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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).

25 000 
výtisk�

www.e-nachodsko.cz                portál  náchodského regionu www.e-nachodsko.cz                

ZIMNÍ SLEVY
ZIMNÍ SLEVY

 TOTÁLNÍ KRACH CEN
   �ISTÍME SKLADY

CENY DOPADLY
AŽ NA DNO 

Masarykovo nám�stí 19, Náchod (horní �ást nám�stí za KB) WIFI

„NALEZENCI 
S BONUSEM“

 M�sta a obce se snaží motivovat ob-
�any k odb�ru ps� a dalších zví�ata z je-
jich útulk�. Nap�íklad v Polici nad Me-
tují platí, že pokud máte trvalé bydlišt� 
v tomto m�st� a z m�stského útulku si 
vezmete pejska, nezaplatíte za n�ho 24 
m�síc� místní poplatek ze ps�.           -r-

TÉMA 
PARKOVÁNÍ

 Parkování na nám�stí v Polici nad Metují je zpoplatn�no. K platb� m�žete využít 
tamní parkovací automat. V p�ípad�, že na polickém centrálním nám�stí parkujete 
�ast�ji, uvítáte jist� možnost cenov� zvýhodn�ných permanentek. Vystaví vám je tam-
ní služebna policie.                                                                                                       -r-

VRT JULINKA
 Jaká je kvalita vod z vrtu Julinka 
v Polici nad Metují? Rozbory ukázaly, 
že tato voda spl�uje všechna kritéria pro 
pitnou vodu s omezením, že není vhod-
ná pro p�ípravu um�lé výživy kojenc�.                                                                                                                                         
                                                           -r-

NOVÁ HALA
 V letošním roce bude ve Velkém Po-
�í�í dokon�ena nová hala spole�nosti 
Sico Rubena. Nové prostory naváží 
na stávající provozy této spole�nos-
ti. V p�ístavb� vznikne užitná plocha 
3400 m2.                                                      -r-

Soudní spory zam�stnávají Náchod
 Žaloba Holby a.s. na neplatnost smlouvy o p�evodu akcií Pivovaru Náchod a.s., soud 
s bývalým starostou Old�ichem �tvrte�kou a p�evedení akcií Primátoru a.s. na doru�ite-
le, což znamená, že není zcela jasné, komu nyní akcie pivovaru pat�í, vedlo náchodskou 
radnici na doporu�ení právní kancelá�e ke schválení zám�ru M�sta Náchoda uplatnit 
v��i spole�nostem LIF TRADE, a.s. a LIF TRADE 2, a.s. nároky M�sta Náchoda jako 
možného v��itele uvedených spole�ností, vyplývající z možných závazk� uvedených 
spole�ností souvisejících s p�evody akcií spole�nosti PRIMÁTOR a.s. následujícími 
po prodeji akcií spole�nosti M�stem Náchodem, a to výzvou k poskytnutí dodate�ného 
zajišt�ní na závazky v��i M�stu Náchodu a p�ípadn� i soudní cestou. Dalším schvá-
leným zám�rem je uplatnit v��i spole�nosti LIF, a.s. nárok na náhradu škody vzniklé 
M�stu Náchodu z titulu možné neplatnosti p�evodu akcií spole�nosti PRIMÁTOR a.s., 
a to jak mimosoudn�, tak p�ípadn� i soudní cestou. Sou�asn� radní souhlasili se zadáním 
vypracování znaleckého posouzení hodnoty spole�nosti PRIMÁTOR, a.s. k dob� pro-
deje akcií spole�nosti LIF, a.s.                                                                                         (kp)

Do Boni Pueri se hlásí chlapci až z Náchodska
 Už první den zápisu do známého chlapeckého p�veckého sboru Boni pueri byl o p�i-
jetí velký zájem. Škola totiž vyhlásila projekt: Hledáme p�vecké partnery Lucie Bílé 
a oslovila v�tšinu základních škol na Hradecku.
 „Krom� chlapc� z Hradce a okolí p�ijeli také zp�váci z Náchodska. Koncem roku 
byli s rodi�i na našem koncert� a v uplynulém týdnu se p�ijeli zapsat do Boni pueri,“ 
popisuje Pavel Horák, sbormistr Boni Pueri, a dodává, že zápis je jedine�nou p�íležitostí 
pro talentované chlapce jak se stát sou�ástí prestižního sboru, který pravideln� vystupuje 
s p�edními �eskými i zahrani�ními p�veckými osobnostmi. 
 Chlapecký sbor Boni Pueri z Hradce Králové �ítá 200 �len� a absolvoval dosud více 
jak 2500 koncert� po celém sv�t�. „Dob�í chlapci“ pravideln� koncertují i s  Lucií Bílou,  
dosud absolvovali více než 300 spole�ných vystoupení v �eské republice i na Sloven-
sku.  Boni Pueri ú�inkují pravideln� i v zahrani�í, kde sklízejí obrovské úsp�chy. 
                                                                                                               Mgr.Eva Fruhwirtová



¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

Ovoce je p�írodním zdrojem ochranných látek, které denn� pot�ebujeme pro své zdraví, 
pro zdárný vývoj a r�st d�tí. Ve své r�znorodosti zabezpe�uje celý komplex vitamín�, 
minerálních látek a vlákniny. Dále v n�m jsou �etná p�írodní barviva a enzymy. Obsahuje 
také zna�né množství antioxidant�.

V první �ad� je tedy nutné jíst ovoce v �erstvém stavu, bez zvláštních úprav, jinak ztrá-
címe zbyte�n� významné látky. Jeho konzumace by m�la být pravidelná, tedy 3 až 4 porce 
b�hem dne. Vždy up�ednost�ujme ovoce z našich pásem p�ed dovozovým. To dovozové 
je v�tšinou ošet�eno chemií, která našemu organismu neprospívá.

Tloustne se po ovoci?
Že si m�žeme dát o p�lnoci jakékoli ovoce, protože se po n�m netloustne? Omyl! I zde 

musíme rozlišovat a být velmi obez�etní. N�které má více sacharid� (cukr�) než bychom 
mohli tušit. To se týká nap�íklad banánu nebo žlutého melounu.

Ovoce tedy není vhodné jen na hubnutí, ale dá se po n�m i p�ibrat na váze. Odborníci ho 
doporu�ují jíst po jídle, protože na sebe váže tuk . V kombinaci se sportem je to ideální 
odtu��ovací kúra.

K snídani jen ovoce?
Není v�decky dokázáno, že by samostatná ovocná snídan� m�la n�jaké zdravotní nebo 

hubnoucí ú�inky. V�tšina ovoce není p�íliš bohatá na takové složení sacharid�, které naše 
t�lo po noci pot�ebuje. Ovoce je velmi dobrým zdrojem vlákniny a vitamín�, ale dávka 
sacharid� v podob� chleba nebo cereálních lupínk� nám pom�že udržet si po celé dopo-
ledne energii a zasytí žaludek.

Jablko jako všelék?
Jak ukázaly nejnov�jší výzkumy, jablka jsou ješt� zdrav�jší, než se p�vodn� myslelo. 

