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  POVÁNOČNÍ LEDNOVÉ
SLEVY JIŽ NYNÍ  

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

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

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

výkup zlata
zastavárna        

24k - 935,-Kč/g, 

14k - 540,-Kč/g

vykup. šperky, zlomky, 

mince a jiné
PO-ČT 9-17h, PA 9-14h, 

Tel: 774 170 180

Melissa In.G. s.r.o.

Tyršova 63, Náchod

Nejlevnější okna

Veka v regionu

Zimní sleva
do 31. 3. 2012 50%

PRODEJ POUŽITÝCH AUTODÍLŮ

ZDARMA
- ekologická likvidace vozidel i autovraků
- odtažení autovraku
- potvrzení o ekologické likvidaci vozidla  
www.likvidace-vozidel.com

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

ZA VÁŠ AUTOVRAK VYPLATÍME AŽ 1000,-Kč

Otevírací doba: po – pá 8.00 – 15.30 
                                   so 9.00 – 11.00
Velké Poříčí 265 
(u žel.mostu mezi Náchodem a Hronovem)
Tel.: 491 482 513 • Mobil: 603 948 404
e-mail: xtl@seznam.cz

Sídlo fi rmy
Proplast K s.r.o.
Polní 468
Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 927

Výroba
Proplast K s.r.o.
Areál IDA 843

Malé Svatoňovice
Tel.: 499 886 131

okna • dveře • zimní zahrady 

ZIMNÍ AKCEZIMNÍ AKCE
více navíce na www.proplast-k.cz www.proplast-k.cz

Registrováni v programu bezpečná okna 
(www.bezpecnaokna.cz)

ISO 9001 • 100% český výrobce

Otužilci na Metuji
 V  Náchodě se uskuteční již 42. 
ročník setkání otužilců na řece Me-
tuji a  14. ročník Memoriálu Jirky 
Řebíčka. Otužilecké klání se koná 
12. ledna 2013 ve 13.30 hod. v loka-
litě Na Strži u náchodského zimního 
stadionu. Ještě před tímto datem se 
však můžete přijít podívat na Silves-
trovský křest otužilců, který proběh-
ne 31.12.2012 od 13 hod. v řece Me-
tuji (v oblasti u obchodní akademie). 
Široká veřejnost srdečně zvána!    

TJ SOKOL 
ČESKÁ SKALICE 

NABÍZÍ 

K PRONÁJMU 
SLUŽEBNÍ BYT SPOJENÝ 

S VÝKONEM FUNKCE 
SPRÁVCE SOKOLOVNY

Bližší informace na 
www.sokolceskaskalice.cz

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 



RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ CENTRUM   

Kostelecká 1204, Náchod - Plhov
NOVINKY r. 2013 - AKCE
DÁRKOVÉ POUKÁZKY

www.rybarina-myslivost.cz
tel. 775 261 853

I.patro
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Rodinná vilka v Dobrušce „na Belvederu“,  okrasná zahrada, garáž ...................................2 290 000,- Kč     
Pěkný, částečně vybavený byt 3+kk v Náchodě v ulici Duhová ..............................................995 000,- Kč
Rodinný dům v Otovicích u Broumova, nová fasáda, zahrada, garáž ....................................1 499 000,- Kč
Obytné venkovské stavení Horní Radechová ......................................................................1 200 000,- Kč 
Řadový rodinný dům, moderní bydlení v Novém Městě nad Metují ......................................2 990 000,- Kč                 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP
Rodinný dům ve Velkém Dřevíči. V 1.
NP obývací pokoj s krbem, kuchyň - ve-
stavné spotřebiče, ložnice, koupelna a sa-
mostatné WC. Ve 2.NP jsou dva podkrovní 
pokoje a půda. K nemovitosti patří zahrada 
s bazénem, pergolou, udírnou a garáží. 

Víte, nevíte…

Šampaňské víno

Vánoční štola
 Vánoční štola, či štóla, patří k velmi oblíbeným moučníkům, které se v tomto ob-
dobí připravují. Jedná se o klasický vánoční moučník, který uvnitř obsahuje zapečené 
sušené ovoce a ořechy a navrchu je zdobený moučkovým cukrem. Správná štola by 
měla mít tvar bochníku, což by mělo připomínat malého Ježíška zabaleného v peřince.
 Recept pravděpodobně pochází z  Německa, kde existuje mnoho variant tohoto 
lahodného pečiva. Nejznámější je asi drážďanská, podle města, kde měla být údaj-
ně roku 1474 poprvé upečena. V Drážďanech se také pravidelně pořádají Slavnos-
ti Drážďanské štóly, které připadají na  sobotu před druhou adventní nedělí. Podle 
pověsti by štola neměla být nakrojena dříve, než o Štědrém večeru po bohoslužbě. 
Ochráníme tak dům od nemocí a neštěstí.

Vánoční tvarohová štola
těsto: 50 dkg hladké mouky, 23 dg cukr moučka, 15 dkg máslo, 15 dkg tvarohu, 
15 dkg kandovaného ovoce, 3 vejce, 4 dkg rozinek namočených v rumu, balíček 
prášku do pečiva, kůra z ½ citrónu.
na potření: 6 dkg másla a 4 dkg moučkového cukru na posypání.

 Mouku prosejeme s kypřícím práškem a smícháme s citrónovou kůrou. Při-
dáme cukr moučka, tvaroh, máslo, vejce a vypracujeme těsto. Do něho poté za-
pracujeme kandované ovoce a rozinky namočené v rumu.
 Těsto rozválíme na silný plát a přeložíme přes sebe a tvarujeme štolu. Tu pe-
čeme asi hodinu při teplotě 180°C. 

Text připravili David Jeřábek a Mgr. Tereza Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o

Talíř plný chutí

a vůní

Historie

 Šampaňské – slovo, které zná zřejmě každý člověk, aniž by musel být mi-
lovníkem vína. Pokud budeme hovořit o historii Champagne, mnohým se 
možná vybaví Dom Perignon, dnes název vína z produkce Möet Chandon. 
Je to jméno mnicha, který se podle pověsti zasloužil o příchod šumivého 
vína na svět. Paradoxem je, že se nejprve snažil šumění vína, které způsobilo 
druhotné kvašení, zamezit. Protože se mu to nedařilo, a jak stále ochutnával, 
snažil se doladit chuť a vzhled vína s bublinkami. Zhruba sto padesát až dvě 
stě let trvalo, než se výroba vína „champagne“ dostala do dnešní podoby, 
tedy do podoby „metody champanoise“- druhotného kvašení vína v lahvi. 

Velikost lahve

 Dnešní sommeliéři vědí, že velikost lahve, ve které víno druhotně kvasí, 
je důležitá. Nejoptimálnější je Magnum o  obsahu 1,5 l. Používají se však 
i 15-ti litrové lahve.

Šampaňské je jenom jedno

 Jen vína vyrobená v oblasti Champagne ve Francii se mohou honosit tím-
to názvem, a i když mnoho vinařů po celém světě používá stejné metody 
výroby, nikdy se nebude jednat o „šampaňské“, ale o šumivé víno. 

Teplota je důležitá

 Šumivé víno je nápojem svátečním, slavnostním, nápojem pro zvláštní 
příležitosti, pro jedinečnost okamžiku. Blíží se konec roku – Silvestr - a to 
je právě čas pro šampaňské. Proto mějte na paměti, že teplota při podávání 
šumivého vína se v současné době pohybuje mezi 5 – 7 °C. Nejvhodnější 
sklenka na šumivé víno je tzv. fl étna - štíhlá vyšší sklenka s obsahem do 2 dl.

Šťastný nový rok Vám přje Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince uplyne smutných 17 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Emilie Plhalová z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Syn Ivan s družkou Jiřinou

Cena: 2 500 000,- Kč

Čas na změnu! Blíží se r. 2013, 

blíží se daňové přiznání!
Vedení účetnictví, daňová evidence, daňová 

přiznání PO,FO, silniční, nemovitosti, DPH
Fyzické i právnické osoby.

