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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).

 Naše okolí podléhá neustálým prom�nám. Mnohdy si to ani neuv�domujeme až do chvíle, 
kdy n�co nenávratn� zmizí a rozplyne se v �ece �asu. Potom už m�žeme spoléhat jen na pa-
m��, ale jak �íká klasik: „Sv��ovat v�ci pouhé pam�ti, znamená zapisovati je do v�tru, nebo� 
naše pam�� je prchavá...“ Lepší je ur�it� objektiv fotogra� ckého p�ístroje, který p�ed desít-
kami let zaznamenal zámeckou hájovnu v Náchod� (foto z vlastnictví pí. Šitinové - Náchod)

SV�T ROZPLYNUTÝ V �ECE �ASU

MOBILNÍ 
HOSPIC

 V �erveném Kostelci funguje od 1. �íjna 
Mobilní hospic Anežky �eské a Ambulan-
ce paliativní pé�e. Toto za�ízení p�edchází 
nebo navazuje na pé�i prvního �eského l�ž-
kového hospice - Hospice Anežky �eské 
v �erveném Kostelci. Mobilní hospic nabí-
zí službu léka�e, sester, sociálního pracov-
níka, psychologa i duchovního. Financová-
ní jeho �innosti je vícezdrojové - skládá se 
z úhrad z ve�ejného zdravotního pojišt�ní, 
z plateb �ásti náklad� samotnými klienty 
v kombinaci s p�ísp�vky dárc�.                  (r)

CENA 
PRO STAROSTU

 Starosta Jarom��e Ing. Ji�í Klepsa byl mezi 
osobnostmi, které obdržely Cenu P�ístav 2010. 
Tuto cenu ud�luje �eská rada d�tí a mládeže 
(�RDM) zástupc�m státní správy a samopsrá-
vy na místní a krajské úrovni za významnou 
podporu mimoškolní práce s d�tmi a mláde-
ží.                                                                    (r)

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775

����

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

www.timehouse.cz 
a budete ho mít 

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

109,-Kč

Otevírací doba
14.12.   7 - 17
15.12.   7 - 17
16.12.   7 - 17
17.12.   7 - 17
18.12.   7 - 12
19.12.   zavøeno
20.12.   7 - 17
21.12.   7 - 17
22.12.   7 - 17
23.12.   7 - 17

14.12. - 23.12. 2010
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MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD
tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

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

Náchod

olejovýolejový
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PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Když se pití vymkne kontrole
Setkat se s opilým �lov�kem není až tak výjime�ná událost. Pokud se jedná 

o opilce v leh�ích stadiích tedy jen se zhoršenou koordinací pohyb� a s blá-
bolivou mluvou, je lepší se mu velkým obloukem vyhnout. U �lov�ka v t�ž-
ším stadiu otravy však m�že dojít k zástav� dechu a tedy i ke smrti. I když 
v pohodlí k�esla si možná nep�ipouštíte, že by jste kdy byli ochotni opilému 
pomáhat, p�esto „pro strý�ka P�íhodu“ sebou trošku teorie nosit m�žete.

V prvé �ad� je nutno se p�esv�d�it, zda postižený a udrží pr�chodnost dýcha-
cích cest. Pokud je dýchání velmi povrchní a postižený promodrává okolo rt�, je 
nutno zahájit um�lé dýchání z úst do úst, což v p�ípad� otravy alkoholem není 
pro zachránce zrovna p�íjemný po�in. V p�ípad� zástavy ob�hu je nutno zahájit 
nep�ímou masáž srde�ní. Sou�asn� je nutné zavolat rychlou záchrannou pomoc 
a postiženého co nejd�íve transportovat k odborné pomoci. Než p�ijede sanit-
ka, uložte postiženého na bok, aby mu nemohl zapadnout jazyk nebo nevdechl 
zvratky.

U osob opilých nesmíme p�ehlédnout jiné závažné stavy a úrazy jako nap�. po-
ran�ní hlavy, �i vnit�ních orgán�, které m�že být následkem z pádu nebo i nap�. 
napadení úto�níkem. Alkohol tlumí bolest, je tedy možné, že podnapilá osoba 
nás na zran�ní neupozorní. I postiženého, který je p�i v�domí je nutno neustále 
sledovat a kontrolovat životní funkce. Alkohol uložený v žaludku ješt� m�že 
ješt� n�jaký �as otravu zhoršovat. Abychom zamezili dalšímu vst�ebávání alko-
holu je lepší se pokusit o vyvolání zvracení, nap�íklad vypitím v�tšího množství 
solného roztoku. Vždy je pot�eba zajistit , je tedy lepší opilého uložit do stabili-
zované polohy na boku.

Nechat opilého zcela bez dozoru m�že být osudnou chybou. Zvláš� ve stavu, 
kdy hrozí, že postižený upadne do bezv�domí.

P�íjemné oslavy s mírou, p�ejí Hasi�i Nové M�sto nad Metují

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA doporučuje

Když se v roce 1724 francouzský vina� a kupec Remy Martin za-
m��il p�i svých obchodech regionu Charente tém�� výhradn� na vyšší 
kvalitu, možná ani netušil, že dává vzniknout tradici, která p�etrvá 
staletí. Jeho následovníci pokra�ovali v práci s nejlepšími víny, která 
vznikla díky nejlepší p�d� v oblasti Crande Champagne a Petit Cham-
pagne, díky nejlepšímu sudovému d�evu a samoz�ejm� nejlepším li-
dem.

Druhá polovina 19. století byla obdobím velkého r�stu. Objevil se 
znak kentaura jako ozna�ení výrobk� Remy Martin, byla patentována 
karafa „ Louis XIII“ a � rma upevnila svoje pozice nejen v celé Evro-
p�, ale i ve Spojených státech.

Barmani by m�li ctít pravidlo, že host, který platí poslední sklenku, 
dostává karafu jako dárek. Cena karafy s obsahem  0, 7 l toho nejlep-
šího ko	aku se v sou�asné dob� pohybuje kolem 35 000 až 40 000 
korun.

Koncem lo	ského roku se v Praze dražila poslední karafa ko	aku 
Louis XIII. Black Pearl na sv�t�. Pochází z exkluzivní edice spole�-
nosti Remy Martin, �ítající pouhých 786 �íslovaných lahví. Vít�z 
aukce zaplatil za „�ernou perlu“ 360 tisíc korun a získal skute�n� 

unikátní sb�ratelský kousek. Design karafy z ru�n� foukaného tekou-
cího k�iš�álu barvy antracitu byl vytvo�en podle originální kovové 
p�edlohy z napoleonských vojenských tažení. Byl zdoben platinový-
mi ozdobnými prvky, které lámou sv�tlo. Pomocí hry sv�tel a stín� 
pak vyvolávají optické klamy. Unikátní však není jen forma „�erné 
perly“, ale také obsah. Ko	ak je totiž smíchán s 1200 archivních vzor-
k�, z nichž n�které jsou staré více než sto let.

Ko	ak se v míchaných nápojích objevuje v sou�asné dob� z�ídka. 
Krále nápoj� je lépe si vychutnat tzv. sólo. P�esto ve starých recep-
tech n�jaké drinky z d�ív�jších dob z�staly.

FRAMBOISE MARTIN
Do sklenky typu 
 étna nalijeme 2 cl ko	aku REMY MARTIN a p�i-

dáme 1 cl malinového likéru. Poté dolijeme šampa	ské nebo sekt tak, 
aby se suroviny jemn� promíchaly. Do nápoje vložíme malinu a po-
dáváme....

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

REMY MARTIN

T�šte se v klidu na Vánoce
 Op�t nadešel �as adventu a sešel se starý rok s novým. V dnešní dob� je to však spíše 
období stresu ze shán�ní dárk�, pe�ení, nakupování a uklízení. Proto si rad�ji p�ipome	me, 
jak trávili krásný p�edváno�ní a váno�ní �as naši p�edkové. Že váno�ním svátk�m p�edchází 
�ty�týdenní období adventu, doba zklidn�ní, to dnes v�dí všichni. �íkalo se, že sv. Kate�ina 
(25. 11.) zav�ela muzikanty do chléva a housle pov�sila do komína. V noci na sv. Ond�eje 
(30. 11.), který otev�el tichý advent, se dalo poprvé v�štit a p�edvídat budoucnost. V dáv-
ných dobách, když si dívka stoupla v tuto noc na postel, zjevil se jí její vyvolený. V p�ed-
ve�er sv. Barbory (4. 12.) chodívala v bílých šatech oble�ená maškara - Barborka. V pase 
m�la uvázanou modrou nebo �ervenou pentli, rozpušt�né vlasy, obli�ej zabílený moukou 
a zahalený závojem, na hlav� v�ne�ek z kyti�ek. V ruce nesla košík s cukrovím a pe�ivem 
zvaným barborky - rohlí�ky, housti�kami, kolá�ky a preclíky. Navštívila domácnosti a tímto 
pe�ivem je obdarovala. Další dodnes nejoblíben�jší postavou nejen u d�tí je sv. Mikuláš (6. 
12.). Ale v�d�li jste, že podle starých legend p�ináší d�tem št�stí a chrání je proti nemocem? 
Je také patronem námo�ník�, žák� a zastáncem chudých. Zanedlouho se ohlásila sv. Lucie 
(13. 12.). Hospodá�i v tento den zaseli do misek nebo kv�tiná�� „pšení�ka“, což byly r�zné 
druhy obilovin, které se v hospodá�ství p�stovaly. Na Boží hod posuzovali bujnost porostu 
a podle toho odhadovali úrodu na p�íští rok. �as plynul jako voda a nadešel o�ekávaný 
Št�drý ve�er. Lidé si mezi sebou nad�lovali dárky, ale nikdy nezapomn�li na domácí a lesní 
zv��, na ryby v �ekách a rybnících. Na Št�pána se v kostelích k�til oves, a když mládenci šli 
z kostela, házeli oves po d�v�atech jako p�ipomínku ukamenování apoštola Št�pána. S p�í-
chodem Silvestra se lidé v�novali úklidu a zamyšlení na tím, co jim uplynulý rok p�inesl, 
a jaký bude ten nadcházející. Obvyklým dárkem k novému roku byl �ty�lístek pro št�stí.  
 Tak pokud jste to letos op�t nezvládli v klidu, nechte se alespo	 inspirovat recepty našich 
moud�ejších p�edk�.
Recepty na cukroví podle našich babi�ek najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