Obsahují mnoho polyfenolických antioxidant�, které pomáhají s odplavováním nebez-
pe�ných látek z t�la. Blahodárn� prý p�sobí také na dýchací cesty.

A to není vše
Jablka údajn� také fungují jako p�irozený prost�edek proti revmatizmu, karboxylové 

kyseliny �istí zubní sklovinu, polyfenoly zase chrání p�ed onemocn�ním srdce, pektin 
snižuje hladinu cholesterolu a váže škodlivé látky v t�le, p�ízniv� také ovliv�uje zažívá-
ní_ A tak asi skute�n� platí staré po�ekadlo: „ Jedno jablí�ko, v tvá�i zdraví�ko.“

Pavlína Harbichová 3.H, Mgr. Vlasta Drobná
          St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, 

www.souteplicenm.cz

Mýty o ...
Ovoce ano �i ne? 

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (29)

 V roce 1920 za�al Jaroslav �ernoch v najatých míst-
nostech se dv�ma stroji a t�emi d�lníky pracovat pro 
p�ádelny. Zakázek, stroj� i d�lník� p�ibývalo a tak za-
kladatel v roce 1928 postavil vlastní ú�eln� vybavenou 
jednopatrovou budovu s moderními stroji s vchodem 
do ulice �eských Brat�í poblíž Hálkovy ulice. Zapo�al 
zde v oboru zušlech�ování p�ízí s výrobou nití, které se 
dosud musely dovážet ze zahrani�í. Ve skárn� s 2 000 
skacími v�eteny v roce 1940 zam�stnával již 50 d�lník� 
a z�ízenc�. Po druhé sv�tové válce se zde pod názvem 
Cotona vyráb�ly nit� pro šicí stroje pro celou republiku. 
Po delimitaci výroby objekt p�evzala Rubena. Pozd�ji na 
pozemku postavila novou výškovou budovu T80.

Na Kladské ulici pod Kašparákem postavil Josef Du-
šek za první republiky dlouhou p�ízemní budovu, kde 

zavedl výrobu provaz�. V roce 1938 dílnu vedla Marie 
Dušková. Po znárodn�ní zde byly sklady Komunálního 
podniku. Po roce 1990 se zde usídlil velkoobchod kance-
lá�skými pot�ebami. Podobnou firmu m�l Antonín Beneš 
na Hamrech.
V Náchod� p�sobil kolem roku 1896 v Židovské ulici 
(nyní v�žák za radnicí) textilák Gustav Schur a dále za 
domem vedle hotelu U Beránka na nám�stí TGM S. Har-
packý a syn, který zam�stnával 14 d�lník�. Textilka byla 
v provozu jen krátce.
V katalogu Výstava 38 byla zapsána i textilní firma Ja-
roslav Celba jako tiskárna p�íze. Sídlila v ulici Za P�á-
delnou ve Starém M�st�. Nejmén� 10 d�lník� zde po-
tiskovalo látky, šátky a podobné zboží. Pozd�ji tu byla 
truhlárna. Po znárodn�ní provozovnu p�evzala Tepna 
n.p. pro pot�eby Tepny 03.

 P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké 
další poznatky, doklady a fotografie o uvád�ných ob-
jektech k zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na adresu 
samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

� �ernochova výrobna nití

�  Duškovo provaznictví

VZPOMÍNKA
Dne 23.ledna 2011 uplynul jeden rok od úmrtí mého manžela,

MUDr. Karla Fischera.
D�kuji všem, kte�í vzpomínkou, sví�kou �i kyti�kou

uctí památku mého manžela.

Co by nem�lo chyb�t ve vozidle
 Vyjmenovat, co obsahuje povinná vý-
bava vozidla, bylo obtížné již pár m�síc� 
po p�evzetí �idi�ského pr�kazu. Lékár-
ni�ka (od 1. 1. 11 s novým obsahem), 
náhradní elektrické pojistky (po jedné od 
každého užitého druhu), náhradní žárov-
ky (po jedné od každého druhu), náhradní 
kolo (u n�kterých vozidel posta�uje spray 
na opravu pneumatik), zvedák, klí� na 
matice kol, výstražný trojúhelník, re	 ex-
ní vesta, formulá� pro ohlášení dopravní 
nehody, funk�ní propisovací tužka. Další 
v�ci se do seznamu již nevešly. Je tedy na 
Vašem zvážení, kterým dalším prost�ed-
kem Váš automobil vybavíte. Ur�it� by to 
m�ly být pracovní , , troška vody, tažné 
lano_ Neocenitelným pomocníkem, který 
se vyplatí mít v automobilu, také je ha-
sicí p�ístroj. V každém automobilu m�že 
požár �ekat na svou p�íležitost. Pokud ji 
dostane, bude velmi rychlý. Bojovat ním 
se však dá jen v prvopo�átku. Jen máte-li 
po ruce hasicí p�ístroj. Pokud se do této 

situace dostanete, chra�te se p�ed žárem a 
kou�em. Snažte se, aby se k požáru dosta-
lo co nejmén� kyslíku, neotvírejte kapotu 
motoru a více než jedny dve�e auta. Požár 
motoru haste ze spodu od podvozku, ne-
dotýkejte se horké kapoty.
Požáry vozidel se vyzna�ují velkou rych-
lostí. V�tšinou není v možnostech hasi-
�� p�ijet v�as. 
Bu
te na boj 
s ohn�m p�ipra-
veni.

Indonéská kuchyn� je p�kn� ostrá!
 Dnešní gastronomické putování p�enese naše �tená�e p�es p�l zem�koule, až do 
exotické ostrovní Indonésie. I tam �ekají milovníky zajímavých recept� mnohá p�e-
kvapení.

Indonéská kuchyn� je, ostatn� jako v�tšina orientálních kuchyní, velmi pestrá, obecn� se 
ale dá rozd�lit na dv� základní oblasti - javanskou kuchyni, která je charakteristická spíše 
jemn� pikantními a nasládlými pokrmy, a západosumatránskou, typickou velmi pálivými 
pokrmy.
Mezi charakteristické indonéské pokrmy pat�í r�zné druhy ku�ecích bujon�, rybích soté, 
ale také zeleninové polévky a rozmanité dušené pikantní zeleninové sm�si. Nej�ast�ji po-
užívanými druhy ko�ení jsou kurkuma, chilli, makadamské o�echy, sladké sójové omá�ky 
a tzv. sambal (velmi ostrá sm�s sekaných raj�at a pasty z malých mletých chilli papri�ek). 
Chilli papri�ky se ostatn� servírují tém�� ke každému jídlu a pro Evropana možná m�že 
být ostrost n�kterých indonéských jídel n�kdy až p�íliš ostrou zkušeností. P�esto je kuli-
ná�ský zážitek z indonéských specialit neoddiskutovatelný.
Mezi nejznám�jší indonéské recepty pat�í zcela jist� nasi goreng (rýže smažená s kousky 
r�zných druh� mas a zeleniny) a mie goreng (kde rýže je v podstat� nahrazena smaženými 
nudlemi) �i smažená ryba ikan goreng. Vzhledem k r�zným kombinacím ko�ení a ingre-
diencí chutnají tyto pokrmy pokaždé nov� a jinak. Tak se tedy nebojte a zkuste n�kterou 
z indonéských specialit.

