavily naproti závodu elektrickou centrálu (dnešní teplár-
nu) pro moderní pohon stroj�. V krizovém roce 1911 a n�kolika dalších 
závody vykázaly ztrátu. Zato následující válka a s ní související vojen-
ské zakázky p�inesly dobrý zisk. P�itom dle dostupných údaj� m�ly RTZ 
v letech 1916-18 - p�ádelna 1100, nakonec jen 900 zam�stnanc�, tkal-
covna 1050 s poklesem na 890 d�lník�.

Ke zm�n� názvu na Mautnerovy textilní závody v Praze, závody Ná-
chod (MTZ) došlo v roce 1922. Dobré výsledky dovolily � rm� za první 
republiky další výstavbu, mezi nimiž byly i jako novinka - jesle pro d�ti 
pracujících žen, které tvo�ily v�tšinu osazenstva.

Sm�rem k m�stu byla postavena v roce 1938-39 nová p�ádelna, která 
byla v provozu až do roku 2002. V roce 1945-48 byla v p�ízemí jídelna. 

Sm�rem k Plhovskému nám�stí u cesty na �ervený Kostelec byla v roce 
1942 p�istavena nová tkalcovna se sklady i administrativou. Továrna 
tehdy zpracovávala kvalitní bavlnu i vlnu a hedvábí. Pro zásobování 
materiálem v�etn� p�ísunu uhlí do elektrocentrály-teplárny byla z�íze-
na železni�ní vle�ka. Období protektorátu bylo vzhledem k vále�ným 
zakázkám pro výrobu p�íznivé, potomci Isidora Mautnera se ale museli 
p�est�hovat z Vídn� do Anglie, kde rod zanikl. Proto v té dob� byly 
MTZ pod správou Živnobanky. Z obavy p�ed nálety byl ve skále za tep-
lárnou vybudován kryt pro zam�stnance v p�ípad� ohrožení. Objekt má 
n�kolik postranních sál�, které však nebyly pro výrobu použity. V do-
bách studené války byl kryt upraven pro pot�eby civilní obrany.

První etapa znárodn�ní v roce 1946 zastihla i Mautnerovy závody. 
V roce 1949 došlo k reorganizaci dosavadních podnik�, takže v dru-
hé etap� znárodn�ní byly sdruženy všechny textilky celé rozsáhlé se-
vero-východo�eské textilní oblasti. Vznikly tak samostatné podniky: 
na �ervenokostelecku Jiskra, na Hronovsku Bavlná�ské závody Mistra 
A. Jiráska (MAJ), na Policku Meta, na Broumovsku Veba a kone�n� 
na Novom�stsku Jasna.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, 
doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech k zap�j�ení atd., sd�lte je 
prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA. 
ve Starém M�st� byla výroba úpln� ukon�ena. Objekt koupila v dražb� 
v roce 2010 spole�nost Novo Náchod s.r.o., majitel pan Pinkava se syny 
s úmyslem nájmu pro výrobu a sklady. Firma Ametek, která si továrnu 
pronajala, hodlá použít objekt jako sklady a pro �ást výroby.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, 
doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech 
k zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na adresu 

samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

��Mautnerovy závody r.1895

��Mautnerovy závody r.1925

Řadový rodinný dům v centru České Skalice .....................................................................1 900 000,-Kč
Větší dům ve Velkém Poříčí .............................................................................................2 249 000,-Kč
Rodinný dům s udržovanou  zahradou v klidné části Červeného Kostelce ............................2 190 000,-Kč   
Zděný rekonstruovaný byt v OV 3+kk v Hronově ............................................................1 050 000,-Kč
Rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalici ..........................................................1 495 000,-Kč

Rodinný dům u zámku  
v Novém Městě nad Metují 

Rodinný dům s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části 
města na Žižkově kopci, 400m od náměstí. Nemovitost zaujme 
J-Z orientací a panoramatickým výhledem. Díky novému 
obchvatu města je Česká Skalice symbiózou mezi bydlením 
ve městě a klidným prostředím bez vlivů nedměrné dopravy. 
Dispozice: 2x 3+1 (2x WC i koupelna), veranda, půda, pergola. 
Nové odpady, elektřina a vodovod, vytápění na el.+TP. HUP 
u domu, pozemek 841 m2.      ��Cena:  2 990 000,-  Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU TIP

VZPOMÍNKA
6. prosince uplyne smutný rok, kdy nás opustil man-
žel, tatínek a d�da, pan Josef Hofman.
Kdo jste ho znali a m�li rádi, v�nujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami 
a ostatní p�íbuzní

      VZPOMÍNKA
Dne 4.prosince vzpomeneme již pátého výro�í, 
kdy nás opustil
náš syn, pan Jaroslav Polá�ek.
Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.
 Dne 25.listopadu uplynulo již 15 let od úmrtí 
naší babi�ky,
paní Boženy Polá�kové.
S láskou vzpomínají Josef a Ji�ina Polá�kovi,
syn Tomáš s rodinou a sestra Ji�ina s rodinou

Omluva
�idi� autobusu J.T. 

se omlouvá 
cestujícímu J.L.

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
l možnost kvalifikace - ZK p�i SOU Služeb Praha

l rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD	LÁVÁNÍ
v�. materiálu v daných oborech

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.
tel.: 605 985 515, 491 473 006

e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M�sto n.Metují 

                

T E X T I L N Í  Z Á V O D Y  
M A U T N E R

Darujte n�co pro zdraví
 * Detoxika�ní  a  zeštíhlující  zábal Universal  Contour  wrap
 * Indická  masáž  hlavy  * kosmetické  ošet�ení
 * dárkové  poukazy  a  mnoho  dalších  v prosinci se slevou  

               Petra Rozinková, tel.775 416 977
Kosmetika Scarlet, Náchod, Hurdálkova ul.206, (naproti Kinu Vesmír, 3.patro)

FCB: kosmetika scarlet

VÁNOCE SE BLÍŽÍ
A VY STÁLE HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK?

5%!

RESTAURACE 
U MEDV	DA

Mikulášskou zábavu 
v sobotu 4.12.

od 20h.
 K tanci hraje 

skupina Generace.

  ve Stárkov� Vás zve na

Rezervace 
na tel. 775 034 437.



nejlevn�jší �eské kuchyn�, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot�ebi�e - kompletní sortiment do byt� a kancelá�í 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
D
M NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
D
M NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
�eská kvalita za polskou cenu - nap�. trojdílná sk�ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

608103810, 606270421

 
 

            
    

   
   

  P
OZ
STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P
DU, SKLEP, D
M

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY
SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu

* měsíční splátky * na dobu 
8 až 13 měsíců * hotovost 

až do domu * rychlé jednání 

5 - 50.000,-Kč
TEL.: 725 317 668

��JEDE JEDE DVOUKOLÁK...
Jede si to na dvoukoláku, sk�ípe to, vrže to, �in�í to, padá to, ohrožuje chodce i �i-
di�e? Co je to? Brána ukradená z areálu bývalých lázní v Náchod� - B�lovsi a nyní 
transportovaná do sb�rných surovin. Bohužel, i takové obrázky skýtá dnešní Náchod. 
Zlod�jský transport se našt�stí poda�ilo dostihnout. Jak ale bude trvat dlouho, než si 
n�kdo naloží na dvoukolák v�ži�ku kostela Sv. Vav�ince a bude ji chtít odvést do sb�-
ru, to� otázka, nad kterou by i Hamlet nev��ícn� zakroutil hlavou. foto: D.Troutnar

