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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).

Jedna svářečka 

pro elektrodu, céóčko i TIG
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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

Váno�ní �as p�išel k nám zas, kap�íka na stolek, dáre�ek pod stromek.
Sklenku vína do dlaní, a� se nám vše poda�í.

Vinotéka JJ a Cibetka Náchod p�eje hezké prožití váno�ních svátk�.
                                                                                                                    Jarmila Jirásková

PF 2011
Pokojné prožití Vánoc,
mnoho zdraví, št�stí,

osobních i pracovních
úsp�ch� v roce 2011

Vám p�eje firma

PLAVENÍ NÁCHODSKÝCH TYGR�
 V Náchod� se 15.ledna 2011 uskute�ní „plavení náchodských tygr�“ v ledových vodách �eky 
Metuje. Nev��íte? Potom se p�ij�te podívat na již 40. ro�ník populární akce zimního plavání, 
kterou po�ádá SK Výtahy Náchod - „Metujští tyg�i“. Akce se zárove� koná jako 12. ro�ník Me-
moriálu Jirky �ebí�ka. 	as? Ve 13.30 v prostoru „NA STRŽI“ (pod zimním stadionem). Potkáte 
se zde nap�íklad i s - náctiletou poko�itelkou kanálu La Manche Lenkou Št�rbovou a poprvé se 
v rámci celé akce uskute�ní i volba královny krásy zimního plavání.                                         (r)



Vychutnejte si váno�ní pohodu!                       
 Váno�ním a novoro�ním znamením zv�rokruhu je Kozoroh (22. 12.- 20. 1.). Platí pra-
vidlo, že cokoli Kozoroh �iní, �iní s takovou dokonalostí, že to vyvolává u jiných bu� 
obdiv, nebo závist. P�ed k�ivdou a nespravedlností Kozoroh utíká za samotou. Tu najde 
�asto i v kuchyni a potom zde mohou vzniknout kuliná�ské perly. Ze známých osob-
ností si dnes p�ipomeneme Louise Pasteura - chemika a mikrobiologa. Nedivte se, chemie 
má s p�ípravou pokrm� mnoho spole�ného. Díky slavnému francouzskému chemikovi se 
proces zvaný pasterizace (sterilizace teplem) dokonale vžil do života moderní spole�nosti. 
Ale vra
me se zp�t k Vánoc�m. Te� už to u vás doma jist� krásn� voní cukrovím, jehli�ím 
a dobrotami, vana je nejspíš p�ipravena pro kapra a vy p�emýšlíte, co ješt� zbývá p�ipravit. 
Možná jste všechno nestihli, ale tím se netrapte. Vánoce tu p�ece nejsou proto, abychom 
se uštvali, ale abychom pocítili jejich krásu a poezii. Chceme vám doporu�it, a
 si rad�ji 
v klidu sednete, popovídáte se svými blízkými a možná i zkusíte n�které zábavné váno�ní 
zvyky, vždy
 tyhle chvilky jsou neopakovatelné. A co budeme letos o Vánocích va�it? Už 
jsme všechno vyzkoušeli? Zkuste tedy n�co nového!

Mladý krocan pe�ený s kaštanovou nádivkou
1 mladý krocan (3 až 4 kg), s�l, 100 g másla.
Nádivka: 140 g másla, 4 vejce, 5 žemlí, 200 g kaštan�, p�l šálku mléka, s�l, muškátový 
kv�t, p�l lži�ky cukru.
Jedlé kaštany nejprve opražíme v troub� (asi 20 minut p�i 130°C). Opražením popraskají, 
získají na sladkosti a provoní celý byt. Krocana dob�e o�istíme, opálíme a ze stehen vy-
jmeme opatrn� šlachy. Omytého krocana osolíme i uvnit�, k�ídla založíme nazad a stehna 
p�ipevníme motouzem k t�lu. Vole zv�tšíme uvoln�ním k�že od masa, p�ebyte�ný tuk od-
straníme. Nádivku p�ipravíme tak, že ut�eme máslo se žloutky a cukrem do p�ny, p�idáme 
žemle namo�ené v mléce a pak vyma�kané, ko�ení, s�l, oloupané a nasekané kaštany. Na-
konec vmícháme sníh ušlehaný z bílk�. Vole naplníme voln� nádivkou a zašijeme. Není 
dobré p�epl�ovat, pe�ením by mohlo prasknout. Zbylou nádivku upe�eme zvláš
. Krocana 
vložíme na peká� s máslem, pe�eme zvolna asi 3 hodiny za �astého podlévání a p�elévání, 
podáváme s brambory a kompotem.
Jménem všech žák� a pracovník� školy p�ejeme �tená��m krásné Vánoce a t�šíme se 
na pravidelná gastronomická setkání v roce 2011!
Další váno�ní a novoro�ní inspirativní recepty a p�vabné lidové zvyky najdete na webu 
ECHA v sekci Partne�i.

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

www. hshronov.cz

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Co vše se m�že stát
Požáry mívají nejr�zn�jší p�í�iny. Nej�ast�ji jsou zp�sobeny nedbalostí lidí nebo tech-

nickými závadami. Ob�as se ale stane, v n�m mají „prsty“ také domácí mazlí�ci.

Pes zapálil d�m
Jeden z t�chto p�íb�h� se stal v Buchlovicích na Uherskohradiš
sku. Ohnisko vzniku 

požáru bylo v koteln�, kde m�l v zim� sv�j pelech kokršpan�l majitel� domu. Spal vedle 
hromady d�eva, papír� a pilin. Podle vyšet�ovatele pes z�ejm� na své srsti roztahal od kot-
le žhavé uhlíky, které zanesl do pilin a hromady d�eva u pelechu. Ideální podmínky pro 
následný požár uskladn�ného topiva. Bohužel, kokršpan�l na požár doplatil svým životem, 
protože se nemohl ze zasažených prostor dostat.

Ko�ka zavinila požár
To, že domácí mazlí�ci dokáží zp�sobit p�knou neplechu, dokazuje další p�ípad z Brna. 

Hasi�i zde v pavla�ovém dom� zasahovali u požáru bytu. Ten z�ejm� zp�sobila ko�ka, 
která v obývacím pokoji p�evrátila elektrické topidlo. Od n�j se vz�al koberec a ohe� se 
rozší�il na sk�í� a další za�ízení bytu. Požár za sebou zanechal škody za statisíce korun, 
své domovy muselo do�asn� opustit 9 osob.

Mlsný kocour va�il
Ko�ka stojí také za požárem bytu v Holicích. Ho�ela tam bedna na sporáku. P�ivolaný 

vyšet�ovatel pak odhalil kuriózní p�í�inu tohoto požáru. Krabici totiž vlastn� zapálil ko-
cour. Ten se cht�l dostat pro granule umíst�né v krabici, kterou majitelka bytu zanechala 
na sporáku. Kocour z�ejm� dostal chu
 na granule a vysko�il na sporák. P�itom ale zavadil 
o vypína� plotýnky elektrického sporáku. 