Základní účetní a daňové poradenství zdarma 
pro dlouhodobé klienty (při kompletním vedení)

Ekonomické poradenství –zakládání fi rem, 
registrace fi rem, poskytnutí sídla.

Dajkon spol. s r.o.,   
dane@dajkon.cz,  ucto@dajkon.cz,  

nachod@dajkon.cz,  tel. 774 733 040 
www.dane.dajkon.cz

Příznivé ceny,  dohoda s klientem 

Váš sváteční klid, 
zajistí náš vánoční úklid!
(kompl. úklid, malování, čištění koberců a oken 
parním čističem 200°C, hubení roztočů a bakt.)

Více o nás na www.JAaMA.cz
603 255 659 

KÁCENÍ A PROŘEZY 
listnaté, jehličnaté i ovocné stromy, 

rizikové kácení, dále stříhání živých 

plotů a okrasných dřevin a celková 

údržba zahrady, samozřejmostí je od-

voz větví, listí, trávy. Tel: 774 740 614

STĚHOVÁNÍ a VYKLÍZENÍ
- nabízíme stěhování bytů, domů, 

kanceláří, skladů a zároveň vyčistíme 
- vyklidíme Vaše nemovitosti, půdy, 

sklepy, pozůstalosti, zbavíme Vás starých 
elektrospotřebičů, nábytku, koberců, 

domovního odpadu atd., 

Tel: 777 926 216

Rychlé jednání    5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

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

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

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

ředitelky/ředitele
Náchodská kultura

obecně prospěšná společnost

s místem výkonu práce v Náchodě

Požadavky:  min.SŠ vzdělání, bezúhonnost, znalost kulturní proble-
matiky, praxe v oboru a vedení kolektivu nejméně 3 roky výhodou, 
znalost práce s  PC, organizační, komunikační a  řídící schopnosti, 
zkušenosti s  dotacemi (žádosti a  příprava podkladů k  vyúčtování 
dotací např. kraj, ministerstvo), přehled v oblasti ekonomické a účet-
ní (rozpočet organizace), aktivní jazykové znalosti výhodou, ŘP sk. B
Další požadavek:  písemný koncept řešení kultury v Náchodě
Podrobné informace naleznete na  http://www.mestonachod.cz/
mestsky-urad/uredni-deska/udeska.asp?id=4177

Přihlášku včetně uvedených dokladů doručte nejpozději 

do 18. 1. 2013 na adresu:  

Městský úřad, Masarykovo nám. 40, 547 61, Náchod.
Obálku označte „Výběrové řízení – ředitel NK - neotvírat“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez 
udání důvodu.
Bližší informace podá: 
p. Miroslav Brát, člen rady města, tel. 604 867 052, Mgr. Hana Mílová, 
tajemnice MěÚ Náchod, tel. 491 405 205 nebo p. Roman Toušek, od-
bor. pracovník pro kulturu a sport, tel. 491 405 287.

Podzim v ŠD při ZŠ Komenského v Náchodě
 Podzimní čas jsme v  naší školní 
družině trávily nejenom toulkami 
zbarvenou přírodou, ale barvy pod-
zimu jsme využily i do soutěže „Ba-
revný podzim“, kde se fantazii meze 

 Vám všem přejeme krásné Vá-
noce a hodně štěstí v novém roce 
2013.
Vychovatelky a děti ze školní dru-

žiny ZŠ Komenského v Náchodě

nekladly. Děti vytvářely podzimní 
dekorace, které jsme vystavily v pro-
storách naší ŠD a díky hlasování ro-
dičů vybraly ty nejhezčí obrázky.
 Podzimní čas však není jenom 
o  barvách podzimu, ale s  ním při-
chází i  sychravé počasí, kterému 
musíme odolávat. Proto jsme si 
s dětmi povídaly na téma „Jak pečo-
vat o své zdraví“ a pozvaly jsme pra-
covníky z  náchodské nemocnice, 
kteří nám názorně ukázali základy 
první pomoci, jak se sádruje, měří 
tlak a spoustu dalších věcí.
 Podzim nám pomalu odezněl 
a  přišla zima – období, ve  kterém 
nás čeká krásná vánoční atmosféra, 
vyplněná dalšími aktivitami v  naší 
družině. Budeme péct cukroví, vy-
rábět vánoční přání a  ozdoby, po-
vídat si o vánocích a vše zakončíme 
již tradiční vánoční besídkou.

Firma MAVET CZ s.r.o., 
tradiční český výrobce jednoúčelových strojů pro odvětví výroby potravin, kosmetiky a chemie,

přijme do trvalého poměru pracovníka na pozici: 

SAMOSTATNÝ MONTÁŽNÍK - MECHANIK

Nástup možný ihned. 
Jeli Vaším koníčkem „strojařina“, hledáme právě Vás. 

Požadujeme zručnost, samostatnost a technické myšlení. Zkušenost v čtení a používání 
technických výkresů, nutných při kompletaci jednoúčelových strojů a linek, především 
z nerezavějící oceli. Svářečský průkaz na Argon výhodou. Podmínka řidičský průkaz sk. 
B, aktivní řidič.
Nabízíme měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů a dovedností. Závodní 
stravování, masérské služby v závodě, pracovní doba od 7:00 do 15:30 h. 

Pracoviště Rychnovek 55. Zájemci kontaktujte p. Bašovou, 

tel.: 736 483 426, e-mail: jana.basova@jhp.cz
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Děkujeme našim zákazníkům a obchodním 
partnerům za projevenou důvěru v roce 2012.

Přejeme všem klidné a příjemné prožití

vánočních svátků a úspěšný rok 2013.

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

OD STROMEČKU NA KOLE!OD STROMEČKU NA KOLE!
NEJVYŠŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOLNEJVYŠŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelář nabízí:
Nám. TGM č.p. 82, Dvůr Králové n. L.

- byt 1+1 v OV Hronov (41,7 m2) park u domu,komora, 3p., pl. okna  nové  549.000,-Kč
- byt 2+1 v OV Hronov (55 m2) park u domu,zahrádka, nová kuch.linka sleva  550.000,-Kč
- byt 3+1 v OV Náchod (55,3 m2) zvýš.přízemí, pl. okna,po revit.,výtah sleva 749.000,-Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (63m2)novostavba,zahrádka sleva  1.189.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (79m2) plast.okna,lodžie,1.p,část. vybavený  799.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (78 m2),7.p.,lodžie,dům po revit.,krásný výhled sleva  699.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Novém Městě n/M. (74m2) 2.p,po celkové rekonstrukci  nové  1.250.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v České Skalici (65m2) 3.p,po rek.,možno do OV,klidná l. sleva  1.099.000,-Kč
- pronájem nebyt.prost. Jaroměř,85m2,viditelnost z hlavní trasy NA –HK,výloha  8.900,-Kč + en.
-RD 3+1s prostory k podnikání v Červ. Kostelci 542m2,2x dvougaráž,dílna 2,699.000,-Kč
- podnik.objekt-výrobna,kanceláře,byt v Novém Městě n.M.,977m2  1,990.000,-Kč
- pension 5xAPT Chvalkovice,1141m2,po rekonstrukci,cena k jednání  3,900.000,-Kč
- pension 2x apartmán Litoboř,1402m2, k podnikání, celkem 6+1 2,490.000,-Kč
- rod. dům 3+1 Šestajovice,1290m2,po rekonstr.,dílna,stodola,sklep  sleva    1.950.000,- Kč
- rod.dům/chalupa 3+kk Nový Ples 772 m2,studna,možnost vestavby sleva  599.000,-Kč
- ideální 1/2 rod. domu 4+1 Náchod,429m2,byt 4+1,dvougaráž, půda sleva  979.000,-Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci,V Ráji, 382 m2, el.,vytápění na TP,u lesa sleva  630.000,-Kč
- chata 1+1 v Náchodě, 336m2, krb, el.,pitná voda,oploceno,krásné m.  sleva    469.000,-Kč
- rozest. rod.dům 5+1 Miskolezy, 337m2,hrubá st. se střešní krytinou sleva    396.500,-Kč
- rozest.rod.dům 1+1/4+1 Dolany,1892m2, hrubá st. s byt jednot.1+1 sleva   1.299.000,-Kč
- st. poz.1414m2 Kramolna-Lhotky,el., plyn,voda na hranici,krásné m. sleva  490,-Kč/m2 
- st. pozemek 618m2 Bezděkov n.M. inž.sítě,krásný výhled.,asf.cesta  sleva  179.000,-Kč
- st. pozemek 500m2, Spy u Nového M. n/M., sítě u pozemku,v centru nové  199.000,-Kč