Drazí p�átelé...
 Cht�li bychom Vás tímto upozornit na neuv��itelný nár�st kráde-
ží ps� nejenom v našich krajích. Situace za�íná nabírat obrovských 
rozm�r�.
 Dost p�ípad� je považováno za út�k ps�, a�koliv okolnosti t�ch-
to „út�k�“ jsou velmi zarážející. Když pes ute�e, existuje n�kolik 
sv�dk�, kte�í inkriminované psy vid�li na volno a doslova utíkají, ale 
v poslední dob� se množí p�ípady „út�k�“, kdy psi jakoby zmizeli 
z povrchu zemského. Nicmén� je pouze spekulací zda jde o út�k �i 
krádež.
Rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc s informováním co 
nejv�tšího okruhu lidí o tomto problému a pokusili se zastavit tento 
špinavý obchod - krádeže na objednávku.
 Podle našich zjišt�ní se jedná o velmi organizovanou skupinu sklá-
dající se z tipa�� - osob, které vyhledávají objednané psy a dávají 
po úsp�šném vytipování hledaného zví�ete avízo své organizaci, která 
provede samotnou krádež a uskute�ní prodej zadavateli, který si celou 
akci objednal.
 Prosíme vás, bu
te velmi vnímaví b�hem procházek s vašimi mi-
lá�ky, i pokud objevíte podez�elé chování. Pokud si n�kdo podez�ele 
dlouho prohlíží psy za plotem, nápadn� �asto se kolem nich prochá-
zí... napište o n�m t�eba jen na facebook nebo na webové stránky, 

varujte své p�átelé i širokou ve�ejnost...
 A pokud m�žete, ud�lejte jakákoliv opat�ení jako nap�íklad bez-
pe�nostní kamery, by	 jen atrapy s cedulkou na vratech - „objekt mo-
nitorován kamerovým systémem“. M�jte bezpe�né ploty, zamykatel-
né branky na Váš pozemek a nenechávejte vaše milá�ky uvázané bez 
dozoru ani p�ed obchodem. (P�ípadné zlod�je neodradí ani „bojová 
plemena“) - cokoliv, co je ve vašich silách k odrazení t�chto organi-
zovaných band.
 Prosím, pokud souhlasíte, pomozte s osv�tou a varováním všech 
pejska�� umíst�ním tohoto textu na facebook, své webové stránky, 
�i jakýkoliv jiný zdroj, který máte k dispozici pro varovaní vašich 
p�átel i široké ve�ejnosti k eliminování �i úplnému zastavení tohoto 
špinavého obchodu.
 Tímto bychom také rádi oslovili všechny majitele, kterým byl pes 
odcizen, aby nás co nejd�íve kontaktovali na uvedená telefonní �ísla 

736 706 358, 776 609 605 nebo  
e-maily: andrejka.amarantino@seznam.cz , ditka007@gmail.com

 Pokusíme se sesbírat co nejvíce informací, t�eba se n�kolik psích 
milá�k� díky této akci najde.

Velmi vám d�kujeme za pomoc                               Andrea Kucejová

Zefyr Náchod s.r.o.
Krámská 30

Náchod

tel.: 491 433 114
www.zefyr.cz

FOTO VIDEO VVVV

Výsledková listina Regionálních p�ebor� ve stolním tenisu
Dne 7.11.2010 se v �eské Skalici uskute�nil Okresní p�ebor stolního tenisu v kategorii dvouhra a �ty�hra m�ž� a žen.
V p�eboru se prezentovalo 34 muž� a 1 žena ze 13 oddíl� náchodského regionu.
P�eborníkem okresu s práven startu na Krajských p�eborech se stal Martin Duchá� z oddílu Knauf Lipí (na snímku uprost�ed). Druhé místo ob-

sadil Jan Oláh ze Sokola �eská Skalice. O t�etí 
místo se pod�lili hrá�i Antonín Ptá�ek z TTC 
Nové M�sto n.M a Pavel Bárta z Tj Náchod.
V kategorii �ty�her dominovala dvojice 
Tomáš Dražinovský ze Sokola Bukavice 
spole�n� s Karlem Gombar�íkem ml. z od-
dílu Slovan Broumov druhé místo obsadila 
bratrská dvojice Radek a Martin Duchá�ovi 
z Tj Knauf Lipí /Sokol Libchyn� a o t�etí 
místo se pod�lila dvojice Ond�ej Dax a Ji�í 
Svoboda z Tj Jarom�� spole�n� s dvojicí Ja-
romír Hejzlar a Stanislav Bou�ek také z Tj 
Jarom��.
Sout�ž žen se pro nedostate�ný po�et prezen-
tovaných hrá�ek neuskute�nila.
Pod�kování za dobrou úrove� pat�í všem 
zú�astn�ným sou�asn� s týmem organizáto-
r� vedených vrchním rozhod�ím ing Karlem 
Sta�kem.
            Za VV RSST Náchod Stanislav Prosa

Euro Cap Jeseníky 2010
 Gymnastky z TJ Sokol Náchod odjeli v sobotu 20.listopadu na 
svoje další závody ve sportovní gymnastice.
V Šumperku se konal závod s mezinárodní ú�astí ve cvi�ení na 
bradlech a v prostných a vložený finálový závod ve cvi�ení na 
kladin�.
Ze Sokola Náchod odjela na tuto sout�ž �ty�i d�v�ata a ani jedna 
z nich se nevracela bez medaile.
V kategorii nejmladších žáky� B si zlatou medaili vybojovala 
osmiletá Nikolka Ji�íová, kdy porazila i d�v�ata z GK - centra 
Šumperk.
V kategorii mladších žáky� A obsadila Pavlína Vejrková jen t�s-
n� �tvrtou p�í�ku, když zlato a st�íbro si odvezla dom� d�v�ata 
z ma
arské Budapešti a bronz si odnesla závodnice oddílu gym-
nastiky GK Šumperk.
V kategorii juniorek si vedla velmi dob�e Susan Simonová, která 
si za své cvi�ení odvezla st�íbro a Adélka Zákravská skon�ila na 
krásném pátém míst�.
Triumfem náchodských d�v�at byl však závod ve cvi�ení na kla-
din�, kde si odvezla hned dva cenné kovy. Výborným výkonem si 
zlatou medaili a zlatý pohár Jeseník� vybojovala Adélka Zákrav-
ská a st�íbro a st�íbrný pohár si odvezla nejmladší závodnice finá-
le na kladin� Pavlínka Vejrková. Susan Simonová obsadila krásné 
šesté místo. Velmi cenné je však to, že ani jedna z náchodských 
d�v�at z kladiny nespadla a zacvi�ily s velkou jistotou. 
                                                                              Míla Vejrková

   foto: Úsp�šná d�v�ata Sokola Náchod z tohoto závodu.

Komise prevence kriminality 
p�i M�Ú v Náchod�

holocaust, antisemitismus a xenofobie jako aktuální hrozba
skládající se z p�ednášky Thomase Graumanna a projekce � lmu V�le Žít

vás srde�n� zve dne 8.12.2010 v 15.h. do p�ednáškového sálu 
hotelu Beránek 

na Komponovaný program na téma

DVAKRÁT ZACHRÁN�NÉ DÍT�

V	LE ŽÍT

Pan Thomas Graumann je jedním ze 669 �eských židovských d�tí, zachrán�ných v roce 
1939 panem Nicholasem Wintonem. Válku díky tomuto muži p�ežil v bezpe�í v k�es�anské 
rodin� ve Skotsku. Jeho p�íbuzní, kte�í z�stali v �eskoslovensku zahynuli v koncentra�ních 
táborech.
Thomas Graumann svoji vd��nost za záchranu vyjad�uje celý život tím, že se v�nuje cha-
ritativní práci pro pot�ebné, osv�tové práci a vzd�lávání mládeže. Vypráví sv�j p�íb�h o zá-
chran� života.

Dokumentární � lm žák� výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují, který získal první 
místo v sout�ži Bojovníci proti totalit� o�ima d�tí 2009 a zvít�zil v kategorii dokument 
celostátní sout�že �eský videosalon v Ústí nad Orlicí 2010. Na záv�r prob�hne beseda 
s tv�rci � lmu.

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



Farní charita
Náchod

Vás co nejsrde�n�ji zve na

„KOUZELNÉ VÁNOCE“
d�tský po�ad iluzionisty Pavla Kožíška

Kino Vesmír Náchod
Dne 15.12.2010 od 17.00 hodin

   P�edprodej vstupenek - Informa�ní centrum v Náchod�/Kamenice
                                                           

                                                           Cena vstupenky 90,- K�Mediální partner:

Akce je zárove� pod�kováním t�íkrálovým koledník�m, 
kte�í každý rok vycházejí s koledou do ulic. 

Kontakt: Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod

www.novinyecho.cz

 
Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena, 

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

POZOR !! 
Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky pro prodávající. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!

Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901, nebo mail: reka.na@tiscali.cz, www.reka-na.com

Obec:Bražec-Náchod
Okres: Náchod
Starší RD v okra-

jové části obce s část. 

opl. poz.  5 016 m2. 

V domě jsou 2 obyt. 

místnosti, chodba 

a další 2 místnosti, 

sklípek s vl. zdrojem 

vody. Půda k vestavbě. El. 230V, odpady trativod, suché 

WC, topení lokální. Na dům napojena stodola. V ceně je 

navazující les 16 419 m2. Nutné opravy a úpravy. Pěkné, 

klidné bydlení i hospodaření.