 
Pták zapálil pole

Nedaleko Jarkartovic na Opavsku požár z�ejm� zp�sobil neš
astný pták, který se roz-
hodl usadit na sloupu vysokého nap�tí na okraji pole. Na sloup však dosedl tak nešikovn�, 
že svými k�ídly vyskratoval elektrické dráty a jeho ho�ící t�lo, které dopadlo dol� na okraj 
pole, obilí zapálilo. Silný vítr se pak postaral i rychlé rozší�ení ohn�. Celkem sho�elo asi 
15 ha obilí. Škoda zp�sobená požárem byla odhadnuta na 370 tisíc korun.

Ukázn�n�jší domácí mazlí�ky,
p�ejí Hasi�i Nové M�sto nad Metují

Talíř ve znamení 
Kozoroha

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 domek |Havlovice – Úpice ....................................................................................920 000,- Kč   
Družstevní byt 4+1 Nové Město nad Metují ....................................................................1 570 000,-Kč
Větší rodinný dům ve Velkém Poříčí ...............................................................................2 249 000,- Kč

V�tší RD - vilka 
v klidné �ásti �.Kostelce 
ul. manž Burdychových.

K prodeji se nabízí větší rodinný dům – prvorepubliková vilka z 1903 s udržovanou 
zahradou a stodolou sloužící jako parkování pro dva automobily. Nemovitost je umís-
těna v klidné části obce ( ul. manž. Burdychových) a je od silnice oddělena okrasnou 
zahradou. Při poslední rekonstrukci v r 2004 byla provedna výměna oken (plastová 
s dvojsklem) a nové omítky. Disp: 1NP vstupní chodba kuchyně , 3obytné místnosti, 
koupelna, prádelna, wc, komora, kotelna, ovocný sklípek. V podkroví vybudovány  
dvě místnosti s koupelnou a větší půda s možností případné vestaby. Dům je v dobrém 
stavu a svým umístěním je vhodný  i pro  bydlení s kombinaci s podnikáním.
Cena 2 190  000,-Kč  Dům je napojen na el.220/380V, vodovod, kanalizace přes 
jímku. Výměra celkem 256 m2.                                  ��Cena: 1 900 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU TIP

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (26)
MAUTNER - TEPNA - POKRA�OVÁNÍ

VZPOMÍNKA
 Dne 29.prosince uplyne dlouhý, smutný rok, kdy 
nás náhle opustil milovaný p�ítel a nejlepší kamarád, 
pan Karel Cvejn z Náchoda.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene p�ítelkyn� 
Jana a její d�ti, dcera Janina s manželem a syn 
Bohouš s rodinou

VZPOMÍNKA
 Dne 1.ledna 2011 vzpomeneme 10.výro�í 
od úmrtí pana Zde�ka Nováka, zam�stnance KDN.
Kdo jste ho znali a m�li rádi, v�nujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Eva Nováková - dcera
Michal  Novák - syn s rodinou 

    TICHÁ VZPOMÍNKA
 

 Dne 18.prosince 2010 vzpomeneme pátého 
smutného výro�í úmrtí paní 
ANNY HOFERKOVÉ z Náchoda - B�lovse.
Stále vzpomíná manžel Adam 
a synové Stanislav, Dušan a Miloš 
s rodinami

   VZPOMÍNÁME
      Dne 27.12.2010 vzpomemene 15.výro�í 
úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka, d�de�ka, 
pana Luboše Prokopa z Náchoda.
Kdo jste ho znali, v�nujte mu s námi tichou 
vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina Prokopova

 Národní podnik Tepna Náchod sdružoval základní závod na 
Plhov�, p�ádelny v Babí a ve Starém M�st� i tkalcovny v Ná-
chod� a Bražci. Od roku 1956 byly ustaveny Východo�eské ba-
vlná�ské závody (VBZ) jako vrcholný orgán. Nov� bylo p�ijato 
10 závod� bývalého n.p. MAJ Hronov, když mezi tím v roce 
1955 byl do MAJ za�len�n i n.p. Jiskra. V této podob� existo-
vala Tepna do 1. dubna 1958. Stavebn� již nedošlo v základním 
závod� pro nedostatek místa ve m�st� k závažným zm�nám. Jen 
v rohu pod kopcem byla postavena moderní vodárna a �isti�ka 
odpadních vod a za Borskou ulicí mezi vle�kou a garážemi au-
tobus� budova skladu bavlny. Nejstarší budovy pod kopcem 
sloužily jako zušlech
ovna. Bylo tam umíst�no b�lidlo, suchá 
úpravna, adjustace, sklad hotového zboží a barevna. Po�et za-
m�stnanc� m�l ale soustavn� sestupnou k�ivku (z 10 000 na 
6 500 osob), vyvažovanou masivním náborem žen z Moravy 
a Slovenska. Vyráb�ly se zde p�edevším bavln�né košiloviny 
s polyesterem a šatovky i � anely, které pomocí pobo�ky Cent-
rotexu (podniku zahrani�ního obchodu se sídlem v Praze) byly 
vyváženy p�edevším do zemí východního bloku.
V roce 1954 došlo k otev�ení nové jídelny Tepny, postavené na 
pozemku zbourané textilky Doctor. Chodilo se tam stravovat 
kolem 3.000 strávník� z továrny a poloviny m�sta. Odbývaly 
se tam také tane�ní zábavy, r�zné slavnosti a konference. P�í-
stavbou u Plhovské ulice vznikla t�ípodlažní budova, která byla 
dána do provozu v roce 1970. V p�ízemí byly kancelá�e jídelny, 
velká šatna a sociální za�ízení. První patro bylo z�ízeno jako 
tane�ní kavárna. V druhém pat�e byl velký divadelní sál Spoje-
ného závodního klubu Tepny. Na pravé stran� byly ve vyšších 
patrech salonky pro r�zné sch�ze. Vše se nazývalo Tepna klub.
V 90. letech, kdy pro zna�nou prašnost a nižší platové pod-
mínky se stále snižoval po�et pracovník�, byl podnik nucen 
zam�stnávat i d�lnice z Polska, které byly denn� dopravová-
ny p�es hranice autobusy. Po roce 1990 Tepna (tehdy již státní 
podnik s.p.) produkovala p�es t�i roky p�es 60% produkce pro 
N�mce. Vlivem p�ísunu zboží z východních zemí siln� klesl 
po�et zakázek, �ímž po�et zam�stnanc� dále klesal. 	ást jídel-
ny byla pronajímána pro � rmy nábytek apod. Nakonec je celý 
objekt od roku 2003 v držení rodiny Röszlerových. Od roku 
2002 byla dokonce výroba z p�ádelny p�evedena do tkalcovny, 
ale to vše � rmu od konkurzu v roce 2005 nezachránilo. P�ádel-
nu koupila v roce 2007 holandská spole�nost Protivítr s úmys-
lem pro p�estavbu na byty.
Celý starší st�ední komplex budov sahal hodn� do hloubky. 