 STUDIUM
 „Již patnáctým rokem se zaměřujeme na  výuku 
světových jazyjů, říká majitel jazykové školy PASTI-
ME Mgr. Jaroslav Hroch a připomíná, že již od škol-
ního roku 2002/2003 je škola zařazena do  přílohy 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tím 
jsou frekventanti dopoledního studia v této jazyko-
vé škole postaveni na  úroveň studentů klasických 
středních škol. Toto formální sjednocení má daleko-
sáhlé pozitivní následky  pro studenty i jejich rodiče. 
Konkrétně hovoříme v kategoriích  zdravotního po-
jištění, získání dětských přídavků, příspěvků na do-
pravu, sociálních dávek, daňových odpočtů apod. 

 KURZY
 Jazyková škola nabízí i  kurzy pro pedagogické 
pracovníky. Při této edukační činnosti spolupracuje-
me s Národním institutem dalšího vzdělávání. PAS-
TIME samozřejmě nabízí i odpolední kurzy. Zatímco 
intenzivní, klasický typ studia je vyhledáván  ze-
jména mladými lidmi (většinou přecházejí plynule 
z běžné střední školy), kteří chtějí rozvinout jazyko-
vé dovednosti s cílem studia na vysoké škole nebo 
práce v  zahraničí, odpoledne je vyhrazeno lidem 
pestrého věkového i profesionálního spektra.  Roz-
hoduje zde osobní zájem  i nutnost jazykové kvalifi -
kace požadované zaměstnavatelem. 

 ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI
 Dlouhodobě rozvíjíme  formu jazykové přípra-
vy i  v  prostředí konkrétních fi rem. „Takový dovoz 
jazykové gramotnosti je velmi oblíbený a pro cílo-
vou skupinu „strávníků“ i  velmi pohodlný“, glosuje 
s úsměvem Mgr. Hroch. 
    Bližší informace o dalších formách výuky v  jazy-
kové škole PASTIME poskytne samozřejmě i webová 
prezentace na  adrese www.pastime.cz. „Všem for-
mám studia na  naší jazykové škole věnujeme ma-
ximální péči. Kromě českých pedagogů zde působí 
i zahraniční lektoři. Pokud hodinu vede rodilý mluv-
čí, dokáže plně rozvinout všechny aspekty praktické 
konverzace i poukázat na zajímavé reálie“, říká o fi lo-
zofi i studia ve škole PASTIME  pan Hroch 
   Dodejme k jeho slovů, že škola disponuje i certifi -
kátem University of Cambridge ESOL Examination. 

 DOBRÁ INVESTICE
 V dopolední formě studia mají lektoři německé-
ho a anglického jazyka za úkol vytříbit konverzační 
dovednosti tak, aby absolventi školy zvládli i náro-
ky státních jazykových zkoušek prvního a druhého 
stupně. „Hraje“   se pochopitelně i  o  mezinárodní 
jazykové certifi kace. Jejich zvládnutí může zname-
nat i  začátek nové životní etapy a  kvalifi kovaného 
pracovního uplatnění. 
   Studium na  jazykové škole PASTIME? Od  chvíle, 
kdy z oblohy zaznělo ono památné: „Zmatu jejich ja-
zyky, aby jeden řeči druhého nerozuměl...“, je to více 
než dobrá investice!  

Zmatu jejich jazyky, aby jeden řeči druhého nerozuměl...
 Kdysi dávno to prý bylo jednoduché. Všichni lidé  mluvili jedním jazykem a  dobře si rozuměli. Až 

moc dobře.... Rozhodli se postavit  velkou věž a trumfnout tak i projekty architekta Nejvyššího – Boha. 

Tomu se to ovšem pranic nelíbilo. Lidskou pýchu potrestal přímo „božsky chytře“. Řekl si: „Zmatu jejich 

jazyky, aby jeden řeči druhého nerozuměl.“ I stalo se. Ze stavby hrdé věže nezbylo nic. Nerozuměl si 

projektant se stavebním dozorem, polír s jeřábníkem, topenář s obkladačem. Lidé začali mluvit různý-

mi jazyky a rozešli se do všech koutů světa. Tolik krásná báje o Věži dávné babylónské. Co nám zbývá, 

chceme – li se umět v současném světě domluvit? 

KONTAKTY

 PASTIME – Plhovská 1100, 547 01 Náchod. 

Tel. 491 421 236, 602 967 099

www.pastime.cz   •   info@pastime.cz  

ZA NEJNIŽŠÍ CENY!

OD STROMEČKU NA KOLE!OD STROMEČKU NA KOLE!
NEJVYŠŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOLNEJVYŠŠÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KOL
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OBUV & OUTDOOR
* Prodej  klasické a sportovní obuvi značek 
MERRELL, STEEL, NEW BALANCE, TEVA, LOWA, 

ADIDAS, REEBOK, KARINO, DEMAR, MAXIM, KRISBUT

* Boty Steel, boty pro fanoušky stylu: punk, gothic, hard rock, anarchy 
a také pro všechny ty, kterým se tyto kvalitní módní boty líbí. 
* Přípravky k ošetření obuvi a textilu, impregnace

* Prodej módního dámského a pánského oblečení

Vánoční akce! Sleva na jeden kus zboží 15% 
1+1sleva 40% (sleva na druhý kus 40%)

Broumov, Opočenského 86, 
otevřeno  PO - PÁ  8:30 - 17:00, SO  8:00 - 11:30
Telefon: +420 731 659 396

Jaroměř, Náměstí ČSA 31, 
otevřeno PO - PÁ  8:30 - 17:00, SO  8:00 - 11:00
Telefon: +420 731 655 394

Náchod, Parkány 176, 
otevřeno PO - PÁ  8:30 - 17:00, SO  8:30 - 11:30
Telefon: +420 739 630 674

Nové město nad Metují, Komenského 58, 
otevřeno PO - PÁ  8:30 - 17:00, SO  8:00 - 11:30
Telefon: +420 739 630 673

Prodejny:

akce se nevztahuje na drobné zboží

OTEVÍRÁME pro Vás nový obchod 

Náměstí T.G.M., Náchod - budova bývalé Panoramy

 

Bez názvu-1   1 26.11.12   9:45

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
A OBCHODNÍM PARTNERŮM - PF 2013

Otev eno denn

ty i kvalitní dráhy s obsluhou

Každá desátá hodina zdarma 

Bonusy, dárky, permanentky 

Možnost po ádání  remních 
turnaj

Bowling Reduta s.r.o.
Pšovská 340, Náchod   

www.reduta.cz
Rezervace na tel.: 607 424 900

PŘÍMÉ SATELITNÍ 
PŘENOSY Z MET-
ROPOLITNÍ OPE-
RY V NEW YORKU  

V NÁCHODĚ! 
– KINO VESMÍR

Sobota 15. prosince 2012 v 18,45 

hodin, Giuseppe Verdi - AIDA

 Dramatická opera o  čtyřech 
dějstvích, odehrávající se ve  sta-
rém Egyptě.  Dramatický náboj 
příběhu etiopské princezny Aidy 
a  egyptského válečníka Radama 
vyrůstá z  vnitřního sváru ženy, 
která se musí rozhodnout mezi 
věrností své vlasti a láskou k muži, 
který patří k utlačovatelům jejího 
národa. Mezi láskou a  povinností 
se ocitne i  Radames, když nako-
nec kvůli Aidě zradí svou zem... 
Sobota 5. ledna 2013 v  17,45 

hodin, Hector Berlioz - TROJANÉ

 Monumentální velká opera 
na  základě druhé a  čtvrté knihy 
Vergiliovy Aeneidy. Velká pětiak-
tová opera, pro kterou si libreto 
napsal sám hudební tvůrce. Pod-
nět k  velkolepému hudebně dra-
matickému dílu vzešel od kněžny 
Caroliny Sayn-Wittgenstein, dů-
věrné přítelkyně Ference Liszta. 
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POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE 
NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?  