Zn.: 10D586                                   Cena:  726.000,- Kč

Obec:  Olešnice 
v Orl.horách
Okres: Rychnov n.Kn.
Penzion v centru obce 

s vl. parkováním. 

V suterénu sklep a tech.

zázemí, v příz. restaurace 

s výčepem, sál,kuchyň, 

soc. záz. a byt 2+kk 

s koupelnou. V patře a v podkroví 12 pokojů /30 – 40 lůžek/, 

společné soc.zázemí a WC, kancelář, sklad a půda. Zast.pl. 606 m2 

+ poz.5.441 m2 k táboření cca 5 min. chůze od hl. budovy. Sítě veř., 

230/400V, ÚT -  pevná. Stav.tech. stav je dobrý. Opl. zahrada s kol-

nou. Krásná lokalita – lyž.vleky, turistika, cyklo apod. VOLNÉ !!

Zn.: 10P547                                     Cena:  2.410.000,-Kč 

Obec:  Červený 
Kostelec Horní                                                             
Okres: Náchod
RD – bývalé zem. 
stavení v slunné 
lokalitě se stav.poz. 
2 173 m2.V domě 
chodba, 2 místnosti, 
kamenný sklepa, 
dílna a bývalé chlévy. 
Půda k vestavbě, nová 

střecha. Voda z veř.řádu ve sklepě, el. 230/400V, topení 
lokální, trativod. Stav. tech. stav dobrý. Na poz. zděná 
stodola – horší stav.  Po úpravách velice příjemné 
bydlení.

Zn.: 10D521                                  CENA:  1.650.000,-Kč

Obec: Náchod 
B ě l o v e s                                                                 
Okres: Náchod
Družstevní byt o celk. 

výměře 41m2 v 2. po-

schodí s výtahem. Byt 

je situovaný směrem 

do Montace.  V bytě 

je větší kuchyň( 

kuchyňská linka 

a sporák), koupelna s WC, v chodbě vestavěná skříň a obý-

vací pokoj. Sítě veř., ÚT-dálkové. K užívání je sklep a tech. 

zázemí domu. Velice příjemné a klidné bydlení s výhledem 

na zeleň. IHNED VOLNÝ !!!
Zn.: 10B569                                     Cena: 695.000,-Kč

O b e c : V i ž � o v                                         
Okres: Náchod
Prostorný RD – statek 
v okrajové �ásti obce 
s navaz. poz. 16 468 m2 
u lesa. D�m je v do-
brém stavu / pískov-
cové  klenby a základy/, 
v p�ízemí velký byt 1+5, 
koupelna s WC, sklep 

a p�da s dobrou st�echou, garáž. Voda ve�.,žumpa, 230/400V, 
topení ÚT  pevná /chybí kotel/. U domu menší chlév a kolna 
v horším stavu.  P�íjemné bydlení s možností podnikání.
Zn.: 10D559                                              Cena:  985.000,-K�

Obec: Horní 
Radechová                                                
Okres: Náchod
Zem�d�lská stavba – 
bývalý teletník v okra-
jové �ásti obce. Voda 
z ve�. �ádu, odpady 
do jímky. El.230/400V.
Objekt je v dobrém 
stavebn� technickém 

stavu, vyklizený. Pozemek 695 m2 jiného vlastníka 
(možný pronájem). Vhodné k všestrannému využití, dobrý 
p�íjezd.
Zn.: 08P374                                             Cena: 160.000,-K�

Obec: Lipí u Náchoda 
Okres: Náchod
Samostatně sto-
jící RD se zděnou 
garáží a dřevníkem. 
V přízemí jsou 3 
větší, obytné míst-
nosti, chodba, spíž, 
uhelna, koupelna 
a suché WC. Pěkný 
sklípek, větší půda s 1 

obyt.místností – vhodné k další vestavbě. Voda a odpady 
z veř.řádu, 230/400V, ÚT pevná paliva ( na poz.plyn). 
V ceně poz. o celk.vým. 360m2. Po drobných úpravách  
příjemné bydlení.
Zn.: 10D570                                   Cena: 1.195.000,-Kč

Obec:  Bačetín 
u Dobrušky                                                               
Okres: Rychnov n.Kn.
Starší,  polor-

oubená chalupa 

v překrásné  přírodní 

lokalitě s část.oploc. 

poz. a celk. vým. 

2 518 m2. V objektu 

je větší, obyt. místost 

a 2 menší, dřevník, uhelna, kolna a stodola – vše 

navazuje na sebe. Velká půda vhodná k vestavbě. Voda 

zavedena veř. /nutno čerpat/, suché WC, odpady jímka, 

el.230/400V. Nutné opravy. Ihned volné.

Zn.: 10H534                                   CENA: 865.000,-Kč

Obec:  Velký Dřevíč                                                          
Okres: Náchod
Větší objekt v centru 

obce s oploc. poz.675 

m2. V přízemí restau-

race, salonek, kuchyň, 

tech.zázemí, soc.

zařízení a 2 místnosti. 

sklep a velká půda. 

V patře sál s podiem, 

výčep a v mezipatře 2 obyt.místnosti. Topení ÚT pevná + 

lokální, 230/400V, voda veř., odpady jímka. Menší dvorek 

s kolnou. Nová střecha a část el.rozvodů po rekonstr. Stav. 

tech. stav je dobrý. Ideální k podnikání i k bydlení !!

Zn.: 08P347                                       Cena: 985.000,-Kč

Obec: Náchod                                                          
Okres: Náchod
Příjemný, druž. byt 

1+1 o celk.ploše 

44,4 m2, v 6NP 

s výtahem. V bytě 

je chodba, komora, 

koupelna, WC větší 

kuchyň s linkou 

a pokoj s balkonem. Byt je udržovaný, plast. okna 

a dobře řešený úložný prostor. Sítě zavedeny, topení 

ÚT dálkové. V ceně částečné vybavení bytu. Příjemné 

bydlení s pěkným výhledem.

Zn.: 10B538                                   Cena: 560.000,-Kč

Obec: Sendraž 
u Nového M�sta 
n.Met.Okres: Náchod

 Poloroubená chalupa 
po rekonstrukci 
v p�íjemné lokalit�, 
s možností celoro�ního 
bydlení. V p�ízemi 
kuchy� s jídel.koutem, 
pokoj, koupelna a WC. 

V pat�e 2+1 a WC. Objekt je podsklepený / 2 kamenné 
sklepy/, voda ve�.+studna, odpady, topení v podlaze a ÚT 
pevná  Udržovaná zahrada s jezírkem v�.zastav�né plochy 
o celk. vým��e 683 m2.
Zn.: 10H579                                            CENA:  1.590.000,-K�

Obec: Horní 
Radechová                                                                
Okres: Náchod
Větší podnikatel-

ský objekt, zčásti 

zděný a zčásti mon-

tovaný, v centru obce 

s výborným příjezdem 

se stav. poz. 1 773 m2. 

V objektu je celkem 22 místností - kanceláře, dále pak  

kuchyňka a 2 x soc. záz. Sítě veřejné, topení akumul. kam-

ny. Možnost parkování. Ideální na sídlo firmy, projekční 

kanceláře apod. Velmi dobrý stav. IHNED K UŽÍVÁNÍ

Zn.: 07P251                                   Cena: 1.080.000,-Kč

Obec: Rtyně 
v Podkrkonoší                                                            
Okres: Trutnov
Větší RD + 2 stodoly / 

jedna s patrem – garáž  

a dílna/ a navazující 

poz. o celk. výměře 

9 797 m2 v okrajové 

části obce. V domě 

chodba, 3 obyt. místnosti – nová okna a podlahy, 2x 

sklep, komora a suché WC. Navazují 2 chlévy. Půda 

vhodná k vest. Voda  z vl.studny a veř., žumpa a trativod, 

230/400V.  Nutné úpravy a opravy. Ihned volné !!!

Zn.: 10D585                                    Cena: 1.486.000,-Kč

Obec:  Náchod                                                         
Okres:  Náchod
Upravený byt 3+1 
v os.vlastnictví 
o vým��e 70 m2 
v 11. NP s výtahem 
a v�tší lodžií. V byt� 
jsou plast. okna, nové 
stoupa�ky, zd�né 

jádro apod. Zavedena pevná linka, internet, topení ÚT 
dálkové. V cen� je kuchy�ská linka, sporák na plyn. Vše 
v dobrém stavu, udržované. Klidné a p�íjemné bydlení – 
dostupná, ob�anská vybavenost
Zn.: 10B577                                   Cena:  1.086.000,-K�.