Sídlil zde Centrotex, podnikové �editelství, opravna stroj�, 
truhlárna a další pomocné provozy. Tato �ást továrny byla 
zbourána a v roce 2005 prodána spole�nosti Lidl, která zde 
postavila nákupní st�edisko a rozlehlé parkovišt�. Vzadu z�-
stala vodárna a rozlehlý dv�r. Firemní autoopravnu p�evzala 
od roku 2003 opravna automobil� Auto Malík.
Naproti tkalcovn� p�es silnici stojí dosud budova d�ív�jší 
další tkalcovny, propojena chrán�ným m�stkem s hlavní 
budovou. �adu let tam sídlil Komunální podnik a od roku 
1959 u��ovská škola pro textilní, guma�ský obor, potravi-
ná�e i pro švadleny. Po roce 1970 se škola odst�hovala do 
internátu v B�lovsi. Na �as zde byl otev�en internát pro 
muže a pak zde z�staly jen sklady, firma Level a n�kolik 
dalších drobných firem. Dnes zde sídlí projek�ní kancelá� 
Aspro.
Nejstarší budovy a tkalcovna pod kopcem jsou prázd-
né, chátrají a jsou postupn� bourány. Od roku 2007 jsou 
v majetku manžel� T�eš�ákových. Funk�ní z�stala pouze 
�ást tkalcovny sm�rem k Plhovskému nám�stí od roku 
1994 v držení rodiny Miloše Drapa�e, který zde m�l po 
roce 1990 n�kolik let obchod se svítidly. V opravených ob-
jektech nyní sídlí v nájemním vztahu prodejna pneumatik, 
herna a Náchodská strojírna s.r.o.
O št�stí v podnikání se pokoušel i Karel Letzel, který v ma-
lém domku s jedním u�edníkem a pomocníkem od roku 
1879 za�al barvit látky. Díky solidní práci vzr�stal po�et 
objednávek a tak roku 1890 p�ešel zakladatel ke strojní 
výrob� v nové textilce, kterou vybudoval v rohu Karlova 
nám�stí sm�rem k Plhovu (dnes market Billa). V parní 
barevn� a tiskárn� zam�stnával 50 d�lník�, kte�í vyráb�li 
hladké modré tišt�né zboží, modrá plátna, molina kepry, 
grádly a další. Zboží nacházelo odbyt u nás, v Rakousku 
a až v Hali�i. Patrn� vlivem krize roku 1917 výrobu za-
stavil. Z inzerce je ale patrné, že továrna byla v provozu 
ješt� kolem roku 1938. Potom byla barevna za�len�na do 
Mautnerových textilních závod�.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další 
poznatky, doklady a fotografie o uvád�ných objektech k 
zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na adresu samek.belo-
ves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.
P�i zpracování materiálu došlo k zám�n� fotek u 25.po-
kra�ování seriálu. �tená��m Echa se omlouváme.



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

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

TEL.:602 145 222

od 13 - 16 hod.

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Poslední prosincový den je zasv�cen památce 
papeže Silvestra I. Je jedním z prvních uctíva-
ných sv�tc�, jehož kult se rozší�il do celé Evro-
py. Tento svátek se slaví už od 5. století.

Kdysi se nespojoval se žádnými oslavami ani 
zvyky. Silvestrovská noc získala na významu, 
až když se v pr�b�hu 16. století ve v�tšin� k�es-

anských zemí ustálil gregoriánský kalendá� a 
po�átek nového roku na 1. leden. Lidé navšt�-
vovali kostely, d�kovali za spokojené prožití 
uplynulého roku a modlili se za dobrý pr�b�h 
toho nového. Tento akt provázel vždy a všude 
p�ípitek s p�áním zdraví a št�stí. Tak �inili lidé 
nezávisle na �ase, majetku a ví�e.

Velmi d�ležité bylo již od st�edov�ku um�ní 
p�ípitk�. Nešlo jenom o to, aby hostitel sám p�i-
pil jednotliv� všem svým host�m, ale o to, aby 
se pilo naráz velké množství. Dánský král Wal-
demar II. vydal rozkaz, aby každý, kdo chce 
jinému p�ipíjet, nejprve sv�j pohár vyprázdnil, 
dal si ho znovu naplnit a pak jej vypil až do 
dna. Odtud možná pochází zlidov�lé r�ení: 
„Pije jako Dán“.

Když se Winrich z Kniprode stal velmistrem 
n�meckého �ádu, musel každý ú�astník vypít 
st�íbrný kbelík o osmi lahvích vína. Jeden z p�í-
tomných vypil tuto dávku dokonce t�ikrát. Za 

tento výkon ho Winrich jmenoval zámeckým 
hejtmanem.

Také v�tšina z nás bude poslední sekundy 
dne 31. 12. 2010 p�ipíjet novému roku, aby 
byl lepší než ten uplynulý. S p�áteli si zase bu-
deme „
ukat“ na zdraví! I my p�ejeme všem 
�tená��m Echa hodn� krásných a pohodových 
okamžik� v nadcházejícím roce. Samotným 
novinám Echo pak mnoho spokojených a v�r-
ných �tená��. A p�ipojujeme letošní poslední, 
tentokrát silvestrovský, nápoj.

SID PUNCH
P�ipravíme si 4 cl bílého rumu, 5 cl Relax 

Exotica Kokos, 5 cl Relax Brusinka, mix 
ovoce na ovocný špíz, který použijeme na 
ozdobu. A nyní máme dv� možnosti. Zají-
mavostí tohoto drinku je totiž to, že chutná 
stejn� dob�e studený /suroviny nadávkujeme 
do šejkru s ledem/ tak i teplý /ingredience 
zah�ejeme v rendlíku /. Záleží pouze na nás, 
�emu dáme poslední den v roce p�ednost.

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

POSLEDNÍ DEN V ROCE 
A SILVESTROVSKÝ PŘÍPITEK

 ST�ECHA D�LÁ DOMOV
Jedno p�ísloví �íká, že st�echa d�lá domov. Musí to být ovšem st�echa moderní a solidní… 
Takové st�echy nabízí �ervenokostelecká spole�nost TESMEN s.r.o.

SPOLE�NOST TESMEN 
Spole�nost TESMEN s.r.o. 	ervený Kostelec je pro� lována jako � rma podnikající ve dvou 
hlavních sm�rech: Tím prvním je prodej st�ešních krytin a izolací. Druhá linie � remní stra-
tegie je zam��ena na montáž a opravy veškerých st�ešních konstrukcí.
Spole�nost Tesmen s.r.o. je � rmou s výrazn� nadregionálním p�esahem a s jejími aktivitami 
se nyní setkáte v rámci celé republiky. Pracuje jako samostatný dodavatel staveb �i jako 
subdodavatel p�i kooperacích pro známé stavební spole�nosti: VCES Praha, PRMSTAV  
Náchod, BSS Broumov a další.

SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Spole�nost TESMEN s.r.o. se zabývá i montáží a prodejem zna�kových solárních panel� od 
� rmy BRAMAC. P�edností tohoto solárního kolektoru je jeho rychlá a snadná montáž. Není 

nutné dodate�né oplechování. Kolektor je 
vhodný pro nové i stávající st�echy – a to 
pro všechny druhy st�ešních krytin. Kolek-
tory jsou pevnou sou�ástí st�ešního plášt�.   