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

www. hshronov.cz

Talíř ve znamení 
předvánočního času

Rodinný dům u zámku v Novém Městě nad Metují.................................................................................2 999 000,-Kč
Rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice.................................................................................1 495 000,-Kč
Rodinný dům s udržovanou  zahradou v klidné části Červeného Kostelce ................................................2 190 000,- Kč
Družstevní byt 4+1 Nové Město nad Metují...........................................................................................1 570 000,-Kč
Větší rodinný dům ve Velkém Poříčí.....................................................................................................2 249 000,- Kč

Řadový rodinný dům s garáží, Česká Skalice
Krajový řadový dům v klidné části centra České Skalice. Dům 
je v původním stavu, rekonstrukce interiéru žádaná. Dům má 
6 místností ve dvou podlažích, v každém patře samostatné so-
ciální zařízení a kuchyně. (možnost jako i dvougenerační dům 
2x 2+1) U domu je menší, oplocená zahrada. V ceně domu je 
i samostatná garáž, která se nachází cca 3 min.chůze od domu. 
Dům je napojen na el.220/380V, vodovod, kanalizace přes jím-
ku. Výměra celkem 256 m2.      ��Cena: 1 900 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (25)

Syn faktora Josefa Barton� pocházel 
z Vysoké Srbské. V Náchod� za�al s ro-
dinou potiskovat plátna od domácích tkal-
c�. Na Plhov� roku 1869 postavil novou 
vytáp�nou sušárnu, kde zam�stnával i n�-
kolik tovaryš�. Zboží se tehdy máchalo 
v potoce. Jako jediný �eský podnikatel 
v roce 1885 za�al stav�t na spáleništi 
Kašparova mlýna na za�átku Bražce no-
vou textilku. Na plánu barevny, tiskárny 
sušárny i tkalcovny se podílel jeho syn 
Cyril. Ješt� týž rok zahájil práci v barev-
n� a tiskárn�. O rok pozd�ji byla uvede-
na do provozu tkalcovna pohán�ná vod-
ním kolem na spodní vodu. Po prvotních 
potížích s kolísáním stavu vody, další 
p�ístavb� a postavení parního stroje p�e-
šla tkalcovna na bavln�né látky, molina 
a pracovní kepry. V roce 1890 byl novým 
spole�níkem syn Josef. O �ty�i roky poz-
d�ji se stal spole�níkem i Cyril.

Dne 3. srpna 1902 se pro své spole�en-
ské aktivity Josef Barto	 st. vzdal podílu 
ve � rm�. Brat�i koupili v dražb� Šr�tk�v 
statek ve Starém M�st� na rozcestí silnic 
do Bražce a �eské Skalice. V pr�b�hu 
roku 1905 byla zahájena stavba p�vodn� 
p�ízemní p�ádelny, postaven parní stroj 
pro pohon nových anglických stroj� a ná-
sledujícího roku zahájena výroba. Podnik 
se tak stal nezávislým na dodávce p�íze 
od židovských � rem. V roce 1907 došlo 
k nástavb� druhého poschodí a p�ístavb� 
p�ádelny. Pohon již zajiš�ovaly elektro-
motory. V té dob� zde pracovalo kolem 
800 d�lník�. Krize zp�sobila silné ztráty, 

takže na konci první sv�tové války m�lo 
práci jen 40 d�lník�. Podnikatelovo soci-
ální cít�ní dalo vznik kolonii d�lnických 
rodinných domk�, které se lidov� �íkalo 

Barto	ov, d�lníci z jeho p�ádelny m�li 
jako první závodní jídelnu a pro opušt�né 
d�ti postavil okresní sirot�inec. Pot�eby 
nové republiky i úsp�šný vývoz do za-
hrani�í zp�sobil zv�tšení podniku. Kolem 
roku 1933 bylo zam�stnáno v obou továr-
nách 1 200 zam�stnanc�.

Rok 1946 v I. etap� znárodn�ní zna-
menal pro � rmu Josef Barto	-Dobenín 
a syn konec soukromého podnikání. 
Továrny byly za�len�ny do n.p. Tepna. 
Bražecký závod do šedesátých let produ-
koval barevná plátna, m�l i svoji vlastní 
barevnu. Teprve koncem šedesátých let 
(n�kdy v letech 1967-69) se zde zapo�alo 
s výrobou podkladových tkanin pro smir-
ky. V letech 1974-77 byla výroba pln� 
rekonstruována (bezv�etenové p�edení, 
bez�lunkové tkaní a nové tryskové stavy) 
a výroba probíhala až do roku 1990. Byla 
tak jednou z nejlepších továren v celém 
textilním pr�myslu v republice.

TEPNA 
A LETZELOVA 

TEXTILKA

� Pohled na Tepnu

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

ÚVAHA 
O KONCI SV�TA

 Sv�tem se ší�í zv�sti o tom, že v roce 
2012 (p�esn� 21.12.2012) p�ijde konec sv�-
ta. Každý ale tvrdí n�co jiného. Nap�íklad 
n�kdo �íká, že se na zem�kouli vym�ní póly. 
Nebo, že Zemi, Slunce a st�ed Mlé�né dráhy 
protne stejná p�ímka, což by podle astrolog� 
mohlo znamenat, že Zemi pohltí �erná díra.
Mezi známé d�vody také pat�í Konec 
Mayského kalendá�e, což si mnoho lidí vy-
sv�tluje práv�, jako konec sv�ta.
 N�kte�í ale tvrdí, že m�že díky tomu p�ijít 
jisté osvícení. Ale zatím nejpravd�podobn�j-
ší variantou konce sv�ta je, že si naší pla-
netu nakonec zni�íme sami. A� již špatným 
zacházením s naší planetou nebo dalšími 
globálními válkami.
 O tom, co se skute�n� stane v roce 2012 
m�žeme prozatím jen spekulovat - je to 
na každém z nás, jak se k tomu postavíme.

K.Krti�ková 8.B ZŠ Plhov

NOVÁ 
GALERIE

 V Jarom��i - Josefov� byla v listopadu 
otev�ena Galerie Petra Nováka. Umíst�na je 
v tzv. Bastionu IV. v Josefov�. Jak zní po-
zvánka k jejímu slavnostnímu otev�ení, vítá-
ni jsou milovníci um�ní a koní v p�sobivých 
kasematech pevnosti                                  (r)

V roce 1991 byla v Bražci zrušena kotelna na uhlí a p�ešlo se 
na plynové vytáp�ní. K 1.5.1992 se z bývalých závod� Tepna 03 
a Tepna 04 vytvo�ila spole�nost BARTO� - textilní závody a.s. Zá-
kladní kapitál spole�nosti tvo�ily akcie vydané na základ� restitu�ní-

ho nároku pana Josefa Mariana Barton�-Dobenína. 
V letech 1995-2004 byl v Bražci úpln� vym�n�n 
strojní park a pokra�uje se zde ve výrob� pr�mys-
lových tkanin na smirková plátna.

Obdobn� v p�ádeln� ve Starém M�st� došlo 
v letech 1993-2003 k vým�n� strojového parku. 
Vlivem p�ílivu asijských výrobk� a drahých ener-
gií ale spole�nost ztrácela konkurenceschopnost, 
takže ze 70 pracovník� jich z�stalo jen 14. V roce 
2009 proto ve Starém M�st� byla výroba úpln� 
ukon�ena. Objekt koupila v dražb� v roce 2010 
spole�nost Novo Náchod s.r.o., majitel pan Pinka-
va 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 fotografie o uvád�ných objektech k za-

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

� Textilka Karla Letzela

EU TIP



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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

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!

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

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

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

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

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

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

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

Uklidové práce
fi rma Kovalský

                                                čištění oken, koberců,                                             

                                           autočalounění

telefon: 608 880 801

e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

Předvánoční úklidy

- servis, náhradní díly

- spotřební materiál                        

(sáčky, fi ltry, kobosan)

- výkup a prodej

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

Všem svým zákazníkům a obchodním partnerům
děkujeme za spolupráci

a v roce 2011 přejeme zdraví, pohodu a optimismus.

Pod�kování
Policii �R

 Všichni ze ZŠ Babí bychom cht�li pod�-
kovat Policii �R, za velmi hezkou besedu 
a ukázku práce psovod�. D�ti se dozv�d�ly, 
co vše práce Policie obnáší, byly pou�eny 
o nebezpe�í zneužití informací na interne-
tových sociálních sítí, menší d�ti byly po-
u�eny o nebezpe�í kontaktu s cizími lidmi. 
Dozv�d�ly se také, v jakých situacích a kde 
se dají použít policejní psi, co vše obnáší je-
jich výcvik a jak se o pejsky správn� pe�uje. 
Povídání bylo velmi hezké, poutavé a ur�it� 
velmi pou�né.