Obec:  Náchod                                                         
Okres: Náchod
Pronájem atraktivních 
prostor –obchodu 
na v Náchod� Plhov. 
V p�ední �ásti  prode-
jna, dále sklad, chod-
ba, WC a p�íst�ešek 
na popelnice. Celkem 

cca 70m2, sít� ve�., topení elektrické. Prostor je klimati-
zovaný. Vhodné pro všestranné využití. Volné 11/2010. 
Cena bez služeb!!
Zn.: 10P574                                   Cena: 10.000,-K�/m�s

Obec: Náchod                                         
Okres: Náchod

Upravený  byt 2+kk / 

v r.2018 v OV/ v 7. patře 

cihlového domu s výta-

hem. Celk. plocha 55 

m2, krytá terasa. Zděná 

koupelna a WC, po celé 

ploše dlažba, pěkná 

kuch. linka s jídel.

koutem, ložnice s vestav.skříní, větší chodba. Byt je udržovaný- 

příjemně, dispozičně řešen. Sítě veř., ÚT dálkové. Možnost 

parkování. IHNED volné !!

Zn.: 10B546                                                Cena: 894.000,-Kč

Obec: České Meziříčí 
.                                                                 Okres: Rychnov n.Kn.

Novostavba většího RD 

v klidné lokalitě. V příz. 

chodba, tech.místnost, 

koupelna a WC, hala, 

obýv. kuchyň, 2 fran-

couzské dveře do zah-

rady. V patře 4 pokoje, 

koupelna, sprch.kout 

a WC. Voda veř., odpady ČOV, 230/400V, ÚT plyn – možno 

krbová kamna. Na dům navazuje pergola a přístřešek pro 2 

auta. V ceně poz. 885 m2. Ihned k nastěhování !!

Zn: 10D571                                      Cena:  2.890.000,-Kč

Obec: Česká 
Skalice                                                                    
Okres: Náchod
Prodej koncové, 

řadové garáže 

na okraji města 

(v lokalitě u hráze 

Rozkoše) s dobrým 

příjezdem.  Celková 

zast. plocha je 21 m2, 

garáž  má vyšší strop, el. přivedena, nezapojena. Objekt 

vyžaduje opravu střechy /vlnitý eternit/, vrat a omítek. 

Ihned volná !!

Zn.: 09P442                                 Cena: 45.000,-Kč

Obec:  Vysokov                                                                        
Okres: Náchod

 Stavební pozemek 

o výměře 1 149 m2 

v okrajové části obce, 

s dobrým příjezdem. 

Na  poz. je zavede-

na voda z veř. řádu, 

el. 230/400V, plyn 

na hranici poz. Pěkná 

přírodní lokalita. Vhodné ke stavbě rodinného domu.

Zn.: 10Z587                                       Cena: 475.000,-Kč

Obec: Náchod  
Běloves                                                          
Okres: Náchod

  Prodej pěkného, 

většího bytu v os. 

vlast. 2+1, 61 m2 v 7. 

patře panel. domu 

s výtahem. Byt je 

udržovaný, kuchyň 

s jídelním koutem, 

komora, 2 větší místnosti a balkon do Montace. Sítě 

z veř. zdrojů, ÚT – dálkové. K dispozici sklep a technické 

zázemí domu. IHNED VOLNÝ!

Zn.: 10B493                                   Cena: 994.000,-Kč

773 061 131, 777 061 131, 491 417 180



Myslete na své d�ti a dop�ejte jim i sob� tradi�ní atmosféru Vánoc…

Hledáte originální váno�ní dárek,
 který nikdo nemá ? Mrkn�te na 

www.timehouse.cz 
a budete ho mít 

®

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

MRAŽENÁ JÍDLA ZA

SUPER CENY

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

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

Českou Skalici, Červen  Kostelec,
Nové Mě ěř

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra,plastová okna,zahrada     990.000,-K� 
- byt 3+1 v OV v Náchod� (67m2), u centra, plastová okna, lodžie    1,049.000,-K�  
- dr.byt 3+1 v Náchod� (73m2) ul.Borská, nové jádro, kuchy�,lodžie 1,095.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (70m2) nové jádro, okna, zatepleno,lodžie    1,049.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod�Karl�v kopec(79m2),zd�ný,lodžie,plast.okna 1,249.000,-K�
- dr.byt 3+1 Jarom�� (72m2) nová okna, fasáda, zatepleno, lodžie       890.000,-K�
- dr.byt 3+1 Nové M�sto n.M. (60m2),balkon,plast.okna,po rekonstr. 1,295.000,-K�
- dr.byt 3+1 	ervený Kostelec (65m2), Koubovka, zd�ný, balkon         920.000,-K�
- dr.byt 3+1 	eská Skalice (70m2), zd�ný, velká lodžie, klidné          1,190.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Dobrušce (70m2), budova po revitalizaci, u centra       1,049.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1(568m2), po 
ást. rekonstrukci 1,790.000,-K�
- rodinný d�m Nové M�sto n.M.(2950m2),ke kompl.rekonstrukci      1,320.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Slavo�ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola     1,290.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M. (1128m2), výborné místo  1,300.000,-K�
- rodinný d�m Jarom�� centrum-obchodní zóna,k bydlení-podnikání  3,500.000,-K� 
- rodinný d�m Vlkov u Jarom��e 4+1(846m2), po rekonstr., bazén   2,000.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít� na hran.      530,-K�/m2   
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo,sít� na hran.     530,-K�/m2 

- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled     990,-K�/m2

- st. pozemky v 	erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra         270,-K�/m2 
- st. pozemek 	ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá�, plot       345.000,-K�  
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá�, klidné krásné místo    249.000,-K�
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo      690.000,-K�

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Matrace 
MACHALA
TROPICO

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

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

Vše pro Váš 
zdravý životní styl

Prodám Labské kameny,
staré cihly - o�išt�né 
na paletách 2,-K�/ks,
staré trámy a prkna

TEL.:602 145 222

AK
NÍ CENY

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

JOPECO
Pneuservis/Autoservis

Náchod
547 01 Náchod, 
U Cihelny 1751

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

So 8:00 - 12:00

Pneuservis 
Broumov

550 01 Broumov, 
Soukenická 169

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

So 8:00 - 12:00

Široký sortiment pneumatik a disků 

Skvělé ceny – srovnatelné s internetem  

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

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

Slevy na servisní služby při nákupu 
pneumatik a pro stálé zákazníky

Odborné a rychlé pneuservisní služby  

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

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

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ

POTŘEBY
K. ŠOLCOVÁ-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

NOVĚ: VÁŽÍME GRANULE

  PRO PSY A KOČKY,

SLUNEČNICE, LOJOVÉ KOULE...

� MYSLIVECKÉ ODĚVY - OBLEKY

� ČEPICE, SVETRY, BUNDY

� KALHOTY, LOVECKÁ OBUV

tel.: 775 261 853, 776 687 510

Váno�ní stromkyVáno�ní stromky
k  prodeji pocházejí ze specializovaných  plantáží  přesně 

dle Vašich představ a představ vašich dětí:
*  nizoučké či naopak vysoké
*  košaté nebo štíhlé
*  v širokém sortimentu: borovic, jedlí, 
     smrčků či smrčků střibrných

Neváhejte tedy a  spolu se svými dětmi si přijďte vybrat svůj vánoční stromek! 

   Kam?