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

OBRA TE SE NA NÁS! 

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 12. 2012 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

www.MARCONABYTEK.cz

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

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

Společnost ATAS elektromotory 
Náchod a.s. děkuje všem svým 

zaměstnancům a obchodním 
partnerům za přízeň v  roce 2012. 

Přejeme příjemné prožití svátků 
vánočních a hodně pracovních 

a soukromých úspěchů v roce 2013.a

Všem zákazníkům Všem zákazníkům 
a obchodním partnerům a obchodním partnerům 

děkujeme za přízeň děkujeme za přízeň 
a přejeme úspěšný a přejeme úspěšný 

rok 2013rok 2013

 ze specializovaných plantáží přesně dle Vašich představ 

a představ Vašich dětí

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS 

(proti bývalé jídelně TEPNA 
Náchod, vedle LIDLU) 

Denně 8.30 – 16.30 hodin

Prodej vánočních stromků
*  nizoučké či naopak vysoké
*  košaté nebo štíhlé
*  borovice černé, borovice, jedle, 
    smrčky,  smrčky stříbrné

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2013
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

ORGATEX - NÁCHOD

s.r.o.

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 *

CDS Náchod  
POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ 

CDS s.r.o. Náchod

KRÁSNÉ VÁNOCE 
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2013
Cestující veřejnos  , která využila našich služeb, 

všem našim zaměstnancům,
obchodním partnerům a přátelům

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod, 
Střediska: 

Náchod  *  Náchod – Běloves * Broumov

JAZYKOVÉ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ A ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

přeje všem svým žákům 

a klientům příjemné 

prožití vánočních svátků 

a hodně zdraví a štěstí 

v novém roce.

www.gatenachod.cz



Městské muzeum 
Nové Město nad Metují

PUJDEM SPOLU 
DO BETLÉMA

Zveme Vás 
na výstavu 
betlémů
Otevřeno 
úterý až 
sobota od 
10 do 16 
hodin až do 
2. 2. 2013

Prohlídku  můžete objednat na 
muzeum@muzeum-nmnm.cz,

491 472 119, 731 627 741
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Kavárna “U KNIHOVNY”
Náchod – Kamenice

Vše DOBRÉ i v roce 2013
- dobrá káva Corsini, dobré zákusky, dobrá čokoláda, dobrá vína...

 Dovolte mi, abych po-
přál všem občanům Ná-
choda a  jejich rodinám 
krásné Vánoce a  úspěšný 
vstup do roku 2013. Všem 
lidem dobré vůle pokoj, 
zdraví, štěstí a vzájemnou 
toleranci. 

Váš starosta Jan Birke 

www.squash-centrum.unas.cz

SQUASH 
CENTRUM 
NÁCHOD

Tel. 602 886 577

Všem příznivcům 
raketových sportů 

PF 2013
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www.lubomirfranc.cz

SENÁTOR LUBOMÍR FRANC

 Říká se, že třináctka není šťastné číslo. Sportovci nechtějí dres s číslem 
13, hotely vynechávají pokoje s číslem 13. A ke všemu nás bude třináctka 
provázet v kalendáři celý příští rok. Měli bychom  v obavě před nešťastnou 
„13“ nějak rezignovat a  čekat celý rok jen to nejhorší? Určitě ne. Raději 
z nešťastné „13“ udělejme už nyní v našich myšlenkách šťastnou životní 
etapu.  Popřejme si krásné vánoční svátky a  zdraví  pro celý příští rok.  
Spoléhejme na  vlastní síly, na přátele, na  naše rodiny. Ať je rok 2013 
naplněn klidem a štěstím! Lepší, než se problémů bát, je nacházet jejich 
řešení.  Můžete při tomto hledání vždy spoléhat i na mě, jako na senátora 
za volební obvod Náchod. Od ledna příštího roku bude v Náchodě otevřena 
senátní kancelář jako moje kontaktní místo pro občany v regionu.

P
F

2
0
1
3

Marius Pedersen a.s. 

 Vážení čtenáři, jako v loňském roce, tak i letos mi 
dovolte, abych vás informoval o dění v naší společnos-
ti v letošním roce a o službách, které můžete v areálu 
skládky odpadů v Křovicích využít.

 Téměř celý letošní rok byl ve znamení stavebních 
prací, výstavba nové etapy skládky a dále pak  rekul-
tivace naplněných etap skládky a to jak technická, tak 
i biologická, jak je možné vidět při průjezdu kolem naší 
skládky. Vystavěná nová etapa by měla být v provozu 
ještě  cca 5 až 6 let, přepočítáno na současný roční pří-
jem odpadů na tuto skládku. Mnohé z vás asi napadne 
otázka, a co po uplynutí této doby? Všechny bych chtěl 
touto cestou ujistit, že naše společnost již nyní pracuje 
na různých variantách nakládání s odpady v této oblasti 
po ukončení životnosti skládky, kde je uvažováno s vy-
užíváním již vybudovaného zázemí stávající skládky.

 V areálu skládky funguje přebudovaná kompostár-
na (s kapacitou cca 5.000 tun/rok). Toto zařízení je 
určeno k využívání biologicky rozložitelných odpadů, 
tedy odstranění těchto odpadů procesem kompostová-
ní. Vzniklý kompost využíváme při rekultivaci tělesa 
skládky a pro technické zabezpečení skládky, při běž-
ném denním provozu.

 Další zařízením v areálu skládky, které můžete 
v průběhu roku využívat, je shromaždiště nebezpeč-
ných odpadů. V tomto zařízení shromažďujeme nebez-
pečné odpady svezené z okolních měst a obcí, před je-
jich transportem do místa jejich konečného odstranění 
nebo využití. Tohoto zařízení rovněž slouží drobným 
podnikatelům z blízkého okolí. Opětovně připomenu 
možnost ukládat na skládku k legálnímu odstranění (li-
kvidaci) odpady s obsahem azbestu -  tedy především 
eternit. Rovněž zde lze sjednat přepravu odpadů kon-
tejnerovými vozidly, kdy je možné využívat kontejnery 
od 3 do 38m3.

 Ve spolupráci se společností TEDOM Energo s.r.o. 
Třebíč nadále zabezpečujeme využívání skládkového 
plynu, který obsahuje metan a lze ho tedy využít pro 
výrobu elektrické energie. Elektrická energie se vyrábí 
prostřednictvím kogenerační jednotky, spalováním to-
hoto skládkového plynu, který se tvoří v tělese skládky.

 Závěrem dovolte, abych vám jménem společ-
nosti Marius Pedersen a.s. popřál příjemné pro-
žití vánočních svátků, pevné zdraví v novém roce 
a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Za Marius Pedersen a.s.
Jiří Herold

skládka Křovice
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“ DĚKUJEME VŠEM KLIENTŮM A PARTNERŮM ZA DŮVĚRU 

V LETOŠNÍM ROCE A V TOM NASTÁVAJÍCÍM SE TĚŠÍME 

NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.”

 

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

Lipí u NA-Novostavby úspor.RD,slunné poz.až 1000 m2....více v RK,Nahořany u N.Města n/M-Pěkná novostavba před dokonč.4+kk ......2,29 mil.Kč
Teplice n/M-Větší chata po rekonstr.-krás.interiér,polosamota,k rekreaci i ubytování.....2,19 mil.Kč+Pěkný RD,byty 2x3+1 po 90 m2.. ......2,59 mil.Kč
Č.Skalice u náměstí-RD po rekonstr.(7+1),prodejna+bar..2,99 mil.Kč, Náchod-u nádraží-RD po rekonstr.s 2 byty+komer.prostory.... ....2,29 mil.Kč
Č.Skalice-V.Třebešov-Usedlost-uzavř.komplex 4 budov s poz........2,6 mil.Kč, Č.Skalice-RD 2+1,půda k vestavbě,pěkná stodola,garáž.. .....1,39 mil.Kč
N.Hrádek-Rekr.chata s pozemkem 1048 m2 a vzrostlými porosty.......dohodou,Náchod-Lipí-Vybav.rekr.chata,poz.400 m2.......425.000,-Kč k jednání
N.Město n/M-Nové,slunné zděné byty,OV,1+kk s terasou (49 m2),Březinky......1.195.000 Kč,3+kk (63 m2) v RD,zahrada,OV,Krčín.. .......1,19 mil.Kč 
N.Město n/M.-František-Nadst.vybavený byt 3+1 s garáží....1.699.000,-Kč, Zděný 2+1 OV,možnost 3+1,centrum-ul.Klosova,2 sklepy.. ...dohodou
N.Město n/M.-RD (4+1) v histor.části,u náměstí...1.080.000,-Kč,N.Město n/M.-Malecí-Pěkný,vybavený byt 1+1 po kompl.rekonstrukci.. ..dohodou
Meziměstí-RD s většími poz.(0,75 ha) k výst.RD a rekreaci.....1,1 mil.Kč,Hynčice u Broumova-Domy s bytem (3+1)+komer.prostory.. ....1,4 mil.Kč
Bystré u Stárkova-Poloroub.chalupa,po rekon.,poz.1368 m2...1,35 mil.Kč,Broumov-Byt 2+1,62 m2,po rekon.koupelny,podlah,oken.. .. 650.000,-Kč
Dobruška-Výrobní+sklad.objekt po rekonstr.-1285 m2,i pronájem-dohodou, Chvalkovice-Pěkný RD po rekonstr.,zahrada k výstavbě... ......1,75 mil.Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Nabízím kompletně 
zařízenou restauraci 

v centru Náchoda 
k pronájmu. 

Tel.724 348 091

Přijmu kuchaře 
do provozovny v Polici nad Metují

• hotová jídla• samostatnost, čistota, 
spolehlivost • volné víkendy • praxe 

v oboru výhodou • nástup leden 2013

info. na tel. 777 828343

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

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

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

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

TEL.:606 270 421

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT 

NA FINANČNÍM TRHU? 
Máte chuť využít kvalitní zaško-

lení, karierní růst a náborový 

příspěvek ve výši 60 000 Kč? 

Tel.: 725 838 720 

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

FIRMA ENERGY 
= CESTA KE ZDRAVÍ S BYLINKAMI 

A BEZ CHEMIE
Konzultace, měření SPT, výběr vhodných 

výrobků a další služby můžete využít po te-
lefonické dohodě v Hotelu Metuje – Pen-
zionu pro seniory. Objednávky přijímám 
na tlf 724 230 261. Přijďte si pro zdraví, 
pohodu, krásu a třeba i pro dárky svým 

blízkým :-) Těším se na Vaše zavolání

BYTY

* PRONAJMU BYT 3+1 po rekonstrukci 
v Červeném Kostelci. Tel. 602 802 240
* Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě, ul. 
Komenského, kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884. Cena: 5 000,- Kč/měs.+sl.
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk 
v  Hronově, kauce podmínkou Tel.: 
774 311 404. Cena : 4 300,- Kč/měs.+sl
* Prodám cihlový byt 3+kk v  osobním 
vlastnictví v Náchodě, ul. Č. Bratří . Tel. 
777 602 884. Cena: 899 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví 
v Náchodě, ul. Bílkova. Tel. 774 311 404. 
Cena: 780 000,- Kč
* Koupím byt v  Náchodě 1+1 nebo 2+1 
spíše centrum. Nabídněte: 775777073
* Prodám v Červeném Kostelci RD 2 x 3 + 
1 včetně soc. zař. Dům je celý podsklepen. 
Půdní prostory umožňují vestavbu další-
ho bytu. Vytápění je zajištěno plynovým 
kotlem, možnost krbových kamen. Na po-
zemku o celkové výměře cca 600m2 je ga-
ráž s dílnou a venkovní posezení. Přízemní 
bytová jednotka je vhodná i  pro zřízení 
ordinace nebo kanceláří. Tel. : 608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk s tera-
sou (40 m2) v 1.NP bytového domu v Dol-
ní Radechové. Nájemné 3.500,-Kč + inka-
so, kauce, tel. 608 90 30 70.
* Pron. dlouhod. garsonku s  terasou, 
27m2 v 1.NP, Náchod na Lipí - naproti hos-
podě, pl.okna, zateplení, nájemné 2.900,-
Kč + inkaso, kauce, tel.:608 90 30 70.
* Pronajmu pěkný podkrovní byt v  Ná-
chodě blízko centra, 85m2, kompletně 
zařízený: veškerý nábytek, sporák, myč-
ka, lednička, pračka, klimatizace. Cena 
5.000,-Kč+služby. Tel. 605 581 103
* Prodáme družstevní byt v  České Ska-
lici, 3+1, Pivovarská 662, 2. podlaží, vý-
měra 72,09 m2. Cena Kč 790 tisíc. Info: 
733 131 189.
* Pronajmu garzonku v Náchodě - Staré 
Město, levně. Tel. 739 677 222
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  Ná-
chodě. TEL.:732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě na  Pl-
hově. Nájemné 2800,-, inkaso 2500, el. 
600 Kč. Volat po 18. hod. tel. 737 842 099
* Pronajmu v Náchodě byt 2+1, nově re-
konstruovaný, nájem 4.000 Kč + energie, 
dlouhodobě, kauce.
* Pronajmu dlouhodobě slušným lidem 
pěkný slunný byt 3+1 s balkonem v cih-
lovém domě v Náchodě na Brance. TEL.:
732 167 291
* Pronajmu byt 2+1 od  ledna v  České 
Skalici a  2+1 ve  Studnici, 6 km od  Ná-
choda. Povinná kauce. Trvalý pobyt. TEL.:
608 869 885
* Hledám dlouhodobý pronájem bytu 
1+1 v  Hronově do  3500,-Kč + energie. 
TEL.:732 403 434
* Pronajmu 1+1 v  Náchodě a  garsonku 
v Náchodě od ledna 2013. Povinná kauce, 
trvalý pobyt. TEL.:608 869 885
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve  Velkém 
Poříčí, 200 m od  náměstí. Kuch. linka, 
sporák, plovoucí podlahy, plastová okna, 
zatepleno. Nájem 4.000 Kč + 2000 služby. 
Kauce. Volný ihned. Tel. 603 49 54 79
* Pronajmu zařízený byt 2+1 se zahradou 
a garáží v centru Hronova. Tel. 602 364 692
* Pronajmu garzonku v  Hronově, příze-
mí. Tel 608 66 77 30
* Prodám družstevní byt 1+1 na  SUN 
v  Náchodě, 40 m2, nová okna, zatep-
lení, přízemí. Cena 520.000 Kč. Tel. 
603 163 664. RK nevolat.
* Pronajmu útulnou plně vybavenou vět-
ší garsonku (53 m2) v klidné lokalitě Ná-
choda. Byt se nachází ve starší zástavbě v 1. 
patře. V  domě pouze 3 bytové jednotky. 
Možné nastěhování od  ledna 2013. Cena: 
4.500,- + energie. Vratná kauce 8.000,-. Tel. 
737 464 578, 777 894 422. Foto na: http://
www.muj-bazar.cz/inzeraty/1-1-inzerce-
-432913-pronajem-vybaveneho-bytu.html
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Po-
říčí, Na Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podla-
ží. Nutné dílčí opravy bytu. Cena 340 tis.
Kč. Info: 733 131 189.
* Pronajmu garsonku 30m2 v  Novém 
Městě nad Metují. Dům je v  klidné čás-
ti města, zateplen, plastová okna, výtah. 
Možnost připojení vysokorychlostního in-
ternetu, příjem digitální TV. Kauce 15000,-
Kč. Volná ihned. Tel 608 323 373
* Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 (110m2) 
v Červeném Kostelci. Součástí pronájmu 
je zahrádka a větší garáž. Možnost proná-
jmu od 1. 1. 2013. Info: 723 047 689

* Nabízíme k  prodeji nemovitost vhod-
nou k  podnikání v  Novém Městě n.M. 
v průmyslové zóně v areálu Nového Eltonu 
ul. Náchodská. Jednopodlažní budova má 
výrobní, skladové a  kancelářské prostory. 
Nemovitost má celkem 1080 m2 plus vol-
nou venkovní plochu 1000 m2. Budova je 
jednopodlažní, dlouhá 83 m a široká 13 m 
s  dobrým přístupem. Info: 602  273  336, 
cena dohodou.
* Nabídněte chatu, chalupu n. byt v Úpi-
ci, Č. Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Prodám RD v  centru Hronova se za-
hradou - klidné místo za  divadlem. 
TEL.:608 748  934 volejte do  20.hodiny, 
RK NEVOLAT!
* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle ná-
městí v uzavřeném areálu obytných domů. 
Garáž je s osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. 
Platba vždy na  čtvrtletí předem. Telefon: 
777 152 750 v pracovní dny.

* Pron.malou kancelář (2x4m) s výhl.do 
zeleně poblíž centra, + WC, v nově zrek. 
domě v NA. Nutno vidět, náj.1.500 + el. + 
vody + topení + kauce., tel. 608 903 070.
* Pron.prostory býv. OÚ v D.Radechové 
čp.117, 2 kanceláře s  WC a  parkováním, 
40m2, vyt.akum. kamny. Náj. 3.000 + inka-
so + kauce, tel. 608 903 070.
* Pronajmu garáž v Náchodě směr Babí. 
Cena 10.000 ročně. Tel. 776 671 098
* Pron. dlouhod. nebyt. pr. včetně koup. 
a WC (20 m2) v býv. OÚ v D.Radechové, 
vhodné na  kadeřnictví, mandl, kancelář 
atd., vyt.plyn, náj. 3.000 + inkaso + kauce, 
tel. 608 90 30 70.
* Pronájem nebytových prostor 195m, 6 
místností. Vhodné jako sklad nebo dílna. 
Jaroměř, Orlická ul. Tel.603 480 811
* Prodám nebo pronajmu řadovou garáž 
v Náchodě - v ul. Dobrošovská (nad pivo-
varem), 32 m2, dobrý stav, cena 130 tisíc 
Kč nebo 10 tisíc Kč/rok. Tel. 722 930 560
* V centru Náchoda nabízíme pronájem 
prostor s výlohou, kuchyňkou a sociálním 
zázemím. tel. 725 033 101

* NEBYTOVÉ PROSTORY - kance-
láře, služby, Komenského ul. 4 míst-
nosti (možno dohromady i  zvlášť), 
kompletně nově zrekonstruované, 
velmi pěkný prostor, nutno vidět, 
možnost reklamy ve  výlohách v  uli-
ci, cena dohodou - dohoda jistá, Eva 
Doležalová, 739 619 251, dolezalova@
agenturasaxana.cz

* Prodám garáž v Náchodě -Brance, 22,5 
m2. Tel. 602 411 651, cena: 180 000,-Kč
* Pronajmeme nebytové prostory v domě 
čp.1742, Palachova ulice (bývalé PVT) 
v Náchodě, vhodné pro kanceláře,ordina-
ce, příp. provozovny kadeřnictví apod.Při 
podepsání 3leté smlouvy 8 měsíců nájem-
ného zdarma - úprava prostorů dohodou. 
TEL.:777 130 410
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve 2. patře s výtahem, WC a ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ 
NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO123m2 VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, BOWLING, KA-
VÁRNU, FITNESS, ATELIÉR ČI KAN-
CELÁŘE APOD. INFO 777  302  483, 
777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 
40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
4.000,-Kč + ZÁLOHY; INFO 777 302 483, 
777 606 464
* Nabízíme k  pronájmu nebytové pro-
story I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 
za  2000Kč 61,15m2 za  4000Kč 65,7m2 
za 4200Kč Přízemí 65m2 za 3500Kč 260 m2 
za 11500kč Jedná se o prostory na lukrativ-
ním místě v Jaroměři cca 100m od Tesca, 
které byly užívány jako dílny (možno pře-
budovat na obchodní prostory). V I.patře 
se nacházejí kanceláře o různých plochách. 
Plocha přízemí je 320m2. Plocha I.patra je 
rovněž 320m2. Kontakt 775 061 023

* Pronajmu byt v Č. Kostelci a Č. Skalici- 
dlouhodobě. Tel. 731 533 700-701
* Pronajmu 3+ kk v Novém Městě n. Met. 
Může být rodina, také 2- 3 spolubydlící. 
Nájem dohodou, kauce 15000 Kč. TEL.: 
605 591 467
* Prodám byt 3+1 v OV, Náchod-centrum, 
1.patro, 72m, lodžie, sklep, cena 999000,- 
Kč. Tel. 603 801 179
* Prodám byt v OV 1+3 v Náchodě sídli-
ště u nemocnice, Bílá ul., nová okna, kou-
pelna, zateplení. K nastěhování ihned. Tel. 
608 328 900
* Prodám byt 3+1 v centru Náchoda. Při 
rychlém jednání výrazné snížení ceny. Tel. 
725 033 101
* Pronajmu pěkný byt 1+1, 34 m2, 2 NP 
v  Novém Městě n.Met., Malecí, novější 
vystavba Nad Stadionem. Po  celkové re-
konstrukci, zděné jádro, plstová okna, plo-
voucí podlahy, venkovní žaluzie, nová lin-
ka, dům po kompl. zateplení, JZ orientace. 
Vratná kauce 10.000,-. Tel. 774 216 172
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě 
- Starém Městě, po domluvě částečně za-
řízený, cena 820 000,-Kč, tel. 724 977 371
* Pronajmeme byt 1+kk - s  bonusem 
v Novém Městě nad Metují - v centru. Ná-
jemné 3000,-Kč + inkaso + kauce. Pozor 
bonus! 2x první nájemné zdarma. Nejlépe 
paní ve středním věku. Tel. 776 224 358
* Pronajmu byt 2+1 v  Hronově. Tel.
777 06 04 69, 608 11 00 41
* Pronajmu v  novostavbě slunný byt 
2+kk s  terasou v Novém Městě n.M., ku-
chyňská linka včetně spotřebičů, parkovací 
místo. TEL.:736 654 889
* Prodám byt 3+1 v OV, sídliště Branka, 
Náchod, 3.p., lodžie, hezký výhled. Tel. 
603 966 988 od 18.00 do 20.00. RK nevolat.
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 

v  Náchodě ul. Kamenice. Byt je po  re-
konstrukci a je v něm všechno nové. Byt je 
vybaven velkou kuchyňskou linkou včet-
ně nových spotřebičů a lednice. K dispo-
zici nová sklepní kóje a sušárna na prádlo. 
Cena nájmu 5.400 Kč + inkaso. Pouze pro 
bezproblémové a solventní zájemce. Kau-
ce 8.000 Kč. Telefon 777  152  750 v  pra-
covní dny.
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1; 85m2 

V  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 
200M OD  NÁMĚSTÍ, NÁJEMNÉ 4.000,-
Kč + 200,-Kč ZÁLOHY+ ELEKTŘINA  
INFO 777 302 483; 777 606 464