HHLINÍKOVÉ KRYTINY
Sou�asný trh st�ešních krytin nabízí �adu 
zajímavých materiál� s r�znými vlastnost-
mi. Tipem na kvalitní novinku v nabídce 
st�ešních krytin �i jiných komponent� sou-
visejících se st�ešní konstrukcí je systém 
rakouské zna�ky PREFA. Jedná se o hli-
níkovou krytinu, na kterou je poskytována 
40 - letá záruka a to v�etn� okapového 
systému. Vše bylo zkoušeno v extrémním 

prost�edí rakouských Alp, kde hliník ukázal 
všechny své p�ednosti: stálost a nete�nost 
v��i prost�edí. Hliník nepot�ebuje údržbu, 
m�žete provést jeho montáž i v relativn� 
chladných dnech a je i velmi p�íznivý v��i 
životnímu prost�edí. 

P�íjemn� prožité váno�ní svátky 
a š
astný nový rok 2011.

TESMEN s.r.o
                 Olešnice 191

549 41 �ervený Kostelec

Tel.:491 462 190
www.tesmen.cz

e - mail: tesmen.ck@seznam.cz

vyrábí – provádí – vykupuje – nabízí - zastupuje
Specializovaná prodejna pro pokrýva�e, klempí�e a tesa�e prodej st�ešních krytin, tepel-
ných izolací, asfaltových lepenek, st�ešních oken, desek OSB a MFP, palubek apod.
� rma zastupuje: 
produkty � rem  BRAMAC, VELUX, DÖRKEN, ORSIL, LINDAB
� rma nabízí: 
dopravu materiálu - AVIA nebo MAN (s dosahem hydraulické ruky 10 m)
� rma vyrábí:
stavební �ezivo - trámy, prkna, lat�, vazby v�etn� ochranné impregnace LIGNOFIX
� rma provádí:
tesa�ské, pokrýva�ské a klempí�ské práce, montáž kompletních st�ech

- izolace plochých st�ech
� rma vykupuje:
kulatinu nebo lesy k t�žb� pro provoz vlastní pily.

PRODEJ
• váno�ních stromk� • kapr�, štik, pstruh� • uzených ryb

Smažírna a lovišt� ryb Pstražna 
(7 km od centra lázní Kudowa Zdrój)

„Pohodové prožití Vánoc a v roce 
2011 hodně zdraví, štěstí a lásky 

všem dobrým lidem přeje RK REKA“
Helena Jarošová

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, 

nám�stí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�,
p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

* telefonní a komunikační systémy
* zabezpečovací signalizace

* požární signalizace
* uzavřené kamerové okruhy

* ozvučení
* kontrola docházky

* domácí telefony a videotelefony
* jednotný čas

ul. Manželů Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec

tel.:491 462 122, www.t-servis.org

Vaše spojení s bezpečím...

��Cavalierhaus Ratibo�ice - st�echa (materiál TONDACH)

��ZUŠ Náchod - st�echa 
       (materiál TONDACH)

���VUT Praha - oplášt�ní p�ístaveb (materiál PREFA)

Krásné a bezpečné Vánoce, úspěšný nový rok 2011 

TESMEN s.r.o.

Až půjdeme večer spát,

Sněhulák tu bude stát.

A příští rok jakbysmet,

Bude se hrát ricochet.

PF 2011  
Squash centrum 

Náchod

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

Likvidace rampouch�, 
led� a sn�h� ze st	ech,

 výškové práce. 
Tel 603 173 075



*  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  *
* Dlouhodob� pronajmu byt 1+kk 30m2 v 
klidné �ásti Nového M�sta n/M. D�m je zatep-
len, plastová okna, ko�árkárna, kolárna, 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�lovsi. 
7000.- K� m�sí�n� + 10000.- K� kauce. Mobil 
736 539 846
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídl. u 
nemocnice. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Prodej bytu 1+1 v Náchod� - B�lovsi. Cihlo-
vý byt v osobním vlastnictví. R.k.nevolat. Mobil 
736 539 846
* Prodám slunný byt 3+1 v OV, v Novém M�s-
t� n.Met. Po kompletní rekonstrukci. Byt volný 
nejdéle na konci r. 2011. Cena - 1.690 000,-. 
Tel. 725 154 004
* 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, sušár-
na, balkon v meziposchodí. RK nevolat. Tel. 777 
06 66 93
* 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 velký slunný byt 2+1 v Nácho-
d� na dobrém míst�. Velká kuchy� s jídelnou, + 
2 velké pokoje + p�edsí� + komora + zasklená 
lodžie + WC + koupelna nová plastová okna, 
lino, kuch. linka, sporák atd. p�da + sklep + ka-
bel. TV + internet + telefon. Kauce. Volný ihned. 
Tel 602 790 044
* 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 
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 výhled. Cena doho-
dou. Tel.: 725 813 491

* Prodám byt 3+1, 74m2, v novém bytovém 
dom� v Hronov� na Padolí. 2.NP, vlastní plyn. 
kotel, sat., int., balkón, parkovací místo, nad-
standatrtní úpravy. Cena 1 400 000 K�. 
Tel. 776 333 139
* 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 kau-
ce. 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
* Prodej bytu v OV 2+1 v Polici nad Metují. 
Cena dohodou. Možnost pronájmu do doby pro-
deje. RK NEVOLAT. TEL.:606 951 546
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i u gym-
názia. 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�, Palachova 
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 ná-
jmu 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 30m2 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 rekonstruk-
ci, 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

* Nabídn�te ke koupi chatu, chalupu, penzion 
pro cca 20 lidí Orl.H. - Krkonoše. Tel.: 777 63 85 25
* Koupíme rod. d�m i k dokon�ení Náchod, 
N.M�sto n./M., Hronov, 	eská Skalice, 	ervený 
Kostelec. Hotovost do 2,5mil. Tel.: 721 146 244
* Hledáme rodinný d�m 3(4)+1 v Broumov� a 
blízkém okolí do 1,5 mil.Tel.: 608 883 012
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 	. 
Kostelci 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.

* Pronajmu garáž v Náchod� za Vatikánem. 
Tel. 606 629 710
* Prodám stavební parcely v obci Žernov o ve-
likosti 800 - 1500 m2 cena 320K�/m2. 
TEL.:608 654 074
* Pronajmu nebo prodám byt 2+1 v Chorvat-
sku na Makarské rivié�e. TEL.:605 789 742

* 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
* 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 obyva-
telná. Výhodná cena 1.680.000,- K�. 
TEL.:602 892 004

* PRONAJMU rodinný domek po �áste�né 
adaptaci- 50 m2 v Hronov�. Nájem 3 500,-K� + 
energie + kauce. Tel.777 240 118

* PRODÁVÁTE NEMOVITOST? Zpro-
st�edkuji 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 podsklepe-
ný, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový RD, kte-
rý 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 postaven 
v letech 1991-1993. Cena 1.850.000K�. 
Tel.:775 061 233.