 Ovoce a zelenina GLOBUS (proti bývalé 
jídelně TEPNA Náchod, vedle LIDLU)

ROCK MACHINEROCK MACHINE
SHIMANO ACERASHIMANO ACERA

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

„AKCE!“„AKCE!“ CENA: 6490,-CENA: 6490,-

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

PO - PÁ 9.00 - 17.00
Kontakt: 491 427 707,
              725 033 101

      Odpov�dný pracovník - Ing. Suchánková Vlasta

✴ NABÍZÍME POJIŠT�NÍ
   SERVIS A DALŠÍ SLUŽBY PRO KLIENTY

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

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

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



www.car-spin.cz

*  S O U K R O M 	  *  Š I KOV N 	  *  R O Z U M N 	 *  RYC H L E  **  S O U K R O M 	  *  Š I KOV N 	  *  R O Z U M N 	 *  RYC H L E  *
* Pronajmu dlouhodob� 2 patra, krajového, 
�adového, rodinného domu 5+1. V klidné �ásti 
�eské Skalice (Malé Skalice). Vhodné pro rodi-
nu, k dispozici zahrada. D�m je vybaven. Mož-
né k nast�hování ihned!!! Nájem v�etn� inkasa 
10500,-K� m�sí�n�. Požadovaná vratná kauce 
ve výši dvou m�sí�ních nájm�. Více informací 
na telefonu 739 474 032
*  Jarom�� - pronájem bytu 1 + 0 v p�ízemí, s 
balkonem, v klidné lokalit� - výhled do zelen�. V 
byt� jsou nová okna a d�m je celý zateplen. Kabe-
lová televize, internet. Naproti domu je obchod. 
Volný ihned. Tel: 775 021 338
*  Prodám byt 3+1 v panelovém dom� v�žáky 
Náchod Staré M�sto. Plastová okna, 6.patro, dob-
rý stav, 1,050 mil.K�. TEL.:774 678 899
*  Pronajmu byt 2+k Nové M�sto n.M. Kr�ín, 
nájemné 3500,-, energie dle spot�eby, kauce 10 
tis.K�. TEL.:736 153 797
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 na Plhov�, 
�áste�n� za�ízený. Nájemné 6000,-K� v�.inkasa, 
vratná kauce 12 tis. K�. Volný od ledna 2011. Vo-
lat prosím po 15 hod. 731 533 280
* Pronajmu p�kný slunný byt 3+1 v Náchod� 
na Brance. TEL.:777 07 31 31
*  Pronajmu byt 3+1 ve zd�ném bytovém dom� 
v Novém M�st� n.M. Kr�ín�. Tel. 777 567 587
* Prodám byt 3+1, 74m2, v novém bytovém dom� 
v Hronov� na Padolí. 2.NP, vlastní plyn. kotel, 
sat., int., balkón, parkovací místo, nadstandatrtní 
úpravy. Cena 1 400 000 K�. Tel. 776 333 139

* Pronajmu byt 3+1 v klidné �ásti Náchoda, 
7 min.od centra. Vestav�né sk�ín�, kuch.linka, 
parkování bez problém�. Nájem 5.000,- + zálo-
ha na služby 3.000,-. Kauce 15.000,- Tel.: 775 
064 084

* Prodám byt v OV, Náchod ul. Pražská, 2+1 
48m2, zd�ný po celkové rekonstrukci. Cena k jed-
nání, RK nevolat!! Tel.777 204 550
* Pronajmu byt 1+1 43 m2 v Hronov�, nájem 
3000 K� + inkaso + 10.000 K� kauce. Tel. 604 
836 027
* Pronajmu byt 3+1 na K�inickém sídlišti v 
Broumov�. Tel. 773 203 288
* Prodáme byt 3+1 v OV - Hronov (podíl na rod. 
dom�). Cena 860 000,-K�. Tel. 777 634 731
* PRONAJMU DLOUHODOB� nový byt 
2+kk 43m2 ve Stárkov� na nám�stí. V p�ípad� 
zájmu volejte 602133173 mail.renestarkov@se-
znam.cz
* Pronájem bytu 2+1 ve Velkém Po�í�í, p�kný 
byt v p�íjemném prost�edí. TEL.: 603 464 109
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 vel. 65 m2 s 
verandou v Hronov� blízko nám. za 3200,- + in-
kaso + vratná kauce. Leden - únor. TEL.: 603 963 
822 odpoledne
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n.M., ul. 
Nad stadionem, zrekonstruovaný, kompletn� za-
�ízen. Tel.: 776 554 704
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném dom� Studnice 
u Náchoda. K nast�hování ihned. Povinná kauce. 
Tel. 608 86 98 85
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, sídlišt� SUN. 
Bližší informace na tel.:733 131 189
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového 
domu v Polici nad Metují. V cen� je byt. jednot-
ka, spoluvl. podíl na spole�ných �ástech domu, 
na pozemcích a také na nebyt. jednotce - prodejna 
v p�ízemí. Cena 690.000 K� k jednání. TEL.:606 
951 546
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i u gymná-
zia. Cena 299.000. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 (45 m2) v R�žovce v Jarom��i, 
cena 698 tis.K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palacho-
va ul.1457, nájem 5000,-K�+1800,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 2+kk 
na Kamenici v Náchod�. Byt o velikosti 40 m2, 
v�etn� nové kuchy�ské linky. Cena nájmu 5500,-
K� + zálohy na teplo a vodu 1600,-K�. pouze pro 
solidní a bezproblémové zájemce. TEL.:777 152 
750
* Pronajmeme byt v centru Náchoda 2+kk 42 
m2. Nájemné a zálohy na topení a vodu celkem 
6000,-K�. Kauce p�i podpisu smlouvy 10 tis.K�. 
Parkování zajišt�no v objektu. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty 1+kk 30 m2 v Hronov�, 
ul.Husova, velmi dobrý stav, parkování zajišt�-
né. Cena 4000,-K� + inkaso. Kauce 8000,-K�. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 
42 13
* Pronajmu byt 2kk v Náchod�,Palachova 
ul.1457,nájem 5000 K� u bytu po rekonstrukci, 
3500 K� u bytu bez rekonstrukce + služby. Tel.: 
775 061 233.
* Prodám nebo vym�ním DB 3+1 na sídlišti 
Branka v Náchod� za 2+1 B�loves nebo Plhov + 
doplatek. TEL.:602 145 222
* Pronajmu garsonieru v Hronov�, nájem 
2500,-K� + inkaso. TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu krásný byt v zatepleném rod. dom� v 
�eské Skalici 120m2 u centra. Terasa 60m2. Cena 
6000,- + inkaso. TEL.:608 888 141
* Koupím byt 2+1 (3+1) do 20km od Náchoda. 
Tel. 739486403

* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kos-
telci a okolí. Tel:774 777 072
* Pronajmu dlouhodob� nov� zrekonstruovaný 
RD se zahradou ve Vysoké Srbské, 2xbyt 3+1 
nájem 10.000 K� + kauce (odd�lené vchody-
možno i jednotliv�), tel. 608 90 30 70.
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Ná-

choda v cen� do 1,5 mil.K�. Menší opravy neva-
dí. TEL.:608 245 634
* Prodám ve Velkých Petrovicích udržovaný 
RD 4+kk, k domu náleží oplocená zahrada o vý-
m��e 1200 m2, volný ihned k bydlení. Tel. 604 
336 337
* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 3+kk, 
lze rozší�it o d�tský pokoj, UT na plyn, na pozem-
ku je zd�ná dvougaráž a dílna. Volné k nast�hová-
ní. SLEVA. Tel. 608 245 634
* Prodám RD �ervený Kostelec - Stolín 
na p�kném klidném míst�, d�m je možné roz-
d�lit na 2 byty se samost.vchodem. Sou�ástí 
domu je garáž, terasa, zahrada. Nemovistost je 
�ádn� udržovaná ve velmi dobrém stavu, ihned 
obyvatelná. Výhodná cena 1.680.000,- K�. 
TEL.:602 892 004
* Prodám d�m v Náchod� Za Kapli�kou 1263 
nutná rekonstrukce. TEL.:607 519 838
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod� - „v 
úvoze“. Ve všední dny volat po 17 hod., so+ne 
kdykoli. Tel. 605 95 15 15
* Prodám RD 3+1 v Mezim�stí, klidné místo, 
zahrádka, garáž, topení na tuhá paliva. Cena 1,65 
mil.K�. TEL.: 723 726 575
* Prodám RD v Náchod�, zahrada 830m2,cena 
1,7mil.K�. TEL.: 607 705 707
* Pronajmu garáž v Náchod� za Vatikánem. 
TEL.:606 629 710
* PRONAJMU rodinný domek po �áste�né 
adaptaci- 50 m2 v Hronov�. Nájem 3 500,-K� + 
energie + kauce. Tel.777 240 118
* Prodám v�tší RD na klidném slunném míst� v 
centru Hronova. Tel. 777 23 21 22