* Pronájem bytu 3+1 v centru města Ná-
chod u Okresního soudu. Ulice Palachova 
1457. Nájemné 5000 + služby 2000, elektri-
ku si platí sám nájemce. Tel.:775 061 233.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v  Náchodě 
nedaleko centra. Byt se nachází ve 3.pat-
ře zděného domu, má 75m2. Jsou tu nová 
plastová okna, nová topidla, nové rozvo-
dy plynu. Je vybaven kuchyňskou linkou 
se sporákem. K bytu patří i půda a sklep. 
Veškerá občanská vybavenost v  dosahu 5 
minut chůze. Parkování před domem. Ná-
jemné 4900,-Kč + služby. Volný ihned. Tel. 
723 745 040.
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1 
v  České Skalici, Pivovarská 662, 2. pod-
laží, výměra 72,09 m2. Měsíční nájem Kč 
2.900,-- (bez služeb), jistina Kč 10.500,--. 
Info: 733 131 189

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

* Pronájem RD 2+1, zahrada, garáž,, 
možno ihned ve  Velkém Poříčí. TEL.:
776 011 722
* Sháním na  Náchodsku RD nebo cha-
lupu v ceně do 2mil. Kč. Pěkný pozemek 
výhodou. Tel 608 245 634
* Sháním rod. domek Náchodsko, Jaro-
měřsko. Tel: 774 777 073
* Prodám stavební pozemek ve  Vel-
kém Poříčí 1078 m2, mob: 605 437 524 
www.pozemek.wz.cz
* Prodám st. pozemek na stavbu rodin-
ného domu na  okraji Dolní Radechové. 
2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu dlouhodobě novou garáž 
v Náchodě U Cihelny a garáž v centru Ná-
choda. Volná ihned. TEL.:732 167 291

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY S  VÝLOHAMI 60m2 V  HRONOVĚ; 
VHODNÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, 
ORDINACI, KONTAKTNÍ KANCE-
LÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 4.500,-Kč. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* Pronajmu v  Hronově malou kancelář 
- nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca 
12 m2, s  příslušenstvím, cena vč. energií 
1999,-Kč /měsíčně. Tel. 608 66 77 30

* Prodám funkční domovní mandl - šíř-
ka válce 120 cm, výrobce Kovo Beluša. Tel. 
777 798 455 cena 500,-Kč + odvoz.
* Prodám palivové dřevo, suché, balené 
v pytlích. Tel. 604 84 41 42
* Prodám pásovou pilu na  dřevo P320. 
Cena 4000 Kč, 60 ks starých hoblíků 
za  2000 Kč, jasanové násady na  kladiva 
15 Kč/kus, velké a malé násady na sekery 
po 25 Kč/kus. Tel. 723 474 155
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám novou líheň pro drůbež, cena 
2200 Kč, zimní cena !!! Tel. 733 483 672
* Prodám ječmen, trikitale 450 Kč, 
krmná řepa 200 Kč/q, pytle výměnou 
nebo 20 Kč/ks, našrotované + 50 Kč. Ko-
courek, Slavětín, tel. 732  381  524, email: 
vl.kocourek@seznam.cz

* Kupím vysavač EIO Exklusiv 1400 W 
i nefunkční. Nabídněte. Tel. 602 103 775
* Koupím šlapací autíčko - starší dětské. 
Tel. 603 173 075
* Koupím a ihned zaplatím staré pohled-
nice, fotografi e a  mapy (i  celou sbírku), 
staré knihy (i  celou knihovnu z  pozůsta-
losti), starožitné obrazy, grafi ku, hračky, 
technické předměty, vyznamenání i  jiné 
vojenské předměty, staré sklo, porcelán 
a jiné starožitnosti. Tel. 777 254 331
* Ihned zaplatím za  Vaše staré hračky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky 
na  bowden, autodráhy, vláčky 0, H0, TT, 
N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, ho-
dinky, fotoaparáty, rádia, vojenské věci, ob-
razy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré 
i poškozené předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihov-
ny, komiksy a časopisy, LP desky, staré po-
hlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* ZAHRAJI - pro děti, včetně soutěží, ve-
čírky, srazy apod. i Silvestr - volný termín. 
Tel. 606 600 918
* Zdravé hubnutí s  poradcem 
www-hubnete.cz
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a domků i po malová-
ní a  rekonstrukci, drobné domácí opravy, 
praní a žehlení prádla. TEL.: 737 564 496

* Prodám ZETOR SUPER 50, bez ka-
biny, nové pneu. Cena dohodou. Tel.: 
777 987 061.
* Vykoupím nové - nepoužité díly Ško-
da - Š 1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octá-
via, Spartak, Felicia např. světla, nárazní-
ky, díly motoru, plechové díly - podlahy, 
blatníky, čela, dveře, kapoty a  jiné. TEL.:
777 590 755 

* Prodám FIAT TIPO na náhradní díly. 
Cena dohodou - levně. Tel. 608 328 900
* Prodám 3dveř. CITROEN SAXO 1,1i, 
2003, stav tach. 50 tis.km, cena 20  000,-, 
tel. 605 246 800
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RŮZNÉ

AUTO - MOTO



ECHO 9str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

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

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

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

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

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

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.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 2013.

SLEVA
40%/ 1hod.

Kudowa-Zdrój
Willa Sielanka

Tel. 0048 509 663 463

www.azymutwojcik.eu
platnost do 27.12.2012 r.

SQUASH
(zdarma zapůjčení rakety)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 20.12.2012 výběrové řízení č. HNA/321/2012

2. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku  
pozemek parcela č. 1073 (druh pozemku trvalý travní porost) a pozemek 

parcela č. 1075 (druh pozemku ostatní plocha) se všemi součástmi, 
které tvoří trvalé porosty, v k.ú. a obci Slavětín n/M. Min. kupní cena 

za nabízený majetek činí 405 000,- Kč.

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

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

Byty v cen  od  999.999 K  v . DPH a velikosti od 36m 2  do 80m 2  jsou stavebn  
Parkovací stání v suterénu domu.

Klidné centrum m sta s veškerou ob

Nad Údolím
 eská Skalice - t ída T.G.M.

tel.: 603 872 258  e-mail: info@nad-udolim.cz

www.nad-udolim.cz
prodej NOVÝCH byt  v NÍZKOENERGETICKÉM dom  v centru eské Skalice

atraktivní místo 
v centru Náchoda, 

dům je 
v perfektním stavu,
nájem 5000,-Kč/měs 

tel: 
736 481 756 

Nabízíme prostory 35 m2

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky v klubovně 

Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme po Novém roce při následujících programech:

LEDEN  2013

čtvrtek   3.1.  od 14.oo hod. 

 „Cestování po Japonsku“

a jako dodatek bude krátký fi lm 
z klubové činnosti. Promítání pro vás 

připravil  p. M. Hlaváč

čtvrtek  10.1.  od 14 hod. 

„Island - ostrov osobité krásy“,

I.část,  fi lm ze své cesty doplní vyprá-
věním  p. Zdeněk Nývlt

čtvrtek  17.1. od 14 hod.  

„Cvičením pro zdraví“ 

-  jak  cvičit i v pokročilém věku nám 
poradí  i předvede  p. Eliška Vichtová

mové čtvrtky v klubovně 

ři následujících programech:

čtvrtek  10.1.  od 14

„Island - ostrov osobité

I.část,  fi lm ze své cesty do
věním  p. Zdeněk N

čtvrtek 17.1. od 14ek 17.1. od 14

čtvrtek  24.1. od 14 hod.  

„Země úsměvů“ Franze Lehára  

-  pro příznivce operetky uvedeme 
krásné melodie

čtvrtek  31.1. od 14 hod.     

„ Snímky z domoviny“  

s hudbou našich klasiků pro nás při-
pravil a promítne p. Otto Mach.

Připomínáme pozvání na poslední akci  
tohoto roku v klubovně Harmonie  a tou 
je „Silvestrovská zábava“  v pátek 
28.12. 2012  od 14 hod. Zazpíváme si 

a zatančíme za doprovodu  „FRČÍ“  p. Fran-
tiška Čížka. Občerstvení bude zajištěno
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem 

o naše programy, neboť jsou i pro nečleny 
Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší 

členové výboru MO SD ČR.