Dana �ejchanová, ZŠ Pavlišovská

KALENDÁ� 2011
 Prosinec je �asem p�ejícím kalendá��m 
na nový rok. Typem pro všechny jarom��ské 
patrioty m�že být kalendá� s jarom��skými a jo-
sefovskými fotogra� emi. Kalendá� p�ipravilo 
Studio AZ Hostinné a zakoupit jej m�žete v jaro-
m��ském muzeu a v tamním informa�ním centru.                                                                                                                                          
                                                                         (r)

Úsp�šný záv�r sezony
 Dne 7.listopadu po�ádal oddíl TJ So-
kol Hradec Králové JUDOREJ mláat 
a mladšího žactva. Ve váze do 38kg 
ukon�il všechny zápasy p�ed �asovým 
limitem Ond�ej Sejkora a vybojoval 
tak první místo. Do 46kg získal Karel 
Šrámek bronzovou medaili.
 20.listopadu 2010 prob�hlo v Plzni 
Mistrovství �eské republiky doros-
tenek a dorostenc� v judu. Ve váze 
do 44kg Kate�ina Rajnohová Dušán-
ková z JUDO CLUBU BROUMOV 
zvít�zila a obhájila lo	ské vít�zství. 
Získala tak již t�etí titul Mistr �eské 
republiky.
P�ípravu jsme neponechali náho-
d�, dvakrát v týdnu jsme dojížd�li 
do Hradce Králové a Ji�ína a tím m�li 
možnost znásobit p�ípravu s lepšími 
soupe�i. Nyní si odpo�inkov� užijeme 
�as Vánoc a od ledna za�ínáme získá-

vat body v tzv. rankingu, abychom si zajistili dostate�ný po�et bod� pro ú�ast 
na Mistrovství �R 2011.                                   za JC Broumov Dagmar Dušánková

PLAVECKÁ ŠTAFETA 
NA ZÁV�R

 Plavání v Babacupu již každoro�n� uzavírá celoro�ní snažení všech tým� této sout�že.
Závody prob�hly v sobotu 6.11. již tradi�n� v plaveckém bazénu v Náchod�.
 I záv�re�ná disciplína Babacupu, kterou je plavání, doznala malých zm�n. P�vodn� 
do závodu na 200m mohly nastoupit všechny �lenky družstva. Po�ítaly se �asy šesti nej-
lepších a ostatní mohly pro sv�j tým získat pomocný bod za ú�ast.
 Tentokrát bylo nutné vybrat p�t nejrychlejších plavky	. Plavalo se štafetov�. Každá 
plavkyn� m�la p�ed sebou úsek 200m volným zp�sobem. Štafeta závod oživila.
 Jasnými favoritkami závodu se staly dívky z týmu UFO Krasotinky. Doplavaly se zna�-
ným náskokem první. Je velká škoda, že tento tým m�l v pr�b�hu sout�že problémy s �as-
tou absencí. Pokud by se dívky ú�astnily i ostatních disciplín v optimálním složení, v��ím, 
že by mohly pomýšlet na stupn� vít�z� i v celkovém hodnocení.
 O druhou p�í�ku zápolily dívky z tým� Partners a Würth. V�tšinu závodu držely druhé 
místo plavkyn� Partners, ale v záv�ru závodu nastoupily dívky z Würthu a získaly st�íbro. 
Partners skon�ily smoln� t�etí. Druhá p�í�ka by je totiž vynesla na druhé místo v celkovém 
po�adí.
 Skv�lým stylem a houževnatým výkonem se p�edvedly nová�ci z IR Inspections. Do-
plavaly si pro �tvrté místo. Po�ádající tým, Integraf Stars, skon�il pátý. Záv�re�ná disciplí-
na, ani po�ádání tohoto závodu jim p�íliš nevyšlo. P�esto se mohly dívky p�i vyhlašování 
výsledk� radovat.
 Jak tedy vypadají celkové výsledky po devíti disciplínách? Vít�zství letos vybojoval 
tým Würth. Druhé místo nakonec získal Integraf Stars, t�etí Parters. Nepopulární bram-
borovou medaili si odnáší nová�ek sout�že, tým IR Inspections. Poslední letos skon�ilo 
družstvo UFO Krasotinky.
 Všichni se t�ší na záv�re�ný ve�írek u Ládi Exnera, kde se rozhodne, zda bude Babacup 
pokra�ovat i v následujícím roce.                                                                                    P.H.

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
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Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

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

TEL.:602 145 222

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

773 061 131, 777 061 131, 491 417 180

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení 
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

Ing. Alena Lochmanová
Na Hamrech 874 (řemeslnické centrum),

547 01  Náchod

e-mail: a.lochmanova@seznam.cze-mail: a.lochmanova@seznam.cz
www.autolaky-lochmanova.czwww.autolaky-lochmanova.cz
Tel.: 607 830 870 * 777 321 870Tel.: 607 830 870 * 777 321 870

Nabízíme:
�� míchání autolak� fy. LESONAL
    a MAX MEYER
�� prodej materiál� a pot�eb pro autolakýrníky
�� široký výb�r sprej�
�� pln�ní sprej�
�� materiály na ochranu spodk� a dutin voz�
�� autokosmetika
�� �istící prost�edky HG

Provozní doba:Provozní doba:
Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.

AUTOLAKYAUTOLAKY

Prodám štěňata 
Slovenského kopova 

- fenky s PP. Oba rodiče pracovně vedeni. 

Ihned k odběru. Tel.: 724 037 866

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám jako 
milí hosté věnovali v roce 2010

Provoz o svátcích:
� 25-26.12. 2010 zavřeno � 1.-2.1.2011 zavřeno

� otevřeno od 3.1. 2011

RESTAURACE A HOTEL SLAVIE 
v Náchodě

KRÁSNÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK

� přijímáme objednávky na Dlouhou noc a Silvestra
� můžete nás navštívit i na Štědrý večer
   (od 19.00 nápoje a nabídka studené kuchyně)
� poslední den v roce pořádáme Silvestrovské DISCO

od 13 - 16 hod.



Privátní stomatologická ordinace
MUDr. Jan Šnajdr

www.mudrjansnajdr.czwww.mudrjansnajdr.cz
stále p�ijímáme nové pacienty

ordinace se specializuje i na: 
	 implantologii

 ošet�ení laserem 

 ošet�ení ko�enových kanálk� 
 celokeramické korunky

  Kontakt: Náchodská 548, 549 312 Velké Po�í	í (Hronov) - tel.: 777 90 50 47

 

V�nujte svým blízkým krásný zážitek 
a podpo�te jejich zdraví. V naší jesky�-
ce naleznete spoustu tip� na váno�ní 

dárky - kvalitní kosmetiku, velký výb�r 
solných produkt� a v neposlední �ad� 
dárkové poukazy a permanentní vstu-

penky do naší pohádkové jesky�ky.

Husovo nám. 542, NÁCHOD
605 757 767, 491 42 28 28 
www.jeskynkasolna.cz

TIP NA VÁNO�NÍ DÁREK 
PERMANENTNÍ VSTUPENKA 

DO SOLNÉ JESKY�KY

SOLNÁ JESKY�KA

O SOLNÉ JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSKY�K
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Britské kartá�ovací Britské kartá�ovací 
vysava�e Hoovervysava�e Hoover

Dodává: ELPO-elektro, B�loveská 955,
Náchod (vedle restaurace Sport)
tel: 491 424 736, 602790044
e-mail: elpo.elektro@tiscali.cz

• stojatý vysavač PurePower – vhodný i pro profi provoz                          
TESTOVANÝ PRO ALERGIKY                                                                   
• Pere koberce suchou cestou                                                                    
   Obrovský výkon 2000W.velkoobjemový sáček 3 vrstvy 4,2 l                             
• 7 násobná filtrace, pracovní radius  11m                                                        
• Odstraní zašlapané nečistoty, nopky, vlasy, zvířecí chlupy atd.                             
• Minimální náklady na sáčky, smršťovací hadice 0,5-4m                                     
Rotační kartáč s přímým pohonem 
- nejdokonalejší vysavač na koberce                                                                                     
   Nastavení výšky rotačního kartáče dle výšky koberců,nesené příslušenství:
    štěrbina 40cm , prachový kartáč,hubice na čalounění,prodlužovací trubky

 CAPTOR
Jediný ruční vysavač s rotačním kartáčem 

na našem trhu - ke koupi pouze u nás

 Velmi silný, bezsáčkový, s pratelným filtrem, 
Žádné provozní náklady    

Vyniká vysáváním do hloubky a odstraňováním chlupů a nopků    
Vynikající na auta, čalouněný nábytek, matrace, čištění oděvů 

Vhodný k bleskovému každodennímu úklidu
Bohaté příslušenství v ceně, viz obrázek                                                                    

 
Dříve: 7999,-Kč  Nyní: 2999,- Kč    Dříve: 1999,-Kč    Nyní: 1799,- Kč        

Při koupi obou vysavačů  bude stát malý Captor pouhých 1299,- Kč 
D

 Sleva  5%
na nákup velkého vysava�e

PUREPOVER



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)

PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB
kapr, štika, pstruh, sumec, amur
p č ěrodáváme živé ryby celoro n

Akvaristika Náchod, Strnadova 48, námestí T.G.M.ˇ

Jan Kolowrat Krakowský
SPRÁVA KOLOWRATSKÉHO RYBÁŘSTVÍ OPOČNO

P NÍŘEDVÁNOČ

(živých i uzených)

SÁDKY POD HRÁZÍ PŘEHRADY ROZKOŠ
18.12. - 23.12.2010  8.00 - 16.00 hodin

PRODEJ RYB

Prodejní doba:

Dlouholetým, sou�asným i budoucím 

zákazník�m p�ejeme krásné prožití vá-

no�ních svátk� a v novém roce hodn� 

osobních úsp�ch�.

D�kujeme za Vaši p�íze
.