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

* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty, 
Havlí�kova ul.240. Velký p�dní prostor pro 
další 4 byty. Cena 2.500.000,-K�. TEL.: 775 
061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.499.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odkoupení velký 
RD 5+1 v �eské Skalici - Zájezd�, celý pod-
sklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový 
RD, který byl postaven v letech 1991-1993. 
Pronájem 5000,-K�/m�s. Cena p�i koupi 
1.850.000K�. Tel.:775 061 233.
* Prodám i na splátky velký RD 5+1 v �eské 
Skalici-Zájezd�, celý podsklepený, 3 garáže, 
2 byty. Jedná se o cihlový RD, který byl po-
staven v letech 1991-1993. Cena 1.850.000K�. 
Tel.: 775 061 233.
* Koupím zem�d�lskou usedlost nebo chalu-
pu (Broumovsko, Náchodsko) Tel. 605212203
* Prodám garáž v Hronov� Bosn�. Tel. 724 
086 007

 

* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, po-
blíž centra, v nov� zrekonstruovaném dom�. 
V�etn� kuch. koutu a WC. Nájemné 1.500,-K� 
+ inkaso + kauce., tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu v Dobrušce u kostela nebytové 
prostory 140 m2 se sociálním za�ízením a vý-
lohou, pro podnikání. Možnost ubytování v 1. 
pat�e. Tel. 603 201 209

* Pronajmu obchod v pasáži Kamenice v 
Náchod� -cca 48 m2. Tel. 737 708 902

* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod� - 
B�lovsi (U BONATA). 1000,-K�/m�sí�n�. Tel. 
608 480 700
* Dlouhodob� pronajmu prodejnu v Hro-
nov�, 60m2, 200m od nám�stí, cena 5.000K�/
m�s. Info na telefonu 777 302 483

* Pronajmeme kancelá�ské prostory v cen-
tru Hronova, nám�stí �s. armády �.p. 1, dru-
hé patro, kancelá� 12,3 m2, p�íslušenství 5,0 
m2, kancelá� - atelier 59 m2, p�íslušenství 6,4 
m2, samostatné WC s umývárnou, kuchy�ská 
linka, možnost pronájmu i jako jednoho cel-
ku, volné od ledna 2011. Tel.: 725 577 327

* Dlouhodob� pronajmu nebytové prostory 
v Hronov�, vhodné na ordinaci apod., 110+ 
50m2, 200m od nám�stí. Info na telefonu 777 
302 483
* Pronajmu prostory v Náchod� k podniká-
ní (kancelá�, dílna) 23 m2 + soc.za�. Možnost 
další místnosti 23 m2, 50 m od nám�stí, nájem 
2000,-K� + 2500,-K� inkaso. TEL.:608 160 
215
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
restaurace, kavárny nebo jiných obchodních 
služeb. Jedná se o prostory v 1.pat�e na Kame-
nici v Náchod� po bývalém baru „K“. Investi-
ce do za�ízení a vybavení jsou nutné. Prostory 
jsou prázdné. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v bu-
dov� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 
kancelá�e o celk. vým��e 91 m2. Možno dohro-
mady nebo jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, 
WC, výtah. TEL.:777 152 750

* Pronajmu nebytové prostory v centru 
Náchoda 45 m2. Prostory OD Zefyr - ny-
n�jší prodejna O2 - vhodné pro prodejnu, 
kancelá�e, pojiš	ovnu. Volné od ledna 2011. 
TEL.:602 462 397

SEZNÁMENÍ 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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

NÁCHODSKO
776 353 038

Prodám palivové d�evo, sušené, balené v pyt-
lích. 604 84 41 42

* Poptávám spolehlivého záme�níka, pop�. svá-
�e�e CO2. P�kný p�ivýd�lek po celý rok. Momen-
táln� nestíháme. Tel. 777 556 580
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze i na H�. 
Výd�lek až 17.000 K�/m�s. Tel. 603 731 609
* Dobrý p�ivýd�lek. Volejte po 17hod. tel. 775 
58 52 45

* Prodám sadu zimních kol na ŠKODU FABII, 
disky 6Jx14 ET43 a plášt� Dunlop SP Winter Re-
sponse 165/70/14, kompletn� nazuté a vyvážené 
(vzorek 90%). Tel. 608 36 44 55
* Prodám AVIA skláp�� v dobrém stavu s plat-
nou STK. Cena 39.000,- K� bez DPH. TEL.:604 
259 816

* Britská modrá ko	átka bez PP po výstav-
ních rodi�ích. Plyšoví medvídci s oranžovýma 
o�ima. K odb�ru po�.prosince. O�kov., od�erv.. 
TEL.:603 206 743, 491 426 680
* �ivava dlouhosrstá a krátkosrstá. Št��átka s 
PP malá i odrostlá. Jsou vychovaná v byt�, o�-
kov., od�erv.. K odb�ru ihned. TEL.:603 206 743, 
491 426 680
* Št��ata k�íženci vl�ího špice, hezká, milá, o�-
kovaná a od�ervená. Dobrý hlída�, odb�r za�át-
kem prosince. Cena 250,-K�. TEL.:494 623 518, 
604 537 446
* Št��ata Parson Russell teriér - krásná, hn�do-
bílá a �ernobílá. Veselá, p�átelská povaha, aktivní 
plemeno. TEL.: 724 543 523

* 39 letý pohledný muž (180, 80) hledá štíhlou po-
hlednou ženu. Zn. Náchodsko. Tel. 732 370 663
* Hledám p�ítelkyni z okolí Náchoda a Nového 
M�sta nad Metují ve v�ku 35 až 43let. D�ti nejsou 
p�ekážkou. Najdu T�? Tel.:606 906 075
* HLEDÁM PRIMA CHLAPA KOLEM 48 LET. 
Tel. �.: 606 847 418
* Rozvedený 48/172/72 s vy�ešenou minulostí by 
rád poznal up�ímnou ženu, také s vy�ešenou minu-
lostí z blízkého okolí, Náchoda, NovéhoM�sta n.M., 
�eské Skalice. TEL.:733 609 144

* Prodáme DB 3+1 na sídlišti Spo�ilov v Broumo-
v�, zd�né jádro, kuchy�ská linka z masivu, nová 
plastová okna a další úpravy. TEL.:739 637 400
* Pronajmu p�ízemní byt v Náchod�: obývací ku-
chy�, ložnice + p�ísl. 48 m2 4250 K�, 5000 kauce. 
TEL.: 603 585 112
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 775 
777 073
* Pronajmu 1+1 v NA - centrum a velké 1+1 v RD 
v NA - B�loves. Náj.3500,- + ink. TEL.:737 411 933
* Nabízíme družstevní byt 1+1 (37 m2) v Náchod�, 
v panelovém dom�, ul.B�loveská. Cena: 575.000,-
K�, tel.724 869 260.RK nevolat!
* Pronajmeme byt 1+1 (od února 2011) nebo ko-
mer�ní prostory (ihned) v �.Skalici u nám�stí, vhod-
né jako prodejna, kancelá�e, pop�.k provozování ma-
sáží, kosmetiky atd. Vým�ra 29 m2 cena 3.500,- K�, 
tel.602 204 002
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Tel: 774 777 073
* Pronajmu dlouhodob� v nov� zrek.dom� 
v NA poblíž centra ve2NP nadst.podkr.byt 103m2 
4+1 s balk.,2x koupelna. Nájemné 7.000,-K� + in-
kaso + kauce, tel. 608 90 30 70.
* PRONAJMU DLOUHODOB� BYT 1+1,UL. 
B�LOVESKÁ, NÁCHOD. VÝHLED DO MON-
TACE. NÁJEM 3TISÍCE + SLUŽBY, VRATNÁ 
KAUCE 15TISÍC. VOLNÝ IHNED.
TEL.602 747 024.
* Pronajmu dlouhodob� garsonku s terasou, 
26,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím naproti 
hospod�, nájemné 2.900,-K�+inkaso 1.900,-K�+ 
kauce 14.400,-K�.Tel.:608 90 30 50.
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídl. u ne-
mocnice. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1, 74 m2 ve 4.NP 
v Náchod� sídl.Branka. Nájemné 5.000,-K� + in-
kaso 1.653,-K� + kauce, tel. 608 90 30 70.
* Prodám slunný byt 3+1 v OV,v Novém M�st� 
n.Met. Po kompletní rekonstrukci. Byt volný nejdéle 
na konci r.2011.Cena - 1. 690 000,-. Tel. 725 154 004
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku, 4 km 
od Náchoda. Volný od 12/10, nepožaduji kauci. Info 
na tel.602 352 660

* Pronajmu byt 3+1 (74 m2) 1.NP, v Náchod�, 
SUN - modrá ul., slune�ný byt na okraji sídliš-
t�, velmi klidné místo s výhledem do p�írody (z 
obývacího pokoje, kuchyn� a balkonu krásný 
pohled na louky a lesy). Byt je �áste�n� za�í-
zený. Cena 8.500 K� + 1.200,- služby. Vratná 
kauce 10.000 K�. RK nevolat. Tel. 723 804 951