* 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.
* Pronajmeme 2 malé místnosti (13 + 10 m2), 
vhodné pro ordinace, kancelá�e apod. v budov� 
Centra duševního zdraví v Náchod�. I jednotli-
v�, �i na n�které dny v týdnu. TEL.:603 728 792
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod� - 
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�íslušenství 
5,0 m2, kancelá� - atelier 59 m2, p�íslušen-
ství 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 prostory v 
Hronov�, vhodné na ordinaci apod., 110+ 50m2, 
200m od nám�stí. Info na telefonu 777 302 483
* Pronajmeme volné prostory pro provoz re-
staurace, kavárny nebo jiných obchodních slu-
žeb. Jedná se o prostory v 1.pat�e na Kamenici 
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 kance-
lá�e o celk. vým��e 91 m2. Možno dohromady 
nebo jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, WC, vý-
tah. 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 palivové d�íví 20m3 tvrdý listná�, 
polínka 1400 m/m2, možno hned topit, 20m3 �er-
stvá smrkové polínka 950 K�/m3, 500 kg briket, 
buk, 3.90 K�/kg. Tel. 776 146 571 Vysokov
* Prodám �ty�i plech. disky 15 palc� na Gala-
xy, Sharan 112x5, ET 55. Cena: 2000 K�. 	ty�i 
plech. disky 15 palc� na O. Movano, R. Master 
apod. Cena:2500 K�. 	ty�i plech. disky 14 pal-
c� - 4x100 5,5JJ, ET 45 + zimní pneu 185/65-
14 na suzuki liana, baleno atd. Cena:4000 K�. 
Tel. 608 380 686
* Prodám selata do výkrmu. Cena 58 K�/kg, 
tel. 776 191 392
* Prodám telefonní karty. TEL.:602 145 222
* 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 

SEZNÁMENÍ

* Štíhlý 49/180 všestranných zájm� hledá k váž-
nému seznámení štíhlou ženu 44-48 let, Náchod. 
Houba�ení, turistika, pes. TEL.: 608 182 137
* 59 letá ráda pozná hodného muže pro trvalý 
vztah. Neku�áka do 62 let. Zn. spole�né Vánoce. 
Tel. 733 170 703

* Nabízíme družstevní byt 1+1 (37m) v Ná-
chod� v panelovém dom�, B�loveská ul., okna 
do Montace, balkon. Cena 595 000,- K�. Tel 
777 303 396. RK nevolat!
* Sháním ke koupi byt 1+1, 2+1 v Náchod�, 
hotovost Tel.: 608 667 734
* Prodej víceú�elového RD Náchod, poz. o 
celk.pl. 2469 m2, celk.kap. až 40 l�žek, pokoje 
vybaveny WC a sprchou. Volné ihned. Cena 5.9 
mil.K�. TEL.:774 900 549
* Pronajmu byt 1+1 v NA - centrum, tel.737 411 933
* Pronájem bytu 1+1 v Jarom��i pod nám�stím 
u pošty, v�etn� p�edzahrádky na kafí�ko, sklepu 
a kolárny. Byt je bezbariérový s novou kuchyní a 
plovoucí podlahou, volný ihned, 
volejte 604 631 632
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Tel: 775 777 073
* Pronajmu byt 1+kk (26,1 m2) v II.NP v centru 
Náchoda, jedna obytná místnost s kuch. koutem 
a koupelna, p�ípojka na internet, vhodné pro jed-
nu osobu. Nájem 3.500,- + 1.000,- zál. na služby, 
kauce: 7.000,- Tel.: 737 407 528
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a oko-
lí. Tel: 774 777 073
* 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 3+1 DB v 	eské Skalici, zd�ný d�m, 
lodžie, komora, 78 m2, nájem 5600,- + inkaso, 
vratná kauce 15000,-, jednoráz. poplatek druž-
stvu, volný ihned, dlouhodob�. Tel.606 507 380
* 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 1+1 v RD v 	.Skalici u ná-
m�stí. Vým�ra 29 m2, cena 5.000,-K�/m�s. se 
službami, kauce 7.500,-K�, tel. 602 204 002
* Pronájem bytu 2+1 ve Velkém Po�í�í, p�kný 
byt v p�íjemném prost�edí. TEL.: 603 464 109
* 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.
* Pronajmu velký byt 2+1 v Hronov�. 
Tel. 736 537 033
* Pronajmu dlouhodob� družst. byt 1+1 
s balk. v Náchod�, sídl.u nem., ul.Mod-
rá, 2.NP. Náj.3.500,- K� + inkaso + kauce. 
Tel.:608 90 30 70.
* Pronajmeme nov� zrekosntruovaný byt 2+1 
v centru Náchoda, nájem 5 tis. + kauce 15 tis.K�. 
TEL.:608 445 401
* Pronajmu (dle dohody možný i prodej) byt 
2+1 B�loveská ul. Náchod. Tel. 737 42 68 68

* Pronajmu dlouhodob� p�kný byt 1+1 s 
balkonem, 38 m2, na sídl. u nem. v Náchod�. 
Nájem 3.000,-+ 2.500,- služby. Tel:775 637 192

* Pronajmu dlouhodob� nov� zrekonstruovány 
byt 1+1 39 m2 3 p. v Jarom��i, d�m zateplen plasto-
vá okna 5500,- + inkaso + kauce. Velice p�kný, jen 
solidní a bezproblémové zájemce. 
TEL: 606 504 693
* Pronajmu byt 3+1 ve 2.poschodí domu v cen-
tru Náchoda za cenu 8.000,- K�/m�s. 
Tel.�. 606 951 546.
* Pronájem bytu 1+1 a 3+1 v Náchod�. RK 
NEVOLAT. TEL.:606 951 546
* Prodám zd�ný byt 3+1 v Náchod�. Cena do-
hodou. TEL.:776 265 824
* Pronajmu byt 2+kk Nové M�sto Malecí, 
3900,-K� + inkaso. TEL.: 776 692 738
* PRODÁM DB 3+1 77m2 na PLHOV�. P�e-
d�laný - plast. okna, zd�né jádro, šatna, podlahy 
atd. Za�ízený - spot�ebi�e, kuchy�, nábytek na 
míru atd. Volný. Veškeré info. na tel.602 239 
356. Cena dohodou.
* Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru Ná-
choda, nájem + inkaso 6.500 K�. Vratná kauce 
20.000 K�. Tel. 723 51 88 56
* Pronajmu byt 3+1 v 	eské Skalici. TEL.:491 
427 880, 777 027 664
* Pronajmu 1+kk v centru Náchoda, ihned vol-
ný, nájem v�. inkasa 5000,-K�, vratná kauce 10 
000,-K�. Tel. 777 05 44 15
* Pronajmu 3+1 v klidné �ásti Náchoda, 7 
minut od centra, 67 m2, kuch. linka, sporák, 
vestav�né sk�ín�, nájem v�. služeb 9000,-K�, 
tel. 775 064 084
* Pronajmu byt 1+kk s balkonem, 1NP, po re-
konstrukci, v Novém M�st� nad Metují, Malecí, 
tel.:602 485 385
* Pronajmu garzonku v Hronov�. 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
* �ervený Kostelec - U Kaštánku dlouhodob� 
pronajmu 2+1+garáž. Tel.:603 165 026, 
email: miskmich@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 s možností pozd�jšího od-
koupení 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 jedná-
ní. Tel. 776 114 975