Indonéské ku�e v kokosovém mléce
500 g va�eného ku�ecího masa nebo grilovaná ku�ecí prsí�ka, 300 ml kokosového 
mléka, 1 cibule, 1 stroužek �esneku, 1 lži�ka mletého zázvoru, p�l lži�ky cayenského 
pep�e, n�kolik list� bazalky, 2 lži�ky koriandru, 2 lžíce oleje.
 Koriandr rozdrtíme nebo rozemeleme. V pánvi rozpálíme olej, osmažíme na n�m jemn� 
nasekanou cibuli a rozet�ený �esnek. P�idáme zázvor, koriandr, cayenský pep�, kokosové 
mléko a bazalku. Ku�ecí maso vložíme do š�ávy a va�íme mírn�, bez pokli�ky a za ob�as-
ného míchání 15 minut.
Další inspirativní recepty na indonéské pokrmy najdou �tená�i na webu ECHA v sekci 
Partne�i.                                                          Text p�ipravili Ji�í Musil a Mgr. Renata Lelková

St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.
www. hshronov.cz

VÝROBNA NITÍ

PROVAZNÍCI

Svaz d�chodc� v Náchod� nabízí všem 
senior�m programové �tvrtky v klubov-
n� Harmonie 2, Rybá�ská 1819, kde se 
sejdeme v únoru 2011 p�i následujících 
programech:
� 3. 2. ve 14 hod. Ozv�ny ze známých 
muzikál� s Vladimírem Hronem, které 

pro nás p�ipravil p. Josef Zav�el
� 10.2. ve 14 hod. Rodina vévod� Ku-
ronských - kapitolu z d�jin Náchoda nám 

p�iblíží p. Mgr. V�ra Vl�ková
� 17.2. ve 14 hod. Zážitky z naší klubo-
vé �innosti /tajný výlet, tane�ní zábavy../ 

- snímky pro nás p�ipravil a promítne 
p. Slávek Hlavá�

� 24.2. od 14.hod. Maroko, 2.�ást:
 „Z Casablancy do Erg Chebbi“, snímky 
z cesty doplní vypráv�ním 

p. Zden�k Nývlt
� 25.2. od 15 hod. v restauraci ODAS 
bude páte�ní odpoledne v�nováno tanci 

a zp�vu za hudebního doprovodu 
p.Františka �ížka „FR�Í“. 

Zájemci o tane�ní zábavy z �ad senior� 
jste vítáni

P�ij�te mezi nás všichni, kdo máte 
zájem o naše programy, nebo� jsou i 
pro ne�leny Svazu d�chodc�. Na vaše 

návšt�vy se t�ší �lenové výboru 
MO SD v Náchod�

Klub vojenských d�chodc�
� 9. 2. od 15 hod. CESTOMANIE - vý-
let do Polska v minulém roce /promítání/

Senior klub N á c h o d 
„HARMONIE 2“

ÚNOR 2011

Rodinný domek Vižňov u Meziměstí ..................................................................................................... 1 990 000,- Kč
Rodinný dům s dvěmi garážemi Náchod – Jizbice....................................................................................1 749 000,- Kč
Menší rodinný domek Havlovice – Úpice ..............................................................................................  920 000,- Kč   
Rodinný dům s bazénem Česká Skalice ................................................................................................ 3 350 000,- Kč
Prostorná vila ve Velkém Poříčí ........................................................................................................... 2 249 000,- Kč

Zděný byt v OV  2+1 v Polici nad Metují
 Do prodeje se nabízí velmi světlý byt 2+1 o výměře více než 50 m2 

ve 2. NP. Okna v  obývacím pokoji zajišťují krásný klidný  výhled 
do Bezděkova sadu u autobusového nádraží. K bytu náleží právo 
využívat společnou oplocenou zahradu a vlastní parkoviště. Dispoz: 
vstupní chodba , menší kuchyň se spíží, koupelna, obytná místnost 
a prostorný obývací pokoj . Vše spíše v původním stavu. Součástí 
prodeje zůstává sklep i půda. Ústř. vytápění  je řešeno el kotlem+TP. 
Nespornou výhodu je pronajatý obchod v domě  významně přispíva-
jící do společného fondu oprav.                 •  Cena : 660  000,-Kč

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 24. ledna 2011 uplynul jeden smutný rok od úmrtí pana 

VLADIMÍRA SEMOTÁNA,
rodáka ze Stárkova.

Stále vzpomíná p�ítelkyn� MARTA, bratr JOZEF,
manželé JOZEF a JITKA GORGÁNOVI.

Kdo jste ho m�li rádi, prosím ,v�nujte mu tichou vzpomínku. 
D�kujeme



Koupím vzduchovku, 
přilbu,bodák 

a věci z obou válek.
TEL.: 606 270 421

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

VÝROBA A KÓDOVÁNÍ 

AUTOKLÍ��

TOMÁŠ HEJZLAR, NÁCHOD

TEL. 608030345

Nově otevřený 
Club Garden
v Polici nad Metují

ný 

jí
Vás zve strávit příjemné 

chvíle s našimi 
společnicemi.

Otevřeno od úterý 
do neděle 21.00 - 05.00

TEL.:733 548 021
www.nightclubgarden.cz

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:

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

 - profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
 - profilový systém spl�uje normu 73 0540-2
 - dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem
 - kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
 - montáž, doprava a zam��ení v cen� 
   dodávky
 - zákaznický kupon slev pro další dodávky

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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)

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ HEGER NAVŠTÍVIL 
NÁCHODSKOU NEMOCNICI

 Dne 21. ledna navštívil Ministr Zdra-
votnictví ČR Doc. Leoš Heger, CSc. 
/TOP09/ Oblastní nemocnici v  Nácho-
dě, kde se osobně seznámil se situací 
lékařů a ostatního lékařského personálu. 
S 57 aktivními výpověďmi je náchodská 
nemocnice jedna z  nejvíce dotčených 
současným stavem v Královéhradeckém 
kraji.
 „Velmi jsme vítali aktivitu pana mi-
nistra, který se chtěl osobně seznámit 
s aktuální situací v náchodské nemocni-
ci, vyslechnout argumentaci lékařů, kteří 
podali výpověď z  pracovního poměru“, 
uvedl Aleš Cabicar, radní města Nácho-
da. Současná radniční čtyřkoalice chápe 
vážnost situace, která se může přímo do-
tknout poskytování zdravotní péče obča-
nům Náchodska po 1. 3. 2011. „Považuji 
proto za velmi důležité, že si pan ministr 
chtěl osobně podiskutovat o problemati-
ce s  lékaři přímo na místě, a  že TOP09 
Náchod byl schopen k  tomuto setkání 
aktivně napomoci“, uvedl Cabicar.
 Dalším velmi významným tématem 
bylo lázeňství. „Deklarovali jsme rovněž 

panu ministrovi náš zájem o revitalizaci lázeňství v našem městě. Vzhledem ke gesci 
ministerstva zdravotnictví považuji tento krok vzhledem k Ministerstvu zdravotnictví 
ČR za velmi významný, dovolím si tvrdit i jako určující“, uvedl radní Aleš Cabicar.
 Krátkému neformálnímu setkání, které následovalo po diskuzi pana ministra v ne-
mocnici, byl přítomen i starosta města Jan Birke, který pana ministra přivítal jménem 
města Náchoda a předal mu věcný dar na památku této návštěvy.                                 (r)

�� Starosta Jan Birke, místostarostka Drahomíra Benešová, místostarosta 
Tomáš Šubert, ministr Leoš Heger a radní Aleš Cabicar

ZÁHADY KOLEM NÁS
 Fascinují nás záhady a tajem-
ství. A  podle našich měřítek, 
čím je záhada vzdálenější, tím 
lépe. Proto nám možná unikají 
zajímavá místa v našem bezpro-
středním okolí. Jedním z nich je 
polský zámek Ksiaz - pouhých 
20 km vzdálený od  Adršpachu. 
Právě na  tomto zámku měla 
být v závěru druhé světové vál-
ky ukryta legendární jantarová 
komnata a  zámek sám údaj-
ně aspiroval na  sídlo Adolfa 
Hitlera. S  tímto plánem prav-

děpodobně souvisí i  rozsáhlý 
podzemní komplex, který v So-
vích horách budovali vězňové 
z  koncentračního tábora Gross 
Rosen. Záhadné místo zámku 
Ksiaz v  nacistických plánech 
ještě stále nebylo uspokojivě vy-
světleno.

foto archiv
snímek č.1: Zámek Ksiaz je jed-
ním z největších polských zám-
ků, snímek č.2: Brána do  kon-
centračního tábora Gross Rosen

 20. ledna v  11 hodin dopoledne vybraní 
žáci naší školy na  sedadlech Kongresového 
centra v Praze netrpělivě očekávali, až napl-
no vypukne světová premiéra fi lmu Nicky-
ho rodina. Proč právě naše škola mohla být 
u toho, je jednoduché. Před pěti lety se v naší 
škole rozjel projekt o 2. světové válce, jehož 
hlavním tématem se stala osobnost Nicolase 
Wintona, který zachránil před válkou 669 
dětí. Výsledkem práce učitelů a  žáků byla 
výstava, na kterou byl pozván i režisér fi lmu 
o Nicolasi Wintonovi Matej Mináč. To spus-
tilo řadu neuvěřitelných událostí: fi lmové 
natáčení našeho projektu, nový projekt Kuf-
ry pro Kambodžu, zpívání písně Kapky, další 
natáčení. A  teď jsme se dočkali. I  my jsme 
se totiž stali součástí fi lmu Nickyho rodina. 
Režisér v  něm chtěl mimo jiné ukázat, jak 
osobnost Nicolase Wintona inspiruje dnešní 
mladou generaci. Před samotnou projekcí 
jsme mohli zahlédnout naše obrázky a foto-
grafi e v malé prezentaci. Ani ve fi lmu jsme 
se neztratili, i  když se několik hodin práce 
„smrsklo“ pouze na  několik vteřin. Úžas-

ný fi lmový zážitek umocnila i  osobní přítomnost této výjimečné osobnosti. Moci zatleskat 
Nicolasi Wintonovi a  zároveň tvůrcům úžasného fi lmu, který přináší dokument o  jednom 
velkém srdci, které otevřelo srdce další, byl zážitek nepopsatelný. A doufám, že nejen já, ale 
i všichni z Krčína, zde nejen tleskali, ale zároveň byli hrdí na to, že na našich tričkách je logo 
naší školy, která dnes nebyla jednou z mnoha, ale měla být na co hrdá.

Romana Minaříková ZŠ Krčín Nové Město nad Metují 
KYSELÉ 
DEŠT�

 V  Červenokosteleckém zpravodaji 
byla otištěna informace, že v  listopa-
du roku 2010 byly na tamní základní 
škole V.Hejny provedeny analýzy deš-
ťových srážek zaměřené na tzv. kyselé 
deště (oxidy síry a oxidy dusíku reagu-
jí se vzdušnou vlhkostí a padají k zemi 
v  podobě přírodě nebezpečných ky-
selých dešťů - pozn. red.) a  naměře-
ny byly hodnoty v rozmezí od 4,5 - 6 
ph. Padaly však opravdu v Červeném 
Kostelci kyselé deště? Zjistili jsme od-
pověď a  říkáme: ANO. Kyselé deště 
jsou srážky, při kterých hodnota ph 
poklesne pod hodnotu 5,6.               -r-

„NED�LNÍ DOKUMENT“
 Zabitá neděle byl tzv. trezorový fi lm 
natočený v  roce 1969 v exteriérech Ja-
roměře - Josefova. Jeho režisérkou byla 
Drahomíra Vihanová (scénář vznikl 
podle novely Jiřího Křenky). Filmaři se 
s  tématem „Zabité neděle“ nyní do Jo-
sefova vrátili. Tentokrát ve  formě stu-
dentského dokumentu FAMU, který byl 
věnován vzniku a natáčení fi lmu.         (r)

CESTOVATEL A LOVEC 
FILIP OBERLÄNDER

 Rovných 100 let uplyne v tomto roce 
od úmrtí úpického rodáka - cestovatele 
Filipa Oberländera (1857 - 1911). Tento 
syn továrníka se mohl jako fi nančně ne-
závislý mladý muž věnovat své největší 
vášni - lovu a cestování. Je též autorem 
knihy Lovecké jízdy v Severní Americe. 
Ze svých cest si přivážel řadu trofejí, 
které se staly součástí soukromých i ve-
řejných sbírek (v Praze, Vídni, ale i škol-
ních sbírek v Hronově či gymnaziálních 
v Broumově). Filip Oberländer tragicky 
zahynul v  jižním Sudánu, kde jej smr-
telně zranil buvol kaferský. Pohřben byl 
u  osady Mongala nedaleko řeky Nilu, 
později byly jeho ostatky převezeny 
do Hronova.                                                 -r-

ZŠ Kr�ín na premié�e

Nový Elton a.s. v Novém 
Městě nad Metují

přijme do třísměnného provozu:

- obsluhu dlouhotočných 
automatů TORNOS

- obsluhu CNC automatů STAR
Požadujeme min. 5 let praxe.

Nabízíme dobré platové podmínky.    