* Prodám cihlový byt 2+kk 48m2 v OV, cent-
rum Náchoda. Tel. 606 949 222
* Prodám slunný byt 1+1 p�ed�laný na 2+kk 
36 m2, 4. patro, B�loveská ul., Náchod. Nová 
plast. okna, rekonstrukce koupelny, p�evod 
do OV 04/2011. K dispozici sklep, prádelna, su-
šárna, balkon v meziposchodí. RK nevolat. Tel. 
777 06 66 93
* Prodám zd�ný byt 1+1 v Náchod�. Cena do-
hodou. TEL.:776 265 824
* Pronajmu dlouhodob� p�kný byt 1+1 s bal-
konem,38 m2, na sídl. u nem. v Náchod�. Nájem 
3.000,- + 2.500,- služby + vratná kauce. Tel:775 
637 192
* Prodám byt 3+1 v OV v Novém M�st� n.M. 
na Malecí. RK NEVOLAT. TEL.:607 112 708
* Prodám v Náchod� nadstandardní byt 3+1 (70 
m2) v OV s garáží v dom� 28 m2, blízko centra. 
Kompletní rekonstrukce 2008. Info 737 206 900, 
RK nevolat.
* Pronájem bytu 1+1 v lokalit� pod nám�stím 
v Jarom��i, sou�ástí je i zahrádka p�ed domem, 
kamenný sklep, kolárna. Byt je vybaven novou 
kuchyní a plovoucí podlahou, volný ihned. Tel.: 
604 631 632
* Prodám družstevní byt 1+1, 6.NP, SUN Ná-
chod, lodžie, komora, sklep, nová okna, výhled 
na Staré M�sto n.M., tel. 775 304 903
* Pronajmu byt 2+1 Náchod B�loveská ul. 
TEL.:737 42 68 68
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v Náchod� 
na dobrém míst�. Velká kuchy� s jídelnou, + 2 
velké pokoje + p�edsí� + komora + zasklená lod-
žie + WC + koupelna nová plastová okna, lino, 
kuch. linka, sporák atd. p�da + sklep + kabel. TV 
+ internet + telefon. Kauce. Volný ihned. Tel 602 
790 044
* Prodám DB 1+1 v Broumov� na Spo�ilov�. 
Nová plastová okna. Cena k jednání. Tel:603 383 
056
* Nabízím pronájem 1+1 o celkové velikosti 
23,70 m2 + sklep v Náchod� za m�s. náj. 5.000,- 
K� v�etn� záloh na vodu a teplo. TEL.: 606 951 
546

 Prodám DB 3+1 v Náchod� po celkové re-
konstrukci - zd�né jádro, plovoucí podlahy, 
plastová okna, vestav�né sk�ín�, kuchy�ská 
linka. Byt je �áste�n� za�ízen a p�ipraven k 
nast�hování. Nádherný výhled. Cena doho-
dou. Tel.: 725 813 491

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Koupím vlašské o�echy, neloupané. TEL.:736 
68 28 07
* Koupím d�tské plechové šlapací autí�ko. Tel. 
603 173 075
* Koupím barevné kovy, autokabely, elektromo-
tory a katalyzátory. Dobré ceny. P�ijedu, platba 
v hotovosti. Tel. 603 457 966
* Koupím jakékoliv knihy od Julese Verna. Tel. 
777 559 451
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, a jiné. 
Platba v hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 
451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky 
nap�.zn. PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objek-
tivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím 
také stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslu-
šenství. Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakeli-
tová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, auto-
dráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, 
vyznamenání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i po-
škozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30

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

* Koupím staré pohlednice, vále�né fotogra� e. 
775 440 253

LŠ Na Mart� v Deštném v Orl. h. hledá 
INSTRUKTORY LYŽOVÁNÍ. Více na: 
777100529, www.sportpro� .cz/skiskola

* www.hubnete.cz/stihlya� t
* Daruji starou sk�í� za odvoz TEL.: 724 199 
564
* Hlídání d�tí (u�. MŠ), úklid, �išt�ní oken, ko-
berc�, sed. souprav. Tel. 605 145 004
* P�ehraji levn� záznam z kamery Hi8, VHS-C, 
MiniDv a jiné nap�. VHS na DVD. Tel. 732 11 
82 45
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový 
kopec, vhodné na zavážky a do cest. TEL.: 739 
814 111

* Prodám selata do výkrmu. Cena 58 K�/kg, 
tel. 776 191 392
* Prodám sedací soupravu rozkládací + 2 
k�esla,barva hn�dá,neponi�ená,používaná 3 m�-
síce a menší lednice zna�ky Zannusi v záruce, 
používaná 2 m�síce,neponi�ená,vše super stav. 
TEL.: 721 103 579
* Prodám dív�í lyža�ské boty (na sjezdovky) 
vel. 37, málo používané, cena 900 K�. Tel. 491 
420 945, 603 440 969
* Prodám telefonní karty. TEL.:602 145 222
* Prodám super vysava� pro alergiky RAIN 
BOW - USA s p�íslušenstvím, PC 90 tis.K�, 
NYNÍ 15 tis.K�. TEL.:603 266 454
* Prodám starší garážová vrata se zárubní - 
1000,-K�, starý šicí stroj Lada sk�í�ka bez entlu, 
sv�tlá sk�í�ka - levn�. TEL.:608 728 161
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé, složení panelu plech minerál. vata a plech, 
100x200 cm, TL 6 cm 250 K�/m2, TL 8 cm 275 
K�/m2, TL 10 cm 300 K�/m2, použití na stavbu 
montované garáže, dílny, chatky, st�n, oplášt�ní, 
stropního podhledu, p�í�ky, mám 140 ks. Tel. 
728 527 366
* Prodám vep�ové p�lky 53,-K�/kg + droby 
zdarma, jehn��í maso 130,-K�/kg. Krmeno bez 
sm�si. TEL.:607 950 500
* Prodám nové plastové vchodové dve�e 
98x198 cm,1/4 okno koso�tverec, bílé, hladké, 
hliník. práh, výpl� 2 cm izol. polystyren, cena 
4500 K�. Tel. 728 527 366
* Prodám zachovalá kachlová akumula�ní 
kamna. Cena 1000,-K�. Tel. 602 160 174
* Prodám kuchy�skou linku 2,50 m v�etn� 
my�ky AEG a pr�tokového boileru. Zn. Levn�. 
TEL.:732 772 292

KOUPÍM

R
ZNÉ

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
PRODEJ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

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

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

N.Město n/M.-Dvougenerační RD v klidné,atraktivní lokalitě „Na Františku“,po rekonstr.koupelen a kuchyní,poz.733 m2 ......... 3.100.000,-Kč
N.Město n/M.-Kompletně zařízený byt (včetně spotřebičů) 3+1 (72 m2) s balkonem,v centru města, 2NP,volný ihned ............... 1.690.000,-Kč
Vršovka u N.Město n/M.-Dům k rekonstrukci a s pěknou velkou stodolou,zahrada k výstavbě nového RD,poz.1125 m2 .................... dohodou
Kanadské dřevostavby-Nové domy na klíč z nejkvalit.stromů,do 6 měsíců dodání,obyt.plocha 96-175 m2-nutno vidět .................od 2,5 mil.Kč
Náchod-Dům s třemi volnými byty (dva s balkony) na atraktivním místě, u nákupních středisek,kolna ............... 2,6 mil.Kč Výhodná investice!
N.Město n/M+Náchod-Pronájem nebyt.prostor v centru města,vhodné jako kanceláře,výměra dle zájmu..........cena od 2.000,-Kč/kancelář
M.Svatoňovice-Pěkný RD (2+1,3+kk) po kompl.rekonstr.,s novou garáží,klidná část-u lesa,pozemek 561 m2-nutno vidět .... 1.980.000,-Kč
vM.Svatoňovice-Pěkný RD (2+1 a 3+kk) po kompl.rekonstr.,s novou garáží,klidná část-u lesa,pozemek 561 m2-nutno vidět ......... k jednání
N.Město n/M.-Velký,řadový RD „Na Františku“-pěkná a klidná část,vstup z kuchyně a suterénu na okrasnou zahradu. 3,1 mil.Kč SLEVA!
Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2), v 1 NP,po částečné rekonstrukci,s balkonem,poblíž centra,klidné místo ............1.190.000,-Kč  SLEVA!
Slavoňov u N.Města n/M-Větší dům (5+1) s dílnami a zahradou k výstavbě nového RD,poz.2.426 m2 ..........1,29 mil.Kč VÝRAZ.SLEVA!
Slavoňov u N.Města n/M.-Komerční pozemek pro výrobu a skladování (5.000 m2)+pěkné pozemky pro výstavbu RD se sítěmi ......... dohodou

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

NÁHRADNÍ VOZIDLO ZDARMA
pro poškozené p�i pojistné události

Zap�j�ení vozu fyzickým i právnickým osobám.
Servis, lakovna, pneuservis, autoskla, 

p�íprava na STK.