Salon   GARDEN
Riegrova 737, Náchod

Iva �erná 777 650 663
Michaela Volavková 776 652 651

Ve Velkém Po�í�í
 na nám�stí 

v prostorách foyer školní jídelny

P�ístup 24 hodin denn�

Cena za 1 litr 15 K�
Stá�ení do vlastních nádob

AUTOMAT 
NA MLÉKO

TONAVA Úpice, akciová spoleènost
pøijme

Zájemci hlaste se osobnì nebo telefonicky u pí Kuhnové
tel.: 499 802 170, e-mail: kuhnova@tonava.cz

TONAVA, a.s. obdr�ela dotaci v rámci programu v podnicíchOPPI - ICT

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
Po�adavky: zodpovìdnost, flexibilita, ochota spolupracovat

Vzdìlání: minimálnì ÚSO; ekonomické vzdìlání, AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme: perspektivní zamìstnání v prosperující firmì

Uzávìrka pøihlášek pro výbìrové øízení 15.12.2010

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

* MASÁŽE * REIKI *
Josef Fulka

Kosmetické centrum 

ŠARM
Husovo nám�stí 1022 Náchod

Tel. 605 166 156

 Na velké v�ci se p�ijde náhodou. Pe-
nicilin vznikl tak, že n�kdo zapomn�l 
uklízet laborato�. Výsledkem je zdra-
ví pro mnoho lidí. A takhle vznikla  i 
Zumba. Kde? Daleko! Až v Kolumbii 
si jeden trenér fitness zapomn�l vzít 
na lekci tu správnou hudbu a tak za�al 
experimentovat s r�znými jihoameric-
kými hudebnímu styly. Vznikla Zumba 
– „penicilin“ proti mnoha civiliza�ním 
neduh�m. Není to ani klasické cvi�ení, 
je to zábava, ve které najdete tane�ní 
kroky salsy, flamenga, tanga, reggae-
tonu a dalších tanc�. Zumba se vít�zn� 
valí sv�tem. Odbourává kalorie. Roz-
pouští stres – a hodn� moc baví. Zum-
ba se úsp�šn� protan�ila i náchodskou 
Brankou…

ZUMBA 
V PÁRTY PROST�EDÍ
   Zatan�it si v Náchod� Zumbu není 
dnes velký problém. Nová forma pohy-
bové aktivity spojující fitnesss prvky a 
tance si našla cestu do t�locvi�en a  dal-
ších sál�. To, co však d�lá Zumbu tak 
oblíbenou, je i prost�edí, ve kterém ji 
cvi�íte. Ostatn�, i celosv�tový oficiální 
slogan Zumby hovo�í o tom, že se zba-
víte cvi�ení a užijete si párty s p�áteli. 
Klasické cvi�ební a spole�enské sály  
byly kdysi postaveny pro jiné formy po-
hybových a t�lesných aktivit. A jiná je i 
Zumba, když ji provozujete v menším, 
moderním, intimn�jším sále. Zázemí 
pro Zumbu v „párty prost�edí“ se stalo 
v Náchod� realitou díky novému více-
funk�nímu sportovnímu sálku, který na-
jdete v Hurdálkov� ulici (naproti Kinu 

Vesmír). Jak jsme se dozv�d�li, je to prost�edí, které bude od ledna 2011 p�át nejen  
Zumb�, ale i všem moderním sportovním aktivitám – jumpingu, slim boxu, flowingu 
atd. Ale o nich, zase až n�kdy p�íšt�, protože nyní, v �ase shonu, zimy, krátkých dn� 
je ideální p�íležitost nechat rozkvést temperamentní a barevnou  Zumbu. P�íležitost 
pro všechny, kdy  muži jsou samoz�ejm� také  vítáni… 

ZBAVTE SE CVI�ENÍ, UŽÍVEJTE SI PÁRTY!
ZUMBA SE UŽ PROTAN�ILA  NÁCHODSKOU BRANKOU…

ZUMBA JAKO DÁREK
 M�žete si p�ijít zacvi�it Zumbu do nového sportovního sálku v Hurdálkov� ulici 
nebo lekce Zumby  již nyní zabalit vašim blízkým pod váno�ní strome�ek formou 
dárkového poukazu (kontaktní telefon: 775 602 887) Zumba je reflexí a „penicilinem“ 
na to, co trápí moderního �lov�ka: nedostatek pohybu, touha ztratit pár kil a cítit se 
dob�e, snaha ud�lat n�co pro sebe a skv�le  se u toho bavit, necvi�it, ud�lat si párty 
s p�áteli. Zumbu v Náchod� cvi�í, pardon tan�í, již stovky lidí. A jak je to s vámi, s vaší 
náladou, pohybem, p�ebyte�nými kaloriemi, co jste si práv� naskládali do ledni�ky?  
Zm�	te Váš styl! Zumba se už protan�ila náchodskou Brankou. P�idejte se taky!                                                                           
                                                                                                www.zumbanachod.cz

ZUMBA V PÁRTY PROST�EDÍ: 
sportovní sálek v Hurdálkov� ulici �.p.206 (I. patro), Náchod, tel. 775 602 887

 (Info o  váno�ních dárkových poukazech ZUMBY)



 BUKOVÉ POSTELE

200 x 180 cm
za 6 790,00 K� v�etn� DPH 

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

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

Postel  
M E T A X A

Vede si velmi dob�e
 Po vypušt�ní lo	ské sezóny díky problé-
m�m s koleny, Lýdie Leová již zase závodí 
za TJ Kraso Náchod, ská�e a vede si velmi 
dob�e.
 V sobotu 13. listopadu 2010 se zú�astnila 
krasobrusla�ských závod� „Orlovská pirue-
ta“, které po�ádal �KS a obsadila p�kné 2. 
místo z 27 startujících. Zajela si osobní bo-
dový rekord 89,14 bod�.
 Hned týden na to se vydala na meziná-
rodní krasobrusla�ské závody do Varšavy 
„Warsawa cup 2010“. Tohoto závodu se zú-
�astnilo 38 závodnic z 9 zemí. Poda�ilo se 
jí zajet velmi p�kný krátký program s 31,2 

body, kterým se za�adila na 3. místo. Volná 
jízda byla rovn�ž zda�ilá, ale polské kraso-
brusla�ce se p�ece jen poda�ilo Lýdii p�ed-
jet o 0,5 bodu, takže Lýdie získala nakonec 
místo �tvrté. I tak byla s výsledkem spoko-
jená a motivuje jí to do další p�ípravy.
 Do jízdy za�azuje všechny dvojité skoky 
a jejich kombinace v�etn� dvojitého axe-
la. Na Mistrovství �R by již cht�la za�adit 
i trojitého salchowa, kterého již p�i trénin-
ku ská�e.

TJ Kraso Náchod, p�edsedkyn� oddílu 
Ludmila Kuldová

Jiráskova chata na Dobrošov� osi�í
 Dne 5. prosince 2010 skon�ila dlouholetá kvalitní práce u�itel� odbor-
ného výcviku a jejich žák� v Jiráskov� chat� na Dobrošov�. St�ední škola 
hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s.r.o. k tomuto datu zav�e dve�e 
od chaty, odevzdá klí�e majitel�m, tedy Klubu �eských turist�, a odst�huje 
se. Bude to t�žké lou�ení - krásné prost�edí, skv�lí lidé - to jsou v�ci, které 
se nedají zabalit a odvézt. „Je nám líto, že opouštíme chatu, na kterou jsme 
si zvykli, na které prob�hly mnohé lyža�ské �i cyklistické kursy našich žák�, 
mnoho žák� tady oslavovalo r�zné spole�enské, rodinné i školní akce.“ �íkají 
unisono instrukto�i, kte�í zde odsloužili kus svého života.
 Na co však budeme dlouho vzpomínat jsou lidé, naši zákazníci. N�kte-
�í p�išli p�šky, n�kte�í p�ijeli na kolech, na b�žkách, auty, v autobusech �i 
na motorkách. N�kdo se stavil jen tak mimochodem, n�kdo chodil pravidel-
n�, jiní si nás našli na Internetu a nejen, že se dob�e najedli a napili, ale líbilo 
se jim i ubytování. Mnozí se k nám vraceli každý rok. V�d�li, že dostanou 
za rozumnou cenu kompletní služby. Pro� o t�chto lidi�kách píšu? Pro� tedy 

píši o Vás, naši zákazníci? Abych Vám pod�koval. Jedno jestli turista, spor-
tovec nebo ú�astník spole�enských akcí. Byli jste skv�lí, slušní, rádi jste si 
popovídali, ochutnali a ocenili naši práci. D�kujeme Vám.
 Nezanev�eli jsme na Vás, nechceme o Vás p�ijít, proto Vám nabízíme 
kompromis. Výhled do kraje, Dobrošov Vám nikde jinde nenabídneme, ale 
p�íjemné posezení, dobrá jídla i pití, snaživou a slušnou obsluhu ano. Pokud 
jste byli s našimi službami spokojeni, p�ijte za námi na naše nové praco-
višt� v 
 Obecním dom� ve Velkém Po�í�í. Najdete nás zde od 2.ledna 2011.
Ze svého standardu neslevíme a budeme se snažit kvalitu našich služeb ješt� 
zvýšit. Krom� jiného Vám nabízíme p�kné nové prost�edí zrekonstruované 
restaurace, dostupnost prost�edk� hromadné dopravy, množství cyklostezek 
v nejbližším okolí a také jedine�nosti m�styse Velkého Po�í�í a blízkých 
m�st Hronova a Náchoda. Jste všichni srde�n� zváni.
PS. Máme pro Vás p�ipravena i p�ekvapení, která jist� pot�ší.

Mgr.Karel Šimek

Mikulášský b�h
 V ned�li 28.11.2010 se zú�astnila �ást atletické tréninkové skupiny Ji�ího Vond�ej-
ce z Náchoda 13. ro�níku Mikulášského b�hu v dukelském lesoparku za po�adatelství 
Hv�zdy SKP ve spolupráci s Magistrátem m�sta Pardubic .
 Trasa závodu vedla po asfaltových a lesních cestách za již mrazivého po�así, p�esto si 
mladí sv��enci trenéra vedli velice úsp�šn�.
 V nejmladší kategorii v délce trati 570m - ro�. 1999 a mladší za ú�asti 16-ti d�v�at 
zvít�zila Bára Rozto�ilová - ro�.2000, Sára Kr�lová- ro�.2000 byla celkov� na 11. míst� 
- a Veronika Homolková-ro�.2005 skon�ila na p�kném 14. míst�. V chlapecké kategorii 

ze 24 ú�astník� byl Ji�í Kraus-ro�.2002 
osmý, hned za ním se umístil Jan Ho-
molka-ro�.2003, Dan Kubík-ro�.2000 byl 
na 14. míst� a Kryštof �ejchan skon�il 
celkov� na 18. míst�.
 V mladším žactvu o celkové délce tra-
tí 920m - ro�.1997-98 v kategorii dívek 
skon�ila na druhém míst� Jana Michel�í-
ková a v mladších žácích byl Tomáš Vej-
rek celkov� na 4. míst�.
 V kategorii staršího žactva na trati 
1 840m - ro�.1995-96 nenašla p�emoži-
telku Katarzyna Chryczyk a brala zlato 
a ješt� na t�etím míst� skon�ila Renata 
Kubíková. V chlapecké kategorii skon�il 
na druhém míst� Petr Vacek a p�esv�d�il 
trenéra, že se bude ucházet o za�azení pro 
nominaci na M�R v p�espolním b�hu.
 V dorostenecké kategorii- délka tra-
ti 2 760m - ro�. 1993-94 zvít�zila Anna 
Zikmundová .
 Záv�rem jsem konstatoval, že celá tato 
akce se velice vyda�ila a ukázala možnos-
ti pro nadcházející sezónu. Škoda jen ne-
ú�asti n�kterých mladých atlet� z d�vodu 
virových onemocn�ní.

Zdraví, št�stí a mnoho úsp�ch� p�eje 
Ji�í Vond�ejc - trenér

Úsp�šná sezona pokra�uje
 V sobotu 27.11.odjela d�v�ata z oddílu gymnastiky TJ Sokola Náchod na další závody 
do Špindlerova Mlýna. Jelikož však byla velká tenisová hala v rekonstrukci, tak se závod 
konal ve stísn�ných podmínkách školní t�locvi�ny. Ze sout�že musela být tak vypušt�na 
jedna z rychlostních disciplín.
 Na závod se sjeli d�v�ata i chlapci z celé �eské republiky jako, Praha, Kladno, Byst�ice 
pod Hostýnem, Týnec nad Sázavou, ale i Police nad Metují, Náchod - Plhov i Sokol Ná-
chod, Ji�ín a jiní....
 TJ Sokol Náchod byl zastoupen p�ti d�v�aty. Jelikož n�která onemocn�la, nemohly dív-
ky bohužel zasáhnout do boje v sout�ži družstev, což bylo podle podmínek závodu škoda, 
protože s takovým p�ívalem medailí by se dívkám jist� poda�ilo vybojovat další cenný 
kov, proto, že z p�ti zú�astn�ných závodnic p�ivezly náchodské sokolky t�i zlaté a jednu 
st�íbrnou medaili.
 Zlatou medaili si suverénním výkonem vybojovala v mladších žákyních I Nikolka Ji�ío-
vá, v kategorii starších žáky	 byla zlatá Susan Simonová a v dorostenkách se zlato poda�i-
lo, tentokrát velmi dobrým výkonem, vyhojovat Lucii Havlí�kové.
 Bronz si ze Špindlerova Mlýna ve velké konkurenci gymnastek odvezla po výborném 
výkonu Pavlína Vejrková v kategorii žákyn� II. Ani�ka Páclová skon�ila v této kategorii 
na velmi p�kném 6. míst�.
 Pokud to po�así dovolí, tak d�v�ata do Vánoc �ekají ješt� t�i závody, v Týnci nad Sáza-
vou, v Chrudimi a v Praze.
 Doufejme, že takto p�kn� rozjetou sezonu završí dalšími úsp�chy, hlavn� když p�edve-
dou bez chyby to, co se v letošním roce nau�ily.                               Míla Vejrková

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 
602 103 775 ����

„B�ŽKA�SKÁ 
NÁV�STIDLA“

 Novinkou v nadcházející zimní sezón� 
bude zna�ení v rámci strojov� upravova-
ných b�žeckých lyža�ských tras na Teplicku, 
Policku a Náchodsku. N�které k�ižovatky 
t�chto tras budou ozna�eny mobilními infor-
ma�ními mapkami. Oznámila to spole�nost 
BRANKA o.p.s.                                        (r)

POZOR 
NA PODVODNÍKY!

 V Královéhradeckém kraji dochází 
ke zvýšení trestné �innosti, jejíž ob�tí jsou 
senio�i. Cyni�tí pachatelé využívají jejich 
vysokého v�ku �i zdravotních obtíží. Pod 
r�znými záminkami vnikají do jejich obydlí, 
kde následn� odcizí cenné p�edm�ty nebo 
i � nan�ní hotovost. Dožadují se vstupu 
do bytu �i domu pod r�znými záminkami. 
Mezi ty nej�ast�jší pat�í: žádost o použití 
WC, žádost o sklenici vody k napití, žádost 
o vodu do chladi�e automobilu, prodej r�z-
ného zboží, výkup starožitností, vrácení � -
nan�ního p�eplatku, p�edání výhry, oslovení 
s tím, že se jedná o vzdáleného p�íbuzného, 
který žádá o � nan�ní p�j�ku. Pozor, ne vždy 
platí: Host do domu, B�h do domu.          (r)

ZMIZELÍ SOUSEDÉ
 V listopadu se v Jarom��i uskute�nila vý-
stava „Zmizelí sousedé“, která byla v�nová-
na p�ipomínce individuálních osud� ob�an� 
židovského p�vodu za druhé sv�tové války. 
Jednotlivé p�íb�hy na základ� vlastního pá-
trání zpracovali žáci a studenti škol v rámci 
celé �R. Výstavou v Jarom��i provázeli žáci 
tamní Základní školy Na Ostrov�.            (r)

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

Stříbrná a zlatá neděle otevřeno 8.00 – 14.00 hod.

Vánoční poukázky
200,- 500,- 1000,-Kč

Firma Ekologický rozvoj 
a výstavba, družstvo

p�ijme pracovníka 
na pozici 

svá�e� pp plast�
Pracovní místo �eská Skalice. 

Nabídky s životopisem zašlete 
na rompotlova@vodacz.com

�Ž � Á

KOMPLETNÍ ODDLUŽENÍ
Přerůstají Vám Vaše dluhy přes

hlavu, hrozí vymáhací společnosti,
soudy či exekutor? Můžeme a chceme 

Vám pomoci! Nepotřebujete
ručitele ani potvrzení o příjmech. 
Volejte: 607 752 017

NÁBYTEK

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 72828
Každý zákazník autop�j�ovny 

od nás obdrží malou pozornost.

Zdravotn� postižení 
v Broumov�

 Broumovské sdružení zdravotn� po-
stižených má sou�asné dob� 261 �len� 
z Broumova a okolních obcí. Z tohoto 
po�tu je 13 �len� výboru, 3 �lenové 
RK a 23 úsekových d�v�rník�. �le-
nové výboru, RK a úsekoví d�v�rníci 
provád�jí obecn� prosp�šnou �innost 
pro �leny celého sdružení ve svém 
volném �ase, bez nároku na odm�nu.
Výbor našeho ob�anského sdružení 
organizuje každé první úterý v m�síci 
v klubovn� zadního traktu m�stského 
divadla od 14:00 hod. výborové sch�-
ze. V tyto dny, v t�chto prostorách po-
skytujeme i sociální poradenství, a to 
od 13:00 hod. Poradenství poskytuje 

také telefonicky paní p�edsedkyn� V�-
roslava Jansová.
 Fungování naší organizace by se ne-
obešla bez dobré spolupráce se sociál-
ním odborem M�Ú Broumov a � nan�-
ních p�ísp�vk�, za n�ž bychom cht�li 
touto cestou pod�kovat. Naši �innost 
� nan�n� podporují: M�sto Broumov, 
OÚ Otovice, OÚ K�inice, OÚ Hejt-
mánkovice, OÚ Jet�ichov a OÚ Mar-
tínkovice. Za sponzorské dary d�ku-
jeme a.s. Veba Broumov, za ozvu�ení 
jarní valné hromady panu Cirklovi st. 
a panu Cirklovi ml. za ozvu�ení pod-
zimní valné hromady. 
                           V.Jansová - J.Machová

�ínská masáž TUI NA
v přístavbě Jiráskova divadla v Hronově! 

Prospěje tělu a potěší duši.
Dárkové poukazy pro Vaše nejbližší nyní 

s vánoční slevou 30 %! 
Běžná cena 350/hod.Tel.777826418

www.car-spin.cz
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pelny, p�evod do OV 04/2011. K dispozici 
sklep, prádelna, sušárna, balkon v mezi-
poschodí. RK nevolat. Tel. 777 06 66 93
* Pronájem bytu 1+1 v lokalit� pod ná-
m�stím v Jarom��i, sou�ástí je i zahrádka 
p�ed domem, kamenný sklep, kolárna. Byt 
je vybaven novou kuchyní a plovoucí pod-
lahou, volný ihned. Tel.: 604 631 632
* Prodám družstevní byt 1+1, 6.NP, SUN 
Náchod, 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	 + ko-
mora + zasklená lodžie + WC + koupelna 
nová plastová okna, lino, kuch. linka, spo-
rák atd. p�da + sklep + kabel. TV + internet 
+ telefon. Kauce. Volný ihned. Tel 602 790 
044

* Prodám DB 3+1 v Náchod� po celko-
vé rekonstrukci - 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 vý-
hled. Cena dohodou. Tel.: 725 813 491

* Prodám byt 3+1 v panelovém dom� v�-
žáky Náchod Staré M�sto. Plastová okna, 
6.patro, dobrý 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 p�kný slunný byt 3+1 v Ná-
chod� 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 by-
tovém dom� v Hronov� na Padolí. 2.NP, 
vlastní plyn. kotel, sat., int., balkón, parko-
vací místo, nadstandatrtní úpravy. Cena 1 
400 000 K�. Tel. 776 333 139
* 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
* Pronajmu nadstandardní byt 2+1 v 
�eské Skalici od 1.1.2011, povinná kauce. 
Tel. 608 86 98 85
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i u 
gymnázia. Cena 299.000. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 (45 m2) v R�žovce v Ja-
rom��i, cena 698 tis.K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Pala-
chova 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 lin-
ky. Cena nájmu 5500,-K� + zálohy na teplo 
a vodu 1600,-K�. pouze pro solidní a bez-
problémové zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byt v centru Náchoda 
2+kk 42 m2. Nájemné a zálohy na topení a 
vodu celkem 6000,-K�. Kauce p�i podpisu 
smlouvy 10 tis.K�. Parkování zajišt�no v 
objektu. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty 1+kk 30 m2 v Hro-
nov�, ul.Husova, velmi dobrý stav, par-
kování zajišt�né. Cena 4000,-K� + inka-
so. Kauce 8000,-K�. TEL.:777 152 750
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.: 602 13 42 13
* Pronajmu byt 2kk v Náchod�, Pala-
chova ul.1457, nájem 5000 K� u bytu po 
rekonstrukci, 3500 K� u bytu bez rekon-
strukce + služby. Tel.: 775 061 233.
* Prodám nebo vym�ním DB 3+1 na 
sídlišti Branka v Náchod� za 2+1 B�lo-
ves nebo Plhov + doplatek. TEL.: 602 
145 222
* Koupím byt 2+1 (3+1) do 20km od 
Náchoda. Tel. 739486403

* Nabídn�te ke koupi chatu, chalupu, 
penzion pro cca 20 lidí Orl.H. - Krkonoše. 
Tel.: 777 63 85 25
* Hledáme rodinný d�m 3(4)+1 v Brou-
mov� a blízkém okolí do 1,5mi. Tel.: 
608 883 012
* Koupíme rod. d�m i k dokon�ení Ná-
chod, N.M�sto n./M., Hronov, �eská Ska-
lice, �ervený Kostelec. Hotovost do 2,5mil. 
Tel.: 721 146 244
* Pronajmu dlouhodob� nov� zrekonstru-
ovaný RD se zahradou ve Vysoké Srbské, 
2xbyt 3+1 nájem 10.000 K� + kauce (od-
d�lené vchody-možno i jednotliv�), tel. 608 
90 30 70.
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od 
Náchoda v cen� do 1,5 mil.K�. Menší opra-
vy nevadí. TEL.: 608 245 634
* Prodám sídlo 	 rmy, lehká výroba, skla-
dování, autodoprava, atd + 2 velké byty v 
Novém M�st� nad Metují. Tel. 603 29 81 
62

* Prodám domek na Kramoln� k nast�ho-
vání. Cena 2600000 K�. TEL.: 603 229 415

* Koupím garáž v Náchod� u pivovaru 
nebo u �eky. TEL.:603 360 592
* Prodej RD v bloku 1+5 v zapo�até re-
konstrukci v Náchod� v Sokolské ulici. 
Nová st�echa, solární panely, kond. ko-
tel, nové odpady, nová elektroinstalace, 
nová d�ev. okna a vchodové dve�e a další. 
V cen� je již hotové 2 NP v�etn� zateplení. 
2.350.000 K�. Tel. 725 64 64 13
* Prodám RD �ervený Kostelec - Stolín 
na p�kném klidném míst�, d�m je možné 
rozd�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 RD v Náchod�, zahrada 
830m2,cena 1,7mil.K�. TEL.: 607 705 707
* PRONAJMU rodinný domek po �ás-
te�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�edkuji prodej, pronájem, rychle, 
kvalitn�. Tel.:736 764 079

* Prodám pozemky v Náchod�, �eské 
Metuji, Horních Teplicích, možnost stavby 
chaty. TEL.:606 951 546
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 
byty, Havlí�kova ul.240. Velký p�dní pro-
stor pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K�. 
TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, 
Albánská ul.198. Cena 2.499.000,-K�. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odkoupení vel-
ký RD 5+1 v �eské Skalici - Zájezd�,celý 
podsklepený, 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, kte-
rý byl postaven v letech 1991-1993. Cena 
1.850.000K�.Tel.:775 061 233.
* Koupím zm�d�lskou usedlost nebo 
chalupu (Broumovsko, Náchodsko) Tel. 
605212203

* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, 
poblíž centra, v nov� zrekonstruovaném 
dom�. V�etn� kuch. koutu a WC. Nájemné 
1.500,-K� + inkaso + kauce., tel. 608 90 30 
70.
* Pronajmeme 2 malé místnosti (13 + 
10 m2), vhodné pro ordinace, kancelá�e 
apod. v budov� Centra duševního zdraví v 
Náchod�. I jednotliv�, �i na n�které dny v 
týdnu. TEL.: 603 728 792
* Prodám garáž v centru Náchoda pod 
� nan�ním ú�adem. Tel. 774 265 301
* Pronajmu v Dobrušce u kostela neby-
tové prostory 140 m2 se sociálním za�íze-
ním a výlohou, pro podnikání. Možnost 
ubytování v 1. pat�e. Tel. 603 201 209

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

* Koupím staré pohlednice, vále�né foto-
gra� e. 775 440 253
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na 
bovden, autodráhy, modelové železnice, 
vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, 
foto p�ístroje, rádia, knihy, vyznamenání a 
�ády LM aj. staré nepot�ebné i poškozené 
p�edm�ty. Tel. 608 811 683

* Hledám u�itele pro p�ípravu dcery na 
p�ijímací zkoušky víceletého gymnázia. 
(Hronov, Náchod) Tel. 608 163 824, E-
mail: adaada1@seznam.cz
* Hlídání d�tí (u�. MŠ), úklid, �išt�ní 
oken, koberc�, 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, opu-
kový kopec, vhodné na zavážky a do cest. 
TEL.:739 814 111

* Dobrý p�ivýd�lek. Volejte po 17hod. 
tel. 775 585 245
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze 
i na H�. Výd�lek až 17.000 K�/m�s. Tel. 
603 731 609

* Britská modrá ko
átka bez PP po vý-
stavních rodi�ích. Plyšoví medvídci s oran-
žovýma o�ima. K odb�ru ihned. 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 ihned. cena 250,-K�. TEL.: 494 623 
518, 604 537 446

* Prodám AVIA skláp�� v dobrém stavu 
s platnou STK. Cena 39.000,- K� bez DPH. 
TEL.: 604 259 816 

* Sháním ke koupi byt 1+1 v Náchod�, 
hotovost Tel.: 608 667 734
* Prodám byt v OV,Náchod ul.Pražská, 
2+1 48m2,zd�ný po celkové rekonstrukci. 
Cena k jednání, RK nevolat!!  Tel.777204 
550
* Pronajmu dlouhodob� v nov� zrek.
dom� v NA poblíž centra ve 2NP nadst.
podkr.byt 103m2 4+1 s balk.,2x koupelna. 
Nájemné 7.000,-K� + inkaso + kauce, tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmu garzonku v Hronov�. Tel. 
608 66 77 30
* Pronajmu dlouhodob� garsonku s tera-
sou, 26,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím 
naproti hospod�, nájemné 2.900,-K�+inka-
so 1.900,-K�+ kauce 14.400,-K�. Tel.:608 
90 30 50.
* Pronajmu krásný byt v zatepleném rod. 
dom� v �eské Skalici 120m2 u centra. Te-
rasa 60m2. Cena 6000,- + inkaso.TEL.:608 
888 141
* Pronajmu prostornou garsonieru v No-
vém M�st� n.M. - Na Františku. TEL.:721 
562 267 Kauce 10 tis.K�
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1, 74 m2 
ve 4.NP v Náchod� sídl.Branka. Nájemné 
5.000,-K� + inkaso 1.653,-K� + kauce, tel. 
608 90 30 70.
* �ervený Kostelec - U Kaštánku dlou-
hodob� pronajmu 2+1+garáž. Tel.:603 
165 026, emailmiskmich@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodob� družst.byt 1+1 
s balk. v Náchod�, sídl.u nem.,ul.Modrá, 
2.NP. Náj. 3.500,- K� + inkaso+kauce.
Tel.: 608 90 30 70.
* Prodám v Náchod� p�kný byt 1+1 ve 
zd�ném dom� nedaleko centra, OV, plo-
voucí podlahy, plastová okna, nová kou-
pelna a kuchy	ská linka. Tel. 608 245 
634
* Pronajmu byt 1+1 s možností pozd�jšího 
odkoupení v Novém M�st� n. Met. Malecí. 
Tel. 721 699 960
* Prodám byt 3+1 v Náchod�. Plastová 
okna, zateplení domu, fasáda v 10/2010. 
Cena k jednání. Tel. 776 114 975
* Pronajmu 1+1 v NA - centrum a velké 
1+1 v RD v NA - B�lovsi. Tel. 737 411 933
* Dlouhodob� pronajmu byt 1+kk 30m2 
v klidné �ásti Nového M�sta n/M. D�m je 
zateplen, plastová okna, ko�árkárna, ko-
lárna, internet. Nájemné 4600,-K� v�etn� 
záloh na energie + elekt�ina. Kauce 15000,-
K�. Tel. 608 323 373
* Pronajmu DB 3+1 v Náchod�, Bílkova 
ulice; d�m zateplen, nová okna a výtah, 
zd�né jádro; nájem 5000,- K� + energie; 
kauce nutná; tel. 737813409
* Pronájem bytu 1+1 v Náchod� - B�lo-
vsi. 7000.- K� m�sí�n� + 10000.- K� kau-
ce. Mobil 736 539 846
* Prodej prostorného zd�ného bytu 2+1 
v OV, 66 m2, 2 balk, 1 lodžie v cen-
tru m�sta Náchoda. Ulice Dvo�ákova. 
Cena k jednání. Výhodná nabídka. 725 
64 64 13
* Prodej bytu 1+1 v Náchod� - B�lovsi. 
Cihlový byt v osobním vlastnictví. R.K. 
nevolat. Mobil 736 539 846
* Pronajmu p�kný velký byt 2+kk 60m2, 
balkon, spíž, ve zd�ném �inžovním dom� 
v centru Náchoda. Nájem 4.500 + energie. 
Kauce 9.000 K�. Tel. 777 595 888
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na 
sídl. u nemocnice. TEL.:608 976 956, 777 
29 29 40
* 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.
* 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 3+1 (74 m2) 1.NP, v 
Náchod�, SUN - modrá ul., slune�ný byt 
na okraji sídlišt�, velmi klidné místo s vý-
hledem do p�írody (z obývacího pokoje, 
kuchyn� a balkonu krásný pohled na lou-
ky a lesy). Byt je �áste�n� za�ízený. Cena 
8.500 K� + 1.200,- služby. Vratná kauce 
10.000 K�. RK nevolat. Tel. 723 804 951