Informace na tel. 491 403 113
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 St�ední škola Academia Mercurii není 
v náchodském regionu nová�kem se svou 
historií od r. 1992 a v maturitních obo-
rech cestovní ruch, ekonomické lyceum 
a gymnázium nabízí student�m rozší�e-
nou výuku cizích jazyk� - angli�tiny, 
n�m�iny, francouzštiny, špan�lštiny, 
ruštiny a latiny. Studenti mají možnost 
v pr�b�hu studia získat n�který z mezi-
národn� uznávaných certi� kát�, osv�d-
�ujících jazykové znalosti, a tím mít v�tší 
šanci pro p�ijetí na vysokou školu, studi-
um v zahrani�í �i p�i uplatn�ní v praxi.
 Od r. 1997 je škola zapojena v meziná-
rodním projektu Comenius, v rámci kte-
rého žáci Academia Mercurii spolupracují 
s n�meckými, francouzskými a italskými 
studenty v partnerském poznávání tra-
dic daných stát� a jejich významu pro 
sou�asnost. B�hem dvouletých cykl� 
navštíví skupiny mladých lidí postup-
n� všechny partnerské školy, zahrani�ní 
studenti na oplátku p�ijížd�jí do Nácho-

Se školou po Evrop�?
 Možné p�i studiu na Academia Mercurii!

da. Studenti i u�itelé se v �ase návšt�vy 
ú�astní b�hu partnerské školy, zažijí vý-
uku a projekt zahrnuje i zajímavé pozná-
vací zájezdy v dané lokalit�. Zájemc�m se 
tak otvírá atraktivní p�íležitost uplatnit 
svoje jazykové znalosti v praxi, nebo� 
veškerá komunikace probíhá v anglic-
kém jazyce od neformálních rozhovor� 
až po prezentaci výsledk� workshop� 
na otev�eném plénu všech zapojených 
škol s pomocí audiovizuální techniky. 
Veškeré � nan�ní výdaje jsou hrazeny ze 
zdroj� projektu Comenius. Velmi zajíma-
vá konfrontace evropských tradic tak 
�eským student�m z Náchoda rozši�uje 
pohled na zp�sob života a historické d�-
dictví dalších �lenských zemí EU a nabízí 
možnost objevit bohatství kultury vlastní.

www.academiamercurii.cz
koordinátor projektu: 

Mgr. Dana Sharplesová

 V polovin� ledna prob�hlo v salonku 
náchodské radnice neformální setkání 
s panem Alešem Fettersem. Ten se 
ke konci roku 2010 rozlou�il na vlastní 
žádost s funkcí kroniká�e m�sta, kterou 
zastával od roku 2004, kdy zem�el pan 
Old�ich Šafá�. Místostarostka Draho-
míra Benešová (na fotografii t�etí zle-
va) pod�kovala panu Fettersovi za od-
vedenou práci a p�edala malý dárek.
 Setkání se zú�astnila také paní 
Macurová z M�stské knihovny Náchod, 
o.p.s., a paní Mgr. Lydia Baštecká 
(na fotografii první zleva), která byla 
od ledna letošního roku jmenována no-
vou kroniká�kou.                                   (r)

Pod�kovali Pod�kovali 
kroniká�ikroniká�i

 Zimní m�síce se nesou v duchu kar-
neval� a maškarních bál�. Jinak tomu 
nebylo v sobotu 23.ledna 2011 ve St�e-
disku volného �asu Dé�ko v Náchod�. 
Celé odpoledne zde probíhaly sout�že 
a hry, tan�ilo se, losovala se tombola. 
Atmosféru karnevalu zachytil objetiv 
fotoaparátu Josefa „Pepy“ Voltra 

 Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad 
Metují a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu Domo-
va d�chodc� v �ernožicích by m�ly být v tomto roce hlavními 
krajskými investi�ními akcemi ze sociální oblasti.
 „Do plánovaných staveb v Teplicích nad Metují a v �erno-
žicích plánuje Královéhradecký kraj investovat více než 100 
milion� korun. Podstatnou �ást t�chto financí chceme získat 
od Ministerstva práce a sociálních v�cí. Zahájení nových sta-
veb tedy závisí do zna�né míry na tom, zda ministerstvo poža-
dované dotace kraji poskytne,“ �ekl nám�stek hejtmana Vla-
dimír Derner, který má od za�átku letošního roku na starosti 
sociální oblast.
 Na základ� dlouhodobých analýz se Královéhradecký kraj 
rozhodl z�ídit v Domov� Dolní zámek v Teplicích nad Metují 

domov se zvláštním režimem pro lidi závislé na návykových 
látkách. Domov Dolní zámek by m�l být s kapacitou 49 kli-
ent� jediným takovým pobytovým za�ízením v kraji. Náklady 
na jeho výstavbu �iní 43,5 milionu korun.
 Další práce za asi 62,5 milionu korun by m�ly pokra�ovat 
v Domov� d�chodc� v �ernožicích. Kraj by rád rekonstruoval 
stávající ubytovací objekt domova, který pochází z let 1926 až 
1927. Po rekonstrukci zde vznikne 22 dvoul�žkových pokoj�, 
což výrazn� zlepší kvalitu bydlení senior�, kte�í zde nyní žijí 
ve troj až p�til�žkových pokojích.
 Kraj je z�izovatelem 16 domov� d�chodc� a devíti ústa-
v� sociální pé�e. Provoz sociálních služeb stojí v Krá-
lovéhradeckém kraji ro�n� zhruba 1,3 miliardy korun.                                                                                                                                           
                                                                                                               (r)

Kraj chystá rekonstrukci domova d�chodc�

KDE?: 
Hostinec U Doležal�, Hlav�ov 13

KDY?:
 3.- 6. února 2011

Pá od 15 hod., SO a NE od 11 hod.
KAN�Í SPECIALITY 
ZA SUPER CENY!

Tel. 606 63 88 92
T�šíme se na vaši návšt�vu.

P�i p�edložení inzerátu 10% SLEVA

Tradi	ní 
KAN�Í 

ZV�	INOVÉ HODY

 Napadlo vás někdy, jak dlouhou historii má ta oblíbená kratochvíle- bruslení? Dali jsme 
si v ECHU malý domácí úkol a zjistili, že první bruslaři se po zamrzlých řekách a  jezerech 
„proháněli“ na kostěných bruslích již v pravěku. Přelomovou bruslařskou technologii ovšem 
přinesli až Keltové, kteří se ve 4.a 3. století před naším letopočtem ke slovu hlásili na území dneš-
ního Irska, Německa, Francie i Česka. Keltové totiž začali používat místo kostěných bruslí brusle 
železné - jak dokazuje jeden exponát v muzeu v Budapešti starý 2000 let. A na „železech“ se to už 
bruslilo! Nic na tom nezměnil ani J.A.Komenský, který bruslení společně s plaváním považoval 
za pohybové aktivity dětem nebezpečné a před jejich provozováním důrazně varoval.              (r)

KOMENSKÝ VARUJE: 
NEBRUSLETE, DÍTKA MOJE!