Více informací na telefonních �íslech:
H&P  AUTOSERVIS 

777 810 626
AUTOP	J
OVNA

 734 585 728
Každý zákazník autop�j�ovny 

od nás obdrží malou pozornost.



Firma GTH catering a.s.
Gotthardská 25/7 Praha 6

p�ijme na svou provozovnu 
do Adršpachu

KUCHA�E s praxí

Dobré platové podmínky

TEL.: 724 276 231

• 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

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

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Novinka! 
- prodej a montáž

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

zovny, prodejny a soukromé osoby.

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

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

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

Uklidíme 
a odvezeme 

sníh...

TEL.: 602 145 222

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

 - profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK

 - profilový systém spl�uje normu 73 0540-2

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

 - kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací

 - montáž, doprava a zam��ení v cen� 

   dodávky

 - zákaznický kupon slev pro další dodávky

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

Zefyr Náchod, 
Krámská 30

www.zefyr.cz

MENU 
V ČEŠTINĚ

ME
V ČEŠ

+ 18-55 VR 14 990 Kč

+ 18-105 VR 18 990 Kč

+ 18-55 VR 
+ 55-200 VR 19 990 Kč

+ 18-55 VR 
+ 55-300 VR  22 990 Kč

+ paměťová karta 8GBNikon

4x čištění čipu 
v ceně 2 000 Kč 

ZDARMA!

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

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

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

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 
Pod�bradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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          

Výkup železa a barevných kovů
ul.17.listopadu po, st, pá  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.  

                                   so  8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE, 
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ PO-
HOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, 
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN!ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN!

kompletní servis

DAN	 
Ú�ETNICTVÍ

MZDY

Více na : 
www.pro� ucto.com
Tel.: 722 949 317

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony

profi  digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 
rekonstrukce stávajících systémů,

prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
       Českých Bratří 89              491 422 999, 
       547 01  Náchod                    777 790 675,

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

B�loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

* u vás ukážeme 
* poradíme 
* spočítáme  

* počítačové návrhy 
* návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná 

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

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

mob.: 776 74 20 74

- vestavěné skříně

- vestavěné skříně

- kuchyně na míru

- kuchyně na míru

- renovace kuchyní

- renovace kuchyní

M�sto Nové M�sto nad Metují
Pronajme nebytové prostory bývalé prodejny potravin

Celková vým�ra 105 m2

( ul. Nádražní )

dále pronajme nebytové prostory kancelá�e
Celková vým�ra 19 m2

( ul. T.G.M., „Rychta“ )

Bližší informace o podmínkách nájmu na ú�ední desce 
M�sta Nové M�sto nad Metují

nebo na tel: 777 75 24 26

HOSP
DKA NA NÁVSI
ve Velkém D�eví�i Vás zve
nejen ke každodennímu menu,

ale i k odpolednímu a ve
ernímu posezení.
Blíží se 
as váno
ní, zkuste se zastavit

a pozvat svoji rodinu, p�átele a spolupracovníky
na n�co dobrého.

Zavolejte si na tel. 608 21 31 54
a my budeme naslouchat Vašim p�áním.

T�ší se na Vás kolektiv HOSP
DKY NA NÁVSI
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Našli jste v lednici balení sýra na grilo-
vání a marn� p�emýšlíte co s ním, když 
venku už se grilovat nedá? Mám pro Vás 
jeden tip.

Sýr nakrájíme na plátky a posypeme 
bazalkou, chilli, vegetou, osolíme a ope-
p�íme. Pokládáme na pánev na rozeh�áté 
sádlo. P�idáme nakládaný ch�est a res-
tujeme. Po chvíli zakápneme suchým 
bílým vínem, vmícháme 33% smetanu 
a n�kolik plátk� másla a podusíme. Vý-
bornou p�ílohou jsou smažené brambo-
rové krokety.

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

��������	
������
SÝROVÁ ZIMNÍ 

VARIACE

HEZKEJ PES
Střihová úprava, 

kosmetika a péče 
pro čtyřnohé kamarády

HEZKÝHO PSA najdete 
na Plhově, v Náchodě
ul.Kostelecká 1828 - suterén domu
(žlutý věžák směr Dolní Radechová)

po-čt 10.00 - 18.00 hod.
pá 10.00 - 15.00 hod. - popř.dohodou

Kristina Meierová
tel.: 739 13 41 41

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

sobota 11.12.2010 od 20.00 hod.sobota 11.12.2010 od 20.00 hod.                          
Taneční večer se skupinou ZNOVUZROZENÍTaneční večer se skupinou ZNOVUZROZENÍ

Přijímáme rezervace na Silvestra, hraje skupina ProměnaPřijímáme rezervace na Silvestra, hraje skupina Proměna
salónek - možnosti pořádání akcí, večírků apod.salónek - možnosti pořádání akcí, večírků apod.

                                           rezervace na tel.: 603 422 845       pond�lí-ned�le od 11 hodin ob�dy
* speciality bezmasé kuchyn� * domácí zákusky a kolá�e

POD	KOVÁNÍ
R�žová t�ída z Mate�ské školy, Náchod, Alšova 952 by tímto ráda pod�kovala

St�ední škole a Základní škole v Novém M�st� nad Metují
za velmi p�kn� p�ipravenou exkurzi v aranžérské díln�, 

která byla dopln�na zajímavým programem pro d�ti.
Moc d�kují d�ti z R�žové t�ídy a paní u�itelky Ká	a a Z�za

Kr�ínská desítka
 Tak p�esn� takhle se jmenovala poslední 
akce, která završila desetileté narozeniny zá-
kladní školy v Kr�ín� v Novém M�st� nad 
Metují. Vše prob�hlo na svatého Martina, 
tedy 11. listopadu, v novom�stském kin�. 
Ohlédnutí za deseti lety v naší škole, tak by 
se stru�n� dal charakterizovat pestrý pro-
gram, kterým návšt�vníky provázela Katka 
a Mikuláš. Deset zastavení, deset p�ipome-
nutí tradi�ních i výjime�ných akcí školy do-
provázených fotogra� emi, deset vystoupení. 
Hodina pestrého programu, která utekla jako 
voda. Možná si ale neumíte p�edstavit, kolik 
práce dá, než se takový program p�ipraví. 
Nacvi�ování vystoupení, sestavování pro-
gramu, tvorba pozvánek a plakát�, zajišt�ní 
výzdoby, p�íprava technického zázemí, vý-
b�r fotogra� í a jejich zpracování pro plátno, 
správná volba pr�vodc� programem a se-
psání jejich komentá��, zajišt�ní fotograf�, 
aby bylo vše zdokumentováno. Možná jsem 
na n�co ješt� zapomn�la, ale sami jist� uzná-
te, že taková akce nevznikne, jak se �íká, 
p�es noc. Proto bych zde ráda pod�kovala 

všem, kte�í na Kr�ínské desítce zapracovali. Všem, kterým mohli diváci tleskat na podiu, 
i t�m, kte�í stáli v zákulisí a podíleli se na p�ípravách. Desáté narozeniny jsme, milá školo, 
oslavili, tak a	 v dalších letech p�kn� šlapeš!                                                     Romana Mina�íková

SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

V NAŠEM TEMPU 
NEZMRZNETE        

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

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

MAGIC ENGLISH 
ZAHAJUJE PRODEJ

VÁNO
NÍCH DÁRKOVÝCH 
POUKAZ	,

personi� kované poukazy pro d�ti 
psané formou dopisu od Ježíška 

(upravíme dle vašeho p�ání)
dárkové poukazy pro dosp�lé

sami si zvolíte cenu 
i gra� ku poukazu 

Kontaktujte nás na tel: 603 508 779 
a  na mailu: 

magicenglish@magicenglish.cz

Od února otevíráme nové kurzy!

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz