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

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

VŠEM SVÝM KLIENTŮM DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ 
V R.2010 A DO NOVÉHO ROKU PŘEJEME 

HODNĚ ÚSPĚCHŮ A PEVNÉ ZDRAVÍ

*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

Kramolna u Náchoda-Stavební pozemek (1407 m2),poblíž centra obce,kanalizace,voda i el.přípojka u poz ............... 750,-Kč/m2 K JEDNÁNÍ!
N.Město n/M.-Dvougener. RD v atraktivní lokalitě „Na Františku“,po rekonstr.koupelen a kuchyní,poz.733 m2 ............3,1 mil.Kč K JEDNÁNÍ!
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
N.Město n/M-Krčín-Zděná garsoniera (33 m2),v přízemí,klidná část,nízké náklady na provoz,možnost užívání zahrady ...................... dohodou
Broumov-Dvougenerační vila z r.1930, s koupelnou po rekonstr.,z části podsklepená,dvě garáže,pěkný pozemek 1090 m2 ......... 2.650.000,-Kč
Police n/M-Rodinný dům (1+1 a 1+1) při výjezdu na Petrovice,na pozemku 618 m2 je zděná kolna ........................890.000,-Kč K JEDNÁNÍ!
Náchod-Běloves-Pronájem bytu 1+kk (30 m2),v klidné části panelového domu,7 NP,vrat.kauce 8.000,-Kč .......5.000,-Kč/měs.včetně služeb
Náchod-Dům s třemi volnými byty (dva s balkony) na atraktivním místě, u nákupních středisek,kolna................2,6 mil.Kč Výhodná investice!
Česká Čermná-Restaurace se sálem,salonkem a výčepem,byt 1+1,venk.posezení,poblíž přechod do Polska ...............950.000,-Kč K JEDNÁNÍ!
N.Město n/M.-Řadový,zateplený,dvoupodlažní RD(5+1),s garáží,v klidnější části města,s pěknou zahradou .......................1,99 mil.Kč SLEVA!
N.Město n/M.-Velký,řadový RD „Na Františku“-pěkná a klidná část,vstup z kuchyně a suterénu na okrasnou zahradu ......... 3,1 mil.Kč SLEVA!
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!

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

�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

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

Jazyková škola hledá 
schopné tlumo�níky 

na externí 
spolupráci.

Info:739 596 803

nová služba pro Vás
HODINOVÝ MANŽEL

Nabízené služby: 
* kompletní drobná údržba ve Vašich 

bytech, domech, chatách a chalupách 
* údržba zelen� a zahrad * veškeré 

zednické a malí�ské práce
Luboš Koudela tel. 731 105 526

!POZOR!

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 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

* Koupím d�tské plechové šlapací autí�ko. 
Tel. 603 173 075
* 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, kni-
hy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepot�ebné 
i poškozené 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 zná-
mek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji 
též bankovky a vyznamenání. 
Tel. 602 735 593

* Hledám u�itele pro p�ípravu dcery na p�i-
jímací zkoušky víceletého gymnázia. (Hronov, 
Náchod) Tel. 608 163 824, 
E-mail: adaada1@seznam.cz
* P�ehraji levn� záznam z kamery Hi8, VH-
S-C, MiniDv a jiné nap�. VHS na DVD. 
Tel. 732 11 82 45
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový ko-
pec, vhodné na zavážky a do cest. TEL.:739 814 111
* Hlídání d�tí (u�. MŠ), úklid, �išt�ní oken, ko-
berc�, sed. souprav. Tel. 605 145 004

* Prodám št�n� malého kníra�e �ernost�íb-
�itého, /dva kluky/ od�ervený, dvakrát o�ko-
vaný, stá�í 3 m�síce. Je �istokrevný bez PP, 
o�kovaný v byt�, poslušný. Kontakt na tel. 
775 090 429 Hronková Náchod, 
email: matra.peggy@seznam,cz

* Britská modrá ko
átka bez PP po výstavních 
rodi�ích. Plyšoví medvídci s oranžovýma o�ima. 
K odb�ru ihned. O�kov., od�erv.. 
TEL.:603 206 743, 491 426 680
* �ivava dlouhosrstá a krátkosrstá. Krásná 
št��átka, malá i odrostlá, vychovaná v byt�, o�-
kovaná, od�ervená, 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-
�átkem prosince. Cena 250,-K�. TEL.:494 623 
518, 604 537 446 

Zámecký hotel v Náchod�
Vás zve na Silvestrovský ve�er
31.12.2010 od 19 hodin
K tanci a poslechu hraje  kapela 

EMMA
Konzumace podle vlastního výb�ru

Vstupné 150,-Kč
Informace na tel. 491 426 503

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

R	ZNÉ

KOUPÍM



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

www.timehouse.cz 
a budete ho mít 

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

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

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

POHODLNÉ A BEZPEPOHODLNÉ A BEZPEČČNÉ CESTOVÁNÍ CDS s.r.o. NáchodNÉ CESTOVÁNÍ CDS s.r.o. Náchod

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod. Střediska: Náchod * Náchod - Běloves * BroumovCDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod. Střediska: Náchod * Náchod - Běloves * Broumov

KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚSNÝ ROK 2011
cestující veřejnosti, která využila našich služeb, všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům

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

Váno�ní stromkyVáno�ní stromky

*  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)

k  prodeji pocházejí ze specializovaných  
plantáží  přesně  dle Vašich představ 

a představ vašich dětí:



Děkuji všem svým zákazníkům a jejich páníčkům za projevenou důvěru v letošním 
roce a do roku nového přeji hodně zdraví, spokojenosti a zachování přízně.

Marta Stražická* Nabízíme vánoční dárkové poukázky *

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 1+1 v Náchod� (73m2) zd�né, plast. okna, velká lodžie, sklep   595.000,-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      950.000,-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�
- 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�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M. (1128m2), výborné místo     1,300.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Slavo	ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola     1,290.000,-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),kompl.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�

                               Náchod
výrobce elektromotorů do spotřebičů 
pro domácnost, dům a zahradu přeje všem 
partnerům a zaměstnancům klidné prožití 
vánočních svátků a úspěšný rok 2011 Marius Pedersen a.s. 

Vážení �tená�i, jako v minulosti tak i letos mi dovolte, abych vás informoval o d�ní v naší spole�nosti v letošním roce, 
o n�kterých našich zám�rech a o službách, které m�žete na skládce odpad� v K�ovicích využít.

V pr�b�hu letošního roku pokra�ovala rekultivace napln�ných etap skládky a to jak technická, tak i biologická, jak 
bylo možné vid�t p�i pr�jezdu kolem naší skládky. Stavební práce na skládce neutichnou ani v p�íštím roce, kdy by 
m�la prob�hnout výstavba poslední etapy skládky K�ovice. Tato nová etapa by m�la vydržet na cca 6 až 7 let, p�epo-
�ítáno na sou�asný ro�ní p�íjem odpad� na tuto skládku. Mnohé z vás asi napadne otázka, a co po uplynutí této doby? 
Všechny bych cht�l touto cestou ujistit, že naše spole�nost již nyní pracuje na r�zných variantách nakládání s odpady 
v této oblasti po ukon�ení životnosti skládky. Takže možnost legáln� se zbavit odpadu pro ob�any i podnikatele z blíz-
kého okolí bude zachována.

Op�tovn� bych vám cht�l p�ipomenout možnost legální likvidace odpadu s obsahem azbestu - tedy p�edevším eternitu.

V areálu skládky stále funguje kompostárna (s kapacitou cca 5.000 tun/rok). Toto za�ízení je ur�eno k využívání biolo-
gicky rozložitelných odpad�, tedy odstran�ní t�chto odpad� procesem kompostování. Vzniklý kompost jsme využili p�i 
rekultivaci t�lesa skládky.