TONAVA Úpice, akciová spoleènost
pøijme pro perspektivní dlouhodobé zamìstnání

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

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

ELEKTROMECHANIKA MONTÁ�Í A SERVISU
Po�adavky: zodpovìdnost, flexibilita, ochota spolupracovat

Vzdìlání: obor elektro, vyuèen nebo ÚSO, praxe v oboru, ØP-B, výhodou vyhláška 50/78Sb., AJ nebo NJ

Nabízíme: perspektivní zamìstnání v prosperující firmì, nástup mo�ný ihned

Uzávìrka výbìrového øízení 15.2.2011

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



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

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

mobil 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Odstraňování rampouchů 
a sněhu ze střech

V�n�, které lé�í duši i t�lo
 Sou�asné zimní období s minimem 
slune�ního zá�ení a šedou oblohou 
p�sobí na v�tšinu lidí zna�n� depre-
sivn�. Existují však zp�soby, jak si 
zasmušilé dny zp�íjemnit a zlepšit sv�j 
psychický stav. Stále populárn�jší je 
aromaterapie, kterou se zabývá Danie-
la Krynková z Náchoda, profesionální 
aromaterapeutka a majitelka prodejny 
Shambhala. Daniela je nadšenou a zku-
šenou pr�vodkyní sv�tem aromaterapie. 
Má svoji vlastní zavedenou aromatera-
peutickou praxi a stále se vzd�lává a 
studuje na p�ednáškách a workshopech 
p�edních sv�tových fytoterapeut� a aro-
materapeut� a seminá�ích zam��ených 
na pé�i o t�lo a krásu duše. Ve svém 
Studiu aromaterapie nabízí široké spek-
trum vo�avých masáží, exotických t�lo-
vých relaxa�ních procedur a kosmetické 
ošet�ení, vše s využitím pouze p�írod-
ních aromaterapeutických p�ípravk� 
nejvyšší kvality.

* P�ibližte nám prosím, co si pod po-
jmem aromaterapie máme vlastn� 
p�edstavit?

Aromaterapie, jako terapeutické ošet�ení, 
je de� nováno jako cílené používání éte-
rických a rostlinných olej� k udržení, pod-
po�e a zlepšení harmonie organismu, jeho 
fyzického i psychického stavu a p�sobí jak 
preventivn�, tak p�i akutních stavech.

Esenciální oleje jsou t�kavé látky nemast-
né povahy získávané z r�zných �ástí rost-
lin (kv�ty, listí, k�ra) nej�ast�ji parovodní 
destilací nebo lisováním k�ry (obvykle 
se jedná o citrusy). Jsou velmi aroma-

tické a v�n� bývá siln� koncentrovaná. 
Rostlinné oleje jsou skute�né oleje, mají 
mastnou povahu, jsou kluzké a získáva-
jí se lisováním semen r�zných rostlin a 
obvykle nevoní. Esenciální oleje se vý-
born� rozpoušt�jí práv� v rostlinných 
olejích. Což se využívá práv� p�i masá-
žích. Aromaterapie se dá využívat mno-
ha zp�soby. Nejznám�jší je masáž, dále 
pak koupele, inhalace, obklady.

* Jakým zp�sobem jste se k aromaterapii 
dostala?

Když jsme v �ervnu roku 2000 otev�e-
li prodejnu Shambhalu, za�adili jsme 
do naší nabídky i éterické oleje. Byla 
jsem uchvácena jejich ú�inkem a p�so-
bením a rozhodla jsme se poznat aro-

materapii blíže a hloub�ji. Vystudovala 
jsem dvouletý Institut aromaterapie, je-
hož z�izovatelem a odborným garantem 
je Asociace �eských aromaterapeut�. 
Tato škola zásadním zp�sobem zm�nila 
m�j pohled na pé�i o �lov�ka, jak v t�-
lesné, tak v psychické oblasti. P�esv�d-
�ila jsem se, že rostlinné i éterické ole-
je p�sobí na �lov�ka ú�inn� a zárove� 
velice jemn� a jsou nenásilnou metodou 
harmonizace organizmu a zárove� per-
fektn� pe�ují o pokožku t�la.

* Jaký typ služeb nabízíte?

Moje nabídka zahrnuje r�zné typy 
masáží, t�lových relaxa�ních rituál�, 
kosmetické ošet�ení pleti s využitím 
Biofáze (výtažky z éterických olej�), 
pé�i o ruce a nohy. Terapie Vám blíže 
popíšu v dalších �íslech. Sou�ástí ošet-
�ení je poradenství. Nabízím rovn�ž 
dárkové poukazy.

* Kde Vás m�žeme najít?

Studio aromaterapie i prodejna Shamb-
hala se nov� nachází v B�lovsi na ad-
rese 1.máje 72, Náchod v objektu bý-
valé hrn�írny. P�ímo p�ed budovou se 
dá bezproblémov� zaparkovat. Osobní 
pé�e, harmonické prost�edí, p�íjemná 
v�n� dotvá�ející pocit blaženosti a vý-
hled do zahrady - to vše Vám dá zapo-
menout na b�žné starosti.

Kontakt:
Daniela Krynková

tel.777 858 400
www.aromaterapie.net

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 2+1 v OV v Náchod� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p.       830.000,-K	
- byt 3+1 v OV v Náchod� (67m2), u centra, plastová okna, lodžie     1,049.000,-K	 
- dr.byt 1+1 v Náchod� (37m2) zd�né, plast. okna, velká lodžie, sklep  595.000,-K	
- dr.byt 1+1 v Náchod� (40m2) plastová okna, nový výtah, lodžie          550.000,-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, pl.okna, zatepleno, lodžie   950.000,-K	
- dr.byt 3+1 v Náchod� Karl�v kopec(79m2),zd�ný,lodžie,plast.okna1,249.000,-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	
- 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	
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola    1,490.000,-K	
- rod.d�m-chalupa Horní Rybníky, 600m2, krásné klidné místo          1,350.000,-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	

AUTOMAT AUTOMAT 
NA MLÉKONA MLÉKO

ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer     

školní jídelny
– Přístup 24 hodin denně
– Cena za 1 litr 15 Kč 

– Možnost stáčení 
do vlastních nádob

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

U NÁS ROZTÁLY CENY!U NÁS ROZTÁLY CENY!

ČEKAJÍ NA VÁS SUPER SLEVY!ČEKAJÍ NA VÁS SUPER SLEVY!



*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  **  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 78 m2 
ve 4. poschodí v Náchod� - Branka. Ná-
jemné 5000 K� + inkaso + kauce 15.000 
K�. Tel. 722 135 026
* Pronajmu dlouhodob� nadst. byt 
2+kk 80m2 v nov� rekonstruovaném RD 
na Plhov�. Nájemné 5500,- + inkaso + 
kauce. Dále možnost pronájmu garáže. 
Jen solidní zájemci. Tel. 604 795 935
* Pronájem bytu 1+1 v Náchod� - B�-
lovsi. Nájem + služby 6800.- /kauce 
10.000.- K�/. Mobil : 736 539 846
* Prodej bytu 3+1/L, OV, 64 m2, Jaro-
m��, Na Studánkách, revitalizovaný pane-
lový d�m, plastová okna, byt v p�vodním 
stavu, 1.050000,- Cena k jednání, tel. 773 
500 569
* Prodej bytu 1+1 v Náchod� - B�lovsi 
40m2. Osobní vlastnictví, cena 680 000.-
K�. R.K. nevolat Mobil: 736 539 846
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v 
Náchod� na dobrém míst�. Velká kuchy� 
s jídelnou, + 2 velké pokoje + p�edsí� + 
komora + zasklená lodžie + WC + kou-
pelna nová plastová okna, lino, kuch. lin-
ka, sporák atd. p�da + sklep + kabel. TV 
+ internet + telefon. Kauce. Volný ihned. 
Tel 602 790 044
* Dlouhodob� pronajmeme velký byt 
I. kategorie 4+1, �istá obývací plocha 82 
m2 + p�ísluš., s úst�edním topením na uhlí 