* Prodám slunný byt 1+1 p�ed�laný na 
2+kk 36 m2, 4. patro, B�loveská ul., Ná-
chod. Nová plast. okna, rekonstrukce kou-

BYTY NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

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

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

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

* Dlouhodob� pronajmu nebytové pro-
story v Hronov�, vhodné na ordinaci apod., 
110+ 50m2, 200m od nám�stí. Info na tele-
fonu 777 302 483
* Pronajmu prostory v Náchod� k pod-
nikání (kancelá�, dílna) 23 m2 + soc.za�. 
Možnost další místnosti 23 m2, 50 m od ná-
m�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 Ka-
menici v Náchod� po bývalém baru „K“. 
Investice do za�ízení a vybavení jsou nutné. 
Prostory jsou prázdné. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v 
budov� Itálie na Kamenici v Náchod�. 
Celkem 4 kancelá�e o celk. vým��e 91 
m2. Možno dohromady 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

* Prodám notebook - HP, 2 x USB, jed-
nojádrový, 56 GB, vypalova�ka, brašna. 
Cena 2500,-K�. Tel. 775 673 935
* Prodám vybavení z prodejny, obou-
stranné police, prodejní pult, lednici. 
Cena dohodou. P�ijímáme objednávky 
na bezlepkové výrobky do 12.12. Mobil: 
604 385 566
* Prodám dív�í lyža�ské boty - p�ezká-
�e (na sjezdovky) vel. 37, málo používa-
né. Tel. 491 420 945, 603 440 969
* Prodám starší d�tské kolo s postraní-
mi kole�ky od 4 let. 700 K�. Tel. 491 428 
740 po 19. hod.
* Prodám selata do výkrmu. Cena 58 
K�/kg, tel. 776 191 392
* 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 sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové, 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 montova-
né 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.po-
lystyren, cena 4500 K�. Tel. 728 527 366

* Koupím d�tské plechové šlapací autí�-
ko. Tel. 603 173 075
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou poz�stalost. Pe-
níze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 
564 930

KOUPÍM

R�ZNÉ

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

PRODEJ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

608103810, 606270421
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KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

kompletní servis

DAN� 
Ú�ETNICTVÍ

MZDY

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

HRA�KY – LEGO – DUPLO

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

* Rozvíjí tv�r�í schopnosti, moto-
riku a fantazii Vašich d�tí

*   St�íbrná a zlatá ned�le otev�eno 
8.00 – 14.00 hod.

*   Nejnižší ceny!
Tel. 775 261 853



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

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

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

nebo na tel.�.491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

Machov - poloroubená chalupa se stodolou, zah-
radním domkem a pozemkem 327m2 ....1,590mil.
Náchod - Branka - stavební pozemek 903m2 na 
lukrativním míst na stavbu RD ..........850,-K�/m2

Nové M�sto n/Met. - rodinný d�m 3+1 na samot� 
na klidném slunném míst� ....................2,990mil.
Ž�árky - pozemek 1 793m2 s rozestav�ným 
p�ízemním domem o zastav�né ploše 161m2. 1,350mil.
Náchod - RD 4+1 s pozemkem a garáží v B�lovsi, 
pozemek 596 m2, ihned k nast�hování..3,200mil.
�eská Skalice - rodinný d�m 4+kk na klidném 
míst� nedaleko centra, udírna, skleník ..2,199mil.
Viž�ov u Mezim�stí - zd�ný d�m Broumovského 
stylu k trvalému bydlení nebo rekreaci ..... 950tis.
Náchod - d�m s byt.jednotkami (4+1, 3+1) nedale-
ko centra vhodný k bydlení i podnikání ..2,680mil.
Náchod - byt 3+1 (pl. 82m2) v os. vl. v 1. NP ve 
zd�ném dom� s velkou lodžií v B�lovsi 1,390mil. 
Velké Petrovice - Maršov - zd�ná chalupa po kom-
pletní rekonstrukci v krásném prost�edí ....2,190mil. 

Pavlišov - RD (3+1, pl. 100m2) s možností p�dní 
vestavby po rekonstrukci se zahradou ..2,250mil.
Náchod - RD 3(4)+1 s pozemkem 187m2 na lukra-
tivním míst� v T�ešínkách pod lesem ...... 1,100mil.
Náchod - pronájem prodejny s výlohami,. pl. je 
170m2.........Nájem 40 000,-K�/m�s., služby...6 500,-K�
Náchod - pronájem novostavby RD 4+1 s prostor-
nou garáží a pozemkem, nízké náklady .. 12tis./m�s.
Náchod - rodinný d�m 3+1 s pozemkem o vým��e 
1 199m2, p�kný výhled na m�sto .............1,790mil.
Náchod - DB 3+1 po kompletní rekonstrukci, 
zažádáno do os. vl., krásný výhled na zámek ....950tis.
Náchod - byt 2+1 v osobním vlastnictví (plocha 57m2) 
ul. Komenského v 2.NP s balkónem ...............1,100mil.
�eská Skalice - podsklep.�adový rodinný d�m 
5+1 s 2 garážema a se zahradou 191m2..2,390mil.
Mezilesí - rodinný d�m 4+kk vhodný k trvalému 
bydlení nedaleko Nového M�sta n.Metují ..1,100mil.
Mezim�stí – rodinný d�m 3+1 , klidné místo, za-
hrádka, garáž, vhodný ihned k bydlení..1,750mil.

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

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          

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

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

 Základní kurzy dle �SN 050705: 
  ZK311, 111, 131, 135 a 141
  Státní zkoušky dle EN 287-1 a ISO 9606 
  + veškeré p�ezkoušení

NOVÁ SVÁ�ECÍ ŠKOLA – �ervený Kostelec 

 Provádíme i nedestruktivní zkoušení svar� 
  stupe
 2 - VT2 a PT2 
  !!! VŠE ZA VELMI NÍZKÉ CENY !!!
  Tel. 777 169 140, svarskola@okstavebni.cz
  www.okstavebni.cz

 V listopadu 2010 se žáci St�ední školy a Základní školy, Nové 
M�sto nad Metují zapojili do programu akce pod názvem „Týden 
vzd�lávání dosp�lých“, po�ádaného Ú�adem práce v Náchod� 
ve spolupráci s Asociací institucí vzd�lávání dosp�lých, která za-
jiš�uje konání takových akcí po celé �eské republice.
Cílem této aktivity je seznámení široké ve�ejnosti s významem a 
možnostmi celoživotního u�ení, motivace k dalšímu vzd�lávání 
a nabídka konkrétní vzd�lávací p�íležitosti pro zvyšování kvali� -
kace, uplatn�ní a udržení se na trhu práce. Program celých p�ti 
dn� byl velmi bohatý. Uskute�nily se ukázkové kurzy, seminá�e a 

p�ednášky pro ve�ejnost, v�nované aktuálním témat�m � remního 
vzd�lávání, kariérového poradenství, � nan�ní gramotnosti atd.
St�ední škola a Základní škola, Nové M�sto nad Metují se ú�astni-
la také! Prezentovali jsme se výstavou výrobk� žák� jednotlivých 
obor� a p�edávali jsme informace o možnostech a podmínkách stu-
dia na naší škole. S budoucími pe�ovatelkami si mohli návšt�vníci 
vyzkoušet obvazovou techniku, resuscitaci, proškolení žáci m��ili 
zájemc�m krevní tlak. Nastávající cukrá�i vytvá�eli � gurky, kv�ti-
ny a jiné ozdoby z modelovací hmoty, p�íchozí u�ili plést váno�ky, 
pletýnky a rohlíky z kynutého t�sta. Za pozornost stála také vý-

stava p�ekrásn� nazdobených dort�, ur�ených 
k r�zným slavnostním p�íležitostem. Žáci 
z gastronomických obor� se prezentovali 
ukázkou míchaných nealkoholických nápoj�. 
V dalších dnech se návšt�vníci mohli nechat 
inspirovat výrobky žák� z oboru kv�tiná�-
ských a aranžérských prací. Aby se i rodi�e 
s malými d�tmi mohli v�novat p�ednáškám, 
kurz�m apod., byl v provozu d�tský koutek 
s r�znými �innostmi pod dozorem našich pe-
�ovatelek.
Týden vzd�lávání dosp�lých byl pro žáky 
naší školy velkým p�ínosem a novou zkuše-
ností. Je t�eba je pochválit, že p�istupovali 
k prezentaci velmi zodpov�dn�, sv�domit� 
a hlavn� s chutí p�edvedli ve�ejnosti, co již 
umí, co se nau�ili a potenciálním zájemc�m 
o studium ukázali, co všechno je v pr�b�hu 
studia �eká.

Ing. Ullwerová Yvona                                                                                                    

Zú�astnili jsme se také!