Dalším za�ízením pro nakládání s odpady je shromaždišt� nebezpe�ných odpad�, které provozuje Marius Pedersen a.s. 
v areálu skládky K�ovice. V tomto za�ízení shromaž�ujeme nebezpe�né odpady svezené z okolních m�st a obcí, p�ed 
jejich transportem do místa jejich kone�ného odstran�ní nebo využití. Tohoto za�ízení rovn�ž využívají n�kte�í drobní 
podnikatelé z blízkého okolí.

Ve spolupráci se spole�ností TEDOM Energo s.r.o. T�ebí� již n�kolik let provozujeme za�ízení k využití skládkového 
plynu, který obsahuje metan a lze ho tedy využít pro výrobu elektrické energie. Elektrická energie se vyrábí prost�ed-
nictvím kogenera�ní jednotky, spalováním tohoto skládkového plynu, který se tvo�í v t�lese skládky. 

Záv�rem dovolte, abych vám za naši spole�nost pop�ál p�íjemné prožití váno�ních svátk�, pevné 
zdraví v novém roce a mnoho úsp�ch� v osobním i pracovním život�.

Za Marius Pedersen a.s.
Ji�í Herold

skládka Křovice



773 061 131, 777 061 131, 491 417 180

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

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
A OBCHODNÍM PARTNERŮM - PF 2011

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2011
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

ORGATEX - NÁCHOD
s.r.o.

Hezké Vánoce  Hezké Vánoce  
a úspěšný rok 2011 a úspěšný rok 2011 

všem obchodním partnerům, všem obchodním partnerům, 
zákazníkům, našim zaměstnancům zákazníkům, našim zaměstnancům 
a jejich rodináma jejich rodinám

Hašpl a.s. - Velké Poříčí

Ceníme si seriózního jednání našich obchodních  partnerů
a stejně tak i příkladné práce našich zaměstnanců. 

V roce 2011 uděláme maximum pro to, 
abychom  Vaši důvěru opět nezklamali.

                  PF INEX CS, a.s. vedení společnosti.    

Přejeme mnoho štěstí a krásných chvil 
v roce 2011, příjemné prožití Vánoc a 

současně Vám  tímto upřímně děkujeme 
za důvěru, kterou jste nám  při společných 

zakázkách v roce 2010 projevili.



®

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

 Kon�í první desetiletí nového milénia. Jako každý rok nás 
toto období svádí k rekapitulaci našeho dosavadního života. 
Ohlížíme se za ním a ptáme se, co se nám povedlo a co ne, co 
je t�eba ješt� zlepšit, co jsme de� nitivn� propásli a co nám asi 
p�inese rok p�íští.

 Stejn� �iním i já. Když se podívám zp�t, mám radost ze své-
ho Nada�ního fondu. Podpo�il mnoho aktivit na Náchodsku - 
od mladých fotbalist� až po dobrovolné hasi�e. D�tem z Nového 
M�sta pomohl n�kolikrát uskute�nit cestu do rumunského Baná-
tu za našimi krajany, kde se jim dostalo poznání o nás samých, 
o 	eské republice, jaké by tady nemohly získat. Mám pocit 
št�stí, když vím, že se d�ti také díky Nada�nímu fondu nau�ily 
základy první pomoci, že Sokolky z Hronova mohly jet na sv�-
tový festival zlatého v�ku do Portugalska, že si handicapované 
d�ti užily neoby�ejný víkend. Díky Nada�nímu fondu mohu být 
lidem na Náchodsku blíž, mohu pomoci �ešit Vaše starosti a p�i-
tom z�stat nohama pevn� na zemi.

 Mám radost, když se mi v Senátu da�í ovlivnit výslednou po-
dobu zákon� týkajících se daní a energetiky tak, aby co nejmén� 
komplikovaly život ob�an�m. Mým volebním mottem bylo „Váš 
hlas bude slyšet“. N�kdy ale bohužel jeden hlas nesta�í. Byl 
jsem proti Lisabonské smlouv�, jež dala více pravomocí do Bru-
selu, který se te� sám topí v problémech. Navrhoval jsem, aby se 
podíl biosložek v benzínu a naft� postupn� snížil na nulu, ale ne-

usp�l jsem. Te� na to všichni doplácíme. 
	lov�k se ale nesmí t�mi nep�íjemnými 
v�cmi nechat zlomit. Mají totiž sv�j smy-
sl. P�i nich se pozná, jak je �lov�k pevný. 
 Jestli tedy má smysl dávat si do roku 
2011 n�jaké p�edsevzetí, pak je to zce-
la jist� práv� odhodlání, že nás žádné 
p�ekážky osudu, žádné smutné události, 
ani žádní lidé nezlomí. Že p�jdeme dál 
za svými sny, za svým p�esv�d�ením, 
za lepším životem. 
 Nech
 jsou Vánoce pro nás odrazovým 
m�stkem.                              Petr Pakosta

PRODEJ • SERVIS
zem�d�lské, komunální a zahradní techniky

549 11 Dolní Radechová 8         
Tel./fax: 491 424 704
Mobil: 777 680 276    E-mail: siroky@agrotipsiroky.cz

DOPRODEJ
ZA AK�NÍ CENY

Št�dré
vánoce 

s jelenem
Vánoce jsou svátky pohody a št�drosti. Od 15. listopadu do 24.
prosince 2010 si m�žete po�ídit prémiový zahradní traktor nebo 
prémiovou seka�ku John Deere s mimo�ádnou slevou a zažívat 
onu pohodu i p�es rok. Spolehlivá a kvalitní technika John Deere 
totiž dokáže práci na zahrad� prom�nit
v opravdovou radost.

www.johndeere.cz

Prémiový zahradní traktor John Deere X130Ror John Deere X130R

Ceníková cena 116 600 K� s DPH, ak�ní cena  na  99 900 K� s DPH!

Prémiová seka�ka John Deere R47S
Ceníková cena 23 640 K� s DPH, 

ak�ní cena 

19 900 K� s DPH!

Motorová seka�ka John Deere JM36
Ceníková cena 16 490 K� s DPH, 

ak�ní cenena 13 690 K� s DPH!

www.agrotipsiroky.cz

šlapací traktory

hra�ky, modely ...