a akumula�kami, v p�ízemí bývalé used-
losti v Naho�anech 23. Možnost vlastní 
vody. Volný od 2/2011. Tel. 723 268 938, 
490 503 865
* Hledám byt 3+1 v Náchod�, ne p�íze-
mí, stavem k nast�hování, menší úpravy 
nevadí. Tel: 737 532 231
* Pronajmu nadstandardní byt 2+1 v 
�eské Skalici od 1.1.2011, povinná kau-
ce. Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném dom� 
Studnice u Náchoda. K nast�hování 
ihned. Povinná kauce. Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu byt v Hronov� 50m2,nov� 
zrekonstruovaný v p�ízemí s terasou - ná-
jem v�.inkasa 6.600,-K�, tel 608 66 77 30
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v No-
vém M�st� n/Met. na Malecí, volný od 
února 2011. Tel. 776 686 691.
* Prodám DB 1 1 po celkové rekon-
strukci, v Novém M�st� nad Metují, 
v nov� zrekonstruovaném panelovém 
dom�. Cena 770.000 K�. Pro více in-
formací volejte 724946460.
* Pronajmeme byt 2+kk Náchod, sídl.u ne-
mocnice. TEL.: 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 vel. 
65m2 s verandou, v Hronov� - blízko ná-
m�stí, 3200,-K� + inkaso + vratná kauce, 
volný. Správné tel. �íslo: 604 963 822
* Pronajmu byt 3+1 v �.Kostelci na 
Koubovce. Dlouhodob�. Kauce nutná. 
Tel. 605 591 513
* Prodám DB 3+1 (81m), �ervený 
Kostelec, Koubovka, slunný, zd�ný 
d�m, velký balkon, plastová okna. Cena 
1200000 K�.Tel.604 821 625
* Prodám Dr. byt 3+1v centru �.Kostel-
ce, p�izemí, po celkové rekonstrukci, cena 
dohodou. R.k. nevolat tel.774 876 396
* Pronajmu byt 3+1 - na okraji Ná-
choda, rod. dvojdomek, nájem + inkaso 
8500,-K�, tel. 774 407 168
* 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,- + in-
kaso. TEL.: 608 888 141
* Dlouhodob� pronajmu byt 1+kk 30m2 

v klidné �ásti Nového M�sta n/M. D�m je 
zateplen, plastová okna, ko�árkárna, ko-
lárna, internet. Nájemné 4600,-K� v�et-
n� záloh na energie + elekt�ina. Kauce 
15000,-K�. Tel.608 323 373

* Hledáme rodinný d�m, chalupu k 
bydl. Náchod, Nové M�sto n/M., Dolní 
i Horní Radechová , Hronov, �eská Ska-
lice, �ervený Kostelec i na vesnici do 
10km , do 2,5 mil. Tel.: 608 883 012

* Koupíme chatu v okolí Náchoda do 
10km, 2+1, 1mil., celoro�n� k užívání. 
Tel.: 721 146 244
* Hledám rodinný d�m na Broumov-
sku do 1,5mil. Tel.:773 559 014

* Prodám d�m v Náchod� v klidné 
vilové �tvrti. Tel. 608 637773,http://
www.dksystem.cz/www-prodej-rodin-
ný-dum-v-nachode/

* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 
3+kk, lze rozší�it o d�tský pokoj, UT na 
plyn, na pozemku je zd�ná dvougaráž a 
dílna. Volné k nast�hování. SLEVA. Tel. 
608 245 634

* Prodám RD v k.ú.Hejtmánkovice 
(Broumov) po celk. rekonstrukci (zatep-
lení, fasáda, plast.okna, st�echa, klima-
tizér). Vytáp�ní UV na plyn nebo pevná 
paliva. Dv� bytové jednotky (možno i 
slou�it), pln� podsklepený. Pozemek 900 
m2, nadzemní bazén, soukromé parkoviš-
t�. Cena: 2 000 000 K�. Tel.:775 955 878

* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 
�. Kostelci a okolí.  Tel:774 777 072
* Koupíme v Náchod� a okolí stav. poze-
mek nebo RD. Zn. Sp�chá. Tel. 777 818 053
* Prodám velký dvougenera�ní rodin-
ný d�m v Polici nad Metují. Nový ko-
tel na biomasu, nová okna, st�echa atd. 
Cena: 1.990.000,- Nutno vid�t. RK ne-
volat!! Foto na http://fsara25.rajce.idnes.
cz/nastenka/ Tel: 731 458 720
* Prodám polovinu domku v Dolní 
Radechové, více na www.bazos.cz 
TEL.:739 282 487
* Hledám na Náchodsku RD nebo cha-
lupu v cen� do 1,6 mil. K�. Menší opravy 
nevadí. Tel. 608 245 634
* Prodám RD v Hronov� - na P�í�nici, klid-
né místo, velká zahrada, tel. 777 23 21 22
* Hledám menší d�m, horší stav neva-
dí, NA - okolí 10 km, sm�r HK, Nové 
M�sto. Tel: 737 532 231
* Pronajmu garáž - ul. Holubova v Ná-
chod�, 500,-K�/m�sí�n�. Tel. 774 407 168
* PRONAJMU rodinný domek po �ás-
te�né adaptaci- 50 m2 v Hronov�. Nájem 3 
500,- K� + energie + kauce. Tel.777 240 118

* Pronajmu malou kancelá� v Nácho-
d�, poblíž centra, v nov� zrekonstruova-
ném dom�. V�etn� kuch. koutu a WC. 
Nájemné 1.500,-K� + inkaso + kauce., 
tel. 608 90 30 70

Pronajmu zavedený obchod Zelenina-
Ovoce v Novém M�st� nad Metují. Info 
na tel. 774 438 138 nebo 723 060 940

* Pronajmu nebytové prostory o celko-
vé vým��e 125 m2 u centra �eské Ska-
lice. Lze využít na provozovnu služeb 
(kosmetika, kade�nictví, manikura atd.) 
nebo jako ordinace léka�e, prodejnu, 
menší výrobnu nebo provozovnu, kan-
celá�e, pop�. t�locvi�nu. Cena dohodou. 
Info na tel. 608 888 141
* Pronájem kancelá�í v centru Nácho-
da a Trutnova. Kancelá�e o vým��e 20 až 
100 m2, cena 100,- K�/m2. tel: 723921983
* Pronajmu dlouhodob� garáž - nebo 
dvougaráž (s el.) v Náchod�- volná 
ihned, Tel. 732 167 291
* Pronajmeme nebytové prostory v 
Náchod�, Palachova ul. �p. 1742 (býválé 
PVT). V p�ízemí i v pat�e. Možnost bez-
platného užívání kancelá�ského nábytku. 
Tel. 777 130 410
* Pronajmu v Hronov� menší prostory 
k podnikání pedikúra - kade�nictví atd. ná-
jemné v� inkasa 2.500,- tel: 608 66 77 30