�eská Skalice rozsvítila váno�ní strom
 První adventní ned�li se v 16 hod. 
na Husov� nám�stí rozsvítil desetimetro-
vý st�íbrný smrk, který byl p�ivezen z Ji-
ráskovy ulice v �eské Skalici, od rodin-
ného domu pana Hronovského. Transport 
a instalaci tohoto stromu zajiš�ovaly �es-
koskalické Technické služby s pot�ebnou 
technikou. P�evoz �ídila místní m�stská 
policie.
Sou�ástí rozsvícení byl kratší kulturní 
program v režii St�ediska volného �asu 
Bájo �eská Skalice. Vystoupil zde spole�-
n� d�tský p�vecký sbor ZŠ Ho�i�ky, vede-
ný Pavlínou Prudilovou a d�tský soubor 
staré hudby Musica per Gaudium ze St�e-
diska volného �asu Bájo ( na snímku ).
Po krátké zdravici, s p�áním p�íjemných a 
radostných váno�ních svátk� všem ob�a-
n�m �eské Skalice se starosta m�sta To-
máš Hubka ujal slavnostního rozsvícení 
váno�ního stromu.
Od 17 hodin se pak uskute�nil v maloska-
lickém kostele Nanebevzetí Panny Marie ��Text a foto Ivan Vávra

tradi�ní první adventní koncert 2010, ve kterém vystoupily soubory Cantus - p�vecké ko-
morní sdružení z Jarom��e a pražský vokální akapelový soubor Geshem.
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Ú�ad pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových 

vyhlašuje dnem 22.12.2010
výb�rové �ízení na zjišt�ní zájemce o koupi majetku: 

rodinného domu �.p.1382 v �ásti obce Náchod postave-
ného na  pozemku st.p.�.1526, stavební parcelu �.1526, 
garáž bez �p/�e postavenou na pozemku st.p.�. 2440 a po-
zemek stavební parcela �.2440 vše v k.ú. a obci Náchod. 

 
www.uzsvm.cz, 

ú�edních deskách m�stských ú�ad� 
a na tel. �. 491457285.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách 

Ú�ad pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových 

vyhlašuje dnem 22.12.2010
výb�rové �ízení na zjišt�ní zájemce o koupi majetku: 

pozemek pozemková parcela �íslo 170, 171/1, 171/2, 
171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7 

vše v k.ú. Horní D�eví� a obci Stárkov. 

www.uzsvm.cz, 
ú�edních deskách m�stských ú�ad� 

a na tel. �. 491457287.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách 
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 Dnes Vám nabízím recept na pikantní 
salát pro všechny, kdo mají rádi opravdu 
ostrá jídla.
 Delikátní sleové kousky v oleji 
(220 g) necháme na sítku okapat a na-
krájíme na ješt� menší kousky. V misce 
smícháme nakrájenou zeleninu. Asi 10 
cherry raj�átek, p�lku menší okurky, 2 
malé lah�dkové cibulky a n�kolik lis-
t� ledového salátu. P�idáme 3 va�ená 
a nákrájení vejce, 3 lžíce sladkokyselé-
ho nálevu - nap�. z okurek, chili ko�ení, 
majolku a nakonec sleové kousky. Vše 
po�ádn� zamícháme. Nesolíme, nebo jen 
trochu - sleové kousky jsou slané dost. 
Salát nechte minimáln� 4 hodiny uležet.
 Výbornou p�ílohou jsou ope�ené tous-
ty, nebo tmavé pe�ivo.  

Tak, a
 Vám chutná...
p�eje La�ka Škodová
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Pikantní sledíci
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Naučte se anglicky s

                    a novinami ECHO
4. díl seriálu

In a restaurant  (V restauraci)In a restaurant  (V restauraci)
Is there a restaurant near here?     Je tu poblíž n�jaká restaurace?
I would like to go to  a typical                          Rád bych navštívil typicky anglickou
English restaurant                                             restauraci
Where shall we go for lunch?                           Kam p�jdeme na ob�d?
Are there any free seats here, please?    Jsou tu volná místa, prosím?
May I book a table for six for � ve                    Mohu si na pátou hodinu ve�er rezervovat
o´clock tonight?     st�l pro šest osob?   
Are you hungry?     Máte hlad?
Are you thirsty?       Máte žíze	?
May I invite you for a drink?     Mohu t� pozvat na skleni�ku?          
Would you bring us the menu, please?             P�inesl byste nám jídelní lístek, prosím?
I would like....  I will have....     Dal bych si...
Enjoy your meal.     Dobrou chu�.
Cheers.     Na zdraví!
Are you ready to order?                                    Jste p�ipraven si objednat?
Yes, I am. No, I am not.                                    Ano, jsem. Ne, nejsem.
starter, soup, main course,                                 p�edkrm, polévka, hlavní jídlo,
sweet course, drinks                                          dezert, nápoje
chicken, pork, beef, � sh     ku�e, vep�ové, hov�zí, ryba
draught ( bottled) beer                                      to�ené (lahvové) pivo

... a anglické přísloví nakonec:
A friend in need is a friend indeed.                                     V nouzi poznáš p�ítele

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

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

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

V naší správ� je nyní 5827 byt� ve 272 bytových 
domech. Dob�e tak víme, že každý d�m musí být 
samostatn� hospoda�ícím subjektem, má-li mít spoko-
jené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše kom-
plexní nabídka sm��uje ke spole�enství vlastník� by-
tových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy, 
ú�etnictví, provozní �innosti, právních úkon�, tech-
nické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho 
stabilního technického a ekonomického zázemí. 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

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

„KVALITA PROV�ENÁ �ASEM“

SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

PROPO�TE SE
ZIMOU

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

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

Jste to, co jíte…
 Tradi�ní �ínská medicína, která je známa svým celistvým pohle-
dem na �lov�ka, má jedno p�ísloví: Jste to, co jíte. Platí to i v našich 
zem�pisných ší�kách, nota bene p�ed váno�ními svátky. Jde tedy v�-
bec n�jak cílen� upravit náš jídelní�ek, aby nám to spíše neuškodi-
lo? Ano, jde to. Tato metoda se nazývá individuální  výživový plán.

VÝŽIVOVÝ PLÁN
     Nejedná se o žádnou dietu �i n�co podobného. Správný vý-
živový plán je zcela individuální záležitost. Každý má totiž  jiné 
metabolické parametry, jiné pot�eby, fyzickou kondici, ale i jiný 
životní styl a p�edevším cíle. N�kdo chce zhubnout, 
jiný p�ibrat. Jeden hodlá aktivn� sportovat a p�izp�-
sobit tomu energetický p�íjem, druhý chce zlepšit 
zdravotní stav. Nebo je snad cílem p�izp�sobit stravu 
náro�né pracovní �innosti �i se prost� necítíte tzv. � t? 
Odpov�dí na všechny otázky je práv� výživový plán. 
A  jak se takový plán sestavuje? Primárn� je nutná 
vstupní konzultace a diagnostika, aby získal odborník 
na výživu základní informace o klientovi, jeho denní 
režim, pohybovou aktivitu, zohled	uje se zdravotní 
hledisko, aj. Následuje rozbor p�íjmu jednotlivých živin  - tedy co 
opravdu snídáte (pokud to jako jedni z mála stíháte), jak ve�e�íte, 
kolik pytlík� smažených lupínk� vám sta�í k oblíbenému seriálu 
v TV,.... Ne, samoz�ejm� trochu p�eháním, ale toto jsou vcelku b�ž-
né stravovací návyky dnešní populace. Pouze analýza stávajícího 
jídelní�ku ovšem nesta�í. D�ležité je také znát celkový energetický 
p�íjem a také výdej, bazální metabolismus, zdravotní omezení aj.

ŽÁDNÉ TABLETY
     Vždy však po�ítejte s tím, že výživový plán neznamená náhradu 

b�žných potravin n�jakými dopl	ky stravy, tabletami, �i „zázra�-
nými“ koktejly. Tímto je trh p�esycen, ale snad už každému musí 
být jasné, že je to pouze reklama a lákadlo bez trvalejšího efektu. 
Filozo� e nutri�ního poradenství je zm�nit vaše stravovací návyky, 
aniž byste museli  zásadn� m�nit obsah vaší ledni�ky (i když nic 
není bez výjimky) �i obchod, kde nakupujete. Jak jsem již zmínila, 
toto není dieta, p�i které budete trp�t hlady, ale zm�na životního 
stylu  a nejvíce funguje v dlouhodobé perspektiv�. Ovšem i to je 
zna�n� individuální. A co vlastn� v plánu najdete? Obsahuje jak de-
tailn� zpracovaný jídelní�ek a analýzu dosavadní a upravené stravy, 

tak také spoustu dalších informací a rad. Pochopíte, co 
jsou to sacharidy, proteiny, lipidy, GI a jak vše fungu-
je, budete um�t správn� �íst všechny d�ležité informa-
ce na potravinách a postupn� také být schopni sami si 
stravu upravovat p�esn� podle svých pot�eb.

ZA�N�TE HNED
     Výživový plán ovšem není samostudium pro 
samouky. Nesmírn� d�ležitá je komunikace s vaším 
odborným poradcem, který je vám schopen poradit 

nejenom s výživou a prokonzultovat veškeré dotazy týkající se 
stravování, ale díky n�kolikaleté praxi ve � tness a studiu t�lový-
chovy také  p�ipravit  vhodný tréninkový plán, �i pouze doporu-
�it vhodnou pohybovou aktivitu, poradit se sportovní výživou 
apod. Zkuste dosáhnout svého cíle. Jsme to, co jíme. Zkusme si 
to uv�domit. Vánoce jsou �asem p�edsevzetí. Hlavní je ale doká-
zat je uvést v praxi. Informujte se a za�n�te hned te. 

KONTAKT
Bc. Lenka Fišarová,  zacnihned@seznam.cz, tel. 777 854 555

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

sobota 18.12.2010 od 20.00 hod.sobota 18.12.2010 od 20.00 hod.                          
Taneční večer se skupinou FONTÁNATaneční večer se skupinou FONTÁNA

Přijímáme rezervace na Silvestra, hraje skupina ProměnyPřijímáme rezervace na Silvestra, hraje skupina Proměny
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

PROFESIONAL SOLÁRIUMPROFESIONAL SOLÁRIUM

�� Dárkové šeky - platné na veškerý sortiment
�� Luxusní no�ní košilky !!!  
�� Italské spodní prádlo !!!
�� Solárium - PERMANENTKY (�asov� neomezené)
�� Bižuterie       �� Silonky

P�ij�t� k nám nakoupit a ud�lat radost 
Vašim blízkým

Michaela Klímová, Náchod - výjezd z nám�stí, Tyršova 64
REZERVACE 775 066 055 

po - pá 8 - 19, so 9:30 - 11:30