Senátor Pakosta 
bilancuje uplynulý rok



AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

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

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)

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

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

pro�  digitální sestavy pro satelitní
p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 
rekonstrukce stávajících systém�,

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

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

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

 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

níní ssvar� 

tavveebebbebebnini.c.c.ccczzzzzz

n

t

kompletní servis

DAN� 
Ú�ETNICTVÍ

MZDY

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

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.
www.car-spin.cz

• 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

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň
a přejeme hodně šťastně najetých kilometrů v roce 2011

M�STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA �ÍŽKA
V NÁCHOD� BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v m�síci lednu 2011

P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 
17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30% na ozna�ené programy pro držitele pr�kaz� M�Ú v Náchod�, ZTP 
a ZTP/P. Pr�kazy na vyzvání p�edložte p�i kontrole vstupenek. Vozí�ká�i po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

* St�eda 5. 1. v 19.00 hodin
Vražda v salonním coupé
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 300, 280, 260 K�

* Sobota 8. 1. ve 20.00 hodin
Ples Roztan�ený Beránek

Vstupné: 120 K� s místenkou, 100 K� bez 
místenky

* Úterý 11. 1. v 19.00 hodin
Václav Havel: Odcházení

Klicperovo divadlo Hradec Králové
P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”

Vstupné: 290, 270, 250 K�

* St�eda 19. 1. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové
Mikael Ericsson - violoncello

Andreas Sebastian Weiser - dirigent
Koncert ab. cyklu - skupina “K”

Vstupné: 180, 160, 140 K� SLEVA

* St�eda 26. 1. v 19.00 hodin
Konec jednoho domu

Literárn� hudební ve�er
Malý sál m�stského divadla

Vstupné: 40 K�

* �tvrtek 27. 1. v 19.00 hodin
Irish Dew

Vstupné: 150 K� SLEVA

* Ned�le 30. 1. v 15.00 hodin
Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky

Divadelní spole�nost J. Jurištové
Pohádka pro d�ti

Vstupné: 60, 50, 40 K�
telefonicky: 491 42 45 46

faxem:  491 42 45 46

e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz

KNIHA A ODBORNÁ LITERATURA
Sovi�ka s.r.o.

• Váno�ní balení knih ZDARMA
• Knihy za BABKU a další akce na encyklopedie,

   d�tskou, beletrii atd.: SLEVA 30-90 %
• Dorovnáváme na INTERNETOVÉ CENY !!!

Kniha je ten nejlepší dáre�ek pod strome�ek

Naše zásilková služba 
objednávky p�ijímáme:

telefonicky:             491 42 45 46
faxem:                491 42 45 46
e-emailem: kniha.faskova@tiscali.cz

Naproti kinu Vesmír: 
Hurdálkova 206, 547 01  Náchod 
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DVE�E
OBLOŽKY

KLIKY, PRAHY
KOVÁNÍ 

od firmy KJ MAX spol. s r.o., 

Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

MONTÁŽ, OPRACOVÁNÍ

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/m

2

K, 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!

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

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“

Cca 40 dkg od�ezk� vep�ové šunky nakrájí-
me na kosti�ky. Uva�íme 500 g bezvaje�ných 
semolinových t�stovin obvyklým zp�sobem. 
Brokolici pova�íme v osolené vod� a š
oucha-
dlem rozma�káme. Šunku, brokolici a t�sto-
viny smícháme s nakrájeným �ínským zelím, 
nakrájenou lah�dkovou cibulí a ochutíme ko-
�enící sm�sí Kuchárek.  V misce rozmícháme 
kelímek zakysané smetany, 2 lžíce majolky, 5 
vajec, 3 lžíce plnotu�né ho��ice a chili ko�ení. 
Touto sm�sí zalijeme t�stoviny, šunku a broko-
lici v peká�i. Zapékáme asi 30 minut p�iklope-
né, poté odklopíme, poklademe plátky másla 
a dope�eme. Výborn� chutnají jako p�íloha 
kyselá okurka, nebo nakládaná �ervená �epa.

 Tak, a
 Vám chutná….p�eje Laka Škodová 
– s díky za inspiraci p�i vymýšlení nových 
recept� zajímavému sortimentu lah�dek 

a pochutin Potravinám U POŠTY v Náchod�.

��������	
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�� kabelky
   
                                VÝLOHA

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

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ
v sobotu 25.12. od 20.00 hod.v sobotu 25.12. od 20.00 hod.                          

Štěpánská zábava - hraje skupina FŠtěpánská zábava - hraje skupina FONTÁNAONTÁNA

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

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

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

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
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V Sokole vyr�stají úsp�šní sportovci.
 Na akademii t�locvi�ní jednoty Sokol Náchod  17.11. t.r. p�ed-
vedli divák�m své um�ní také úsp�šní sokolští sportovci. Jsou 
zejména z oddílu  rokenrolu, který trénuje Hanka Filipová ml.
 Jako první zatan�íl d�tský pár Marcela a Jirka Urbánkovi, 
kte�í pat�í v tomto roce  k nejlepším pár�m této kategorie. Pak 
vystoupila dív�í formace Filipínky - t�etí na republikové sout�ži. 
Po nich následoval  nejúsp�šn�jší pár naší republiky v kategorii 
žáci
 Adéla Zemanová a Dominik Dušek, kte�í reprezentují �eskou 
republiku i na sv�tových pohárech. Obrovským úsp�chem letošní 
sezóny je 7. místo na Mistrovství sv�ta 2010.
 V této sezón� se stali  na všech �eských sout�žích vždy abso-
lutními vít�zi. Poslední vystoupení pat�ilo úsp�šným pár�m kate-
gorie C - ú�adujícím mistr�m republiky  2010 - Janu Dostálovi 
a Kate�in� Šedivé, kte�í si vytancovali první místo v Karlových 
Varech i ve Zlín�,  a novému páru této sezóny Davidu Málkovi 

s Annou Dalbovou, kte�í ve stejných sout�žích obsadili 3. místo.
 Na kladin� p�edvedly náro�né sestavy tyto gymnastky sokol-
ské všestrannosti:
Anna Páclová - t�etí ve své kat.  na župním p�eboru  v SG 
Nikola Ji�iová - druhá na župním p�eboru v SG a vít�zka deseti-
boje  ve Dvo�e Králové
Pavlína Vejrková - st�íbrná medailistka  ml. žáky� v p�eboru 
	OS  sokolské všestrannosti, který zahrnuje sout�ž v plavání, at-
letice, SG a šplhu .Pavlína je p�ebornice v SG žáky�.
Susan Simonova - vít�zka Župního p�eboru v SG a druhá v SG 
na p�eboru 	OS
Lucie Havlí�ková - 10. na p�eboru 	OS v sok. všestr. a druhá 
na župním p�eboru v SG
Adéla Zákravská - st�íbrná v desetiboji ve Dvo�e Králové
Michaela Adam� - p�ebornice 	OS ve sportovní gymnastice do-
rostenek

Váno�ní �as ve školní družin�
ZŠ Komenského v Náchod�

 Váno�ní atmosféra na nás dýchá na každém kroku a není tomu jinak ani u nás 
ve školní družin�.Podzimní výzdobu jsme vym�nily za zimní ,v hernách se roz-
svítily váno�ní strome�ky a za�ala p�íprava na nejkrásn�jší svátky v roce.Peklo se 
cukroví,vyráb�ly se r�zné váno�ní dekorace,d�ti se p�ipravovaly na váno�ní vy-
stoupení v Domov� d�chodc�  i na vlastní besídku ve školní družin�.A p�i tom 
všem bylo na d�tech vid�t to ohromné nadšení a t�šení se na Vánoce.Tak a
 se nám 
letos vyda�í!
 P�ejeme Vám krásné váno�ní svátky a pevné zdraví v novém roce 2011.
                                 Vychovatelky ze ŠD, Komenského, Náchod

25. a 26.12. Pečené kachny25. a 26.12. Pečené kachny
Přijímáme rezervace na Silvestra, hraje skupina ProměnyPřijímáme rezervace na Silvestra, hraje skupina Proměny