Klub vojenských důchodců zve své přátele  
do restaurace Vatikán v Náchodě  na 16. 
ledna 2013 od 14.hod., na klubovou akci  

„CESTOMÁNIE – 2013“  na promítání z výletu  
„Walbrzych a okolí – 3. 5. 2012“

Firma Knauf - Zdeněk Kozák s.r.o nově nabízí - práce malým pásovým 
bagrem JCB 804 (3.3 tuny) - práce kolovým traktorbagrem Caterpillar 

(obsluhu provádí zkušení bagristé) kontakt.: 606 727 112



O dobrý úlovek se musí i dobře 
pečovat.

NOVINY

NÁCHODSKÉHO 

REGIONU

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Externí fotoreportér: Ivan Vávra * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 
Písemně: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, IČO: 16803175 * Zlom a osvit: UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kněžnou * Podepsané články 
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

ECHO 10str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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Okénko 
energetického poradce V. 
 * Jsem u  alternativního dodava-
tele elektrické energie. Má spotřeba 
je 2 MWh/rok. Přišlo mi vyúčtování 
a zdá se mi, že platím mnohem víc, 
než u původního dodavatele. 

Karel, 28 let, Červený Kostelec

 Obecně lze dodavatelem ovlivnit 
ve vyúčtování pouze 2 položky.
1. cenu za spotřebu silové elektřiny 
  ve  vysokém (VT) nebo nízkém   
  (NT) tarifu
2. pevnou cenu za měsíc (tzv.měsíční 
plat)
 Při velmi malých spotřebách (do 5 
MWh), což je běžná domácnost, hra-
je tato druhá položka významnou 
roli, protože se pohybuje v  rozmezí 
40 - 280 Kč/měsíc. Je více než prav-
děpodobné, že máte cenu za  silovou 

elektřinu třeba i o 200,-Kč/MWh nižší 
(roční úspora 400,-Kč) než původní 
dodavatel, ale tzv.měsíční plat Vám asi 
dramaticky zvyšuje celou platbu (cca 
200 x 12 = 2400,-Kč.)
 Proto prosím, než podepíšete ja-
koukoli smlouvu na dodávku plynu 
či elektřiny, poraďte se. DNES UŽ 
MŮŽETE!!!

Za energetickou poradenskou 
společnost: 

Optimal-Energy.cz a.s., Brno
  Mgr. Michal Bors, 

generální reprezentant, 
Kancelář : 
Česká Skalice, Husovo náměstí 22, 
Tel: 731 508 654, 733 520 512, e-mail 
– mbors.optimalenergy@seznam.cz. 
www.optimal-energy.cz

Hotel ELKO
v Náchodě

VÁS ZVE NA PRAVIDELNÉ 
TANEČNÍ VEČERY 
S KAPELOU „FONTÁNA“

KAŽDOU SOBOTU 
OD 20.00 HODIN

REZERVACE NA TEL : 
608 824 331

www.elkohotel.cz

NOVĚ  od 10. 12. 2012
Dámské a pánské stylové 

kousky na holky a kluky

PROFESSIONAL
SOLÁRIUM
Michaela ĎURIAN KLÍMOVÁ

Parkány 333, NÁCHOD
Po – pá            9 – 19 hodin, 
         so  9,30 – 11,30 hodin

Rezervace 775 066 055

Dárkové šekyDárkové šeky  
(platnost na veškerý sortiment)(platnost na veškerý sortiment)

Noční košilkyNoční košilky

Italské spodní Italské spodní 

prádloprádlo

SoláriumSolárium  
– permanentky– permanentky

KolagenáriumKolagenárium  
– permanentky– permanentky

Bižuterie, silonkyBižuterie, silonky

Česká pošta v novém
 Českoskalická pošta se dne 3. 
prosince 2012 otevřela v  přízemí 
nově postavené budově na  Tří-
dě TGM č.p. 878  v  České Skali-
ci. Od  roku 1925, kdy se budova 
(dnešní ZŠ) začala stavět, což teh-
dy trvalo dva roky, byl Poštovní 
úřad tehdy přestěhován (z Občan-
ské záložny) do  těchto prostor, až 
do dnešní doby. Na  snímku z ote-
vření pošty v novém prostředí jsou 
vedoucí českoskalické pobočky – 
Iva Nováková ( vlevo ) a Mgr. Ire-
na Šedivá, manažerka Obvodu Č. 
pošty.          

Text a foto    Ivan Vávra

Čelisti v náchodském podzámčí – štika obecná. 

Rybáři v náchodském podzámčí II.
 Jak se žije rybářům v  náchodském 
podzámčí? Jistě,  rybníky tady existují 
a péči o ně převzala  po státním rybářství  
v  roce 1994 společnost Lesy města Ná-
choda s.r.o., obchodní společnost, kterou 
zřídilo  Město Náchod.  Z  pohledu dě-
jin jsou to léta nedávná, uvážíme – li, že 
například jeden z rybníků získalo město 
Náchod již na  počátku 17. století. Ryb-
níky dotvářejí krajinu okolo Náchoda již 
dlouho.  Jaká je tedy jejich současnost?  
Kapři v bazénu
 Náchodským rybářům se velmi  
osvědčilo pravidelné zasádkování ryb 
z podzimního výlovu v blízkém Novém 
Městě nad Metují.  V pionýrských časech 
v polovině 90. let minulého století  však 
zkoušely Lesy města  Náchoda i jiné, ne-
tradiční varianty.“Chtěli jsme jako sádky 
využít koupaliště ve  Starkoči. Nápad to 

nebyl úplně špatný. Špatné bylo, že jsme 
zapomněli na  hlubokou část koupališ-
tě, která nešla zcela vypustit. Na druhou 
stranu jsme stále nezapomněli, kolik nás 
pak stálo práce vyčištění celého bazénu“, 
vzpomíná s  úsměvem ekonom společ-
nosti Bc. Luboš Veverka. 
Polská invaze
 Suchozemský revír Lesů města Ná-
choda má řadu zajímavostí i  kuriozit. 
Nachází se zde například obůrky s dančí 
a  mufl oní zvěří, v  nedávné době    byl 
na  lesních pozemcích ve  vlastnictví 
města Náchoda prokázán i pohyb vzác-
né kočkovité šelmy – rysa ostrovida.  
Příroda dokáže překvapit i  v  „mokrém 
revíru. Jeden z  rybníků čelil například 
malé  invazi sumečků amerických, kte-
ří se do něho dostali potokem ze sou-
sedního Polska, při nedávném výlovu 

rybníka Podborný byla zase nalezena 
subtropická vodní želva.  
Pod náchodským zámkem 
Tak jak se vlastně žije rybářům pod 
siluetou renezančního zámku, který 
se dostal i do známé  lidové písničky? 
Chtělo by se říci, že úspěšně, s nadše-
ním i entuziasmem. Daří se zde rybám 
i lidem, kteří mají ryby rádi. V rybníce 
- a později i na talíři… Kapři, zasádko-
vání  v Novém Městě nad Metují po le-
tošním výlovu na  rybníku Podborný, 
se  vrátí  do  Náchoda už jen jednou – 
na štědrovečerní stůl. 
Text Mirek Brát, foto Josef „Pepa“ Voltr 
(kráceno, kompletní materiál s fotogra-

fi ckým portfoliem naleznete v některém 
z příštích čísel časopisu Rybářství, 

www.casopisrybarstvi.cz) 

e-mail. adresa: reka.na@seznam.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní  kanceláři  REKA, 

náměstí T. G. M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č. t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602 185  901, 774 202 921
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

„Pohodové prožití Vánoc a v roce 2013
 hodně zdraví, štěstí a lásky všem dobrým lidem 

přeje RK REKA“
Helena Jarošová, Tomáš Remeta


	echo1
	echo10
	echo2
	echo3
	echo4
	echo5
	echo6
	echo7
	echo8
	echo9