* Prodám kameru ALLAB za 800,-, 
diaprojektor PENTAGON AV 100 za 
1000,- nepoužitý, p�edsí�ovou st�nu z 
r.1936 za 500,-, koberec z r.1939 zacho-
valý, orientální vzor s t�ásn�mi 3x4 m za 
3000,-. TEL.:608 727 075
* Prodám vln�ný kobere 4x5 m s t�ás-
n�mi, r�žovo modro bílý vzor, foto za-
šlu. Cena 2.000 K�. Tel. 737 562 715

SEZNÁMENÍ

* Hledám ženu z východních �ech 
pro spole�ný život. Já 31 let z Náchoda, 
sportovní typ. Tel. 720 460 809
* Jsem 47 let, 174 cm, rozvedená, 
chci se seznámit s mužem do 50 let z 
Náchodska pro vážný vztah, už nechci 
z�stat sama. Tel. 774 278 277
* Pohodový 50/178/69 hledá pohodovou 
p�ítelkyni z Náchodska. T. 603 711 210

* Sháníme ke koupi byt 3+1, 2+1 
nejl. Plhov, B�loves, cena otev�ená. Tel.: 
608 667 734
* Pronajmu zrekonstruovanou gar-
sonku s p�kným výhledem na zámek 
blízko centra v Náchod�. Nájem 3000,- 
+ 1700,- inkaso, kauce 1 nájem p�edem. 
TEL.: 776 554 431
* Pronjamu byt 1+1 v Hronov�, 25 m2, 
tel. 603 920 469
* Koupím 1+kk v Náchod� B�lovsi. 
Tel. 775 791 107
* Pronajmu dlouhodob� hezký byt 
3+1, cca 100m2, v nov� zrekonstruo-
vaném RD se zahradou ve Vysoké Srb-
ské. Nájem 5.500 K� + vodné + kauce 
20.000,-K�, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu 1+1 v Náchod�, vybave-
ný, nájem 6000,-K� v�.energií + kauce 10 
000,-K�. TEL.: 602 675 422
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1, 74 m2 
ve 4.NP v Náchod� sídl. Branka. Nájem-
né 5.000,-K�+ inkaso 1.653,-K� + plyn + 
elekt�ina + kauce, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu 3+1 v Náchod�, nájem + 
inkaso 8000,-K� + kauce. Volný ihned. 
TEL.: 728 836 648, 728 621 402
* Pronajmu dlouhodob� družst.byt 
1+1 s balk. v Náchod�, sídl. u nem., ul. 
Modrá, 2.NP. Náj. 5.750,- K� v�. inkasa 
+kauce 17.000,- K�. Tel.: 608 90 30 70
* Prodám byt 2+kk 48 m2 v OV cihla, 
centrum Náchoda.TEL.: 606 949 222
* Pronajmu 1+1 s balkonem v NA. 
TEL.: 737 411 933
* Dlouhodob� pronajmu vybavený 
byt s balkónem v Náchod� na Karlov� 
kopci. Nov� opravený balkón, plastová 
okna, nová plovoucí podlaha v celém 
byt�, internet. Celý objekt je letos nov� 
zateplený. Velmi p�kné a klidné bydlení. 
Nájem 3500 + energie a internet. Tel: 604 
188 559
* Prodám byt 2+1 - 68 m2 v OV, p�íze-
mí cihlového domu v Novém M�st� nad 
Metují. Velký sklep, p�da, zahrada. Cena 
dohodou. Tel. 774 329 781
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Tel: 775 777 073
* Pronajmu za�ízený byt 3+1 v No-
vém M�st� n.M., na Malecí, nájem v�. 
energií 8000,-K�, kauce 10 000,-K�. 
Volat sudý týden dopoledne, lichý od-
poledne. Tel. 731 013 305
* Koupím byt nebo rod. domek Ná-
chod a okolí. Tel: 774 777 073
* Prodám byt 5+1 v Náchod� Plhov�, 
družstevní s možností odkupu v r.2014. 
Tel. 608 860 862
* Pronajmu DB 3+1 v �eské Skalici. 
Nájem 4900,-, inkaso, vratná kauce. Vol-
ný ihned, dlouhodob�. Tel.606507380
* Pronajmu 3+1 ul. Krásnohorské, Ná-
chod, 65 m2, vestav�né sk�ín�, kuchy�, 
nájem 4000 K�, inkaso 3000 K� + plyn 
a elekt�ina. Tel. 775 064 084
* Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru 
Náchoda, tel. 723 51 88 56
* Pronájem 
RD v �eské Skalici, 
5+1, cena 8.000,- K�/ m�sí�n� + ener-
gie. Tel. 723921983
* Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Novém 
M�st� nad Metují, nejlépe lokalita Ma-
lecí (není podmínkou), v p�ízemí p�í-
padn� v dom� s výtahem. Cena doho-
dou. Tel. 724 657 522
* Pronajmu byt 3+1 v �eské Skalici. Tel. 
777027664
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk - s bal-
konem, v OV, v Novém M�st� n.M., vol-
ný ihned, tel. 732 167 291
* Prodám byt 3+1 v centru Náchoda, 
nová okna, zateplen, volný ihned, rychlé 
jednání sleva - 774061131
* Prodám byt 1+1 na B�loveské ulici, v 
1.pat�e. TEL.:739541451

BYTY

NEMOVITOSTI

* Prodám velmi kvalitní n�mecký ko�á-
rek zn.HARTAN TOPLINE CL (zakou-
pen nový v N�mecku). Skv�le odpružen, 
rukoje
 výškov� stavitelná a p�ehazovací, 
brzdy na obou stranách. Velmi prostorná 
taška pro miminko (dl.80 x š.33) - lze p�e-
stav�t na fusak. Lehce skladatelný do auta. 
Ke ko�árku plášt�nka + sí�ka proti hmy-
zu, velký nákupní košík, velká dofukovací 
kola. Po 1 dít�ti (rok používaný). Barva 
sv�tle zelinkavá (kluk i holka). Stav no-
vého ko�árku. PC 15.500,- NYNÍ 5.900,-. 
TEL.:603 45 85 37

* Prodám lednici s mrazákem - obsah 
137 + 50 l., zna�ka Polar, ve výborném sta-
vu, Police nad Metují, cena 2000,-K�, tel. 
604 986 835
* Prodám d�tské oble�ení vel. 50-68 
v�k 0-1/2 roku. Vše po jednom miminku 
(hol�i�ka), jak nové. Cena dohodou p�i 
osobním odb�ru. Tel.:731 560 993
* Prodám 2 sk�í�ky spodní z kuch. linky 
(jedna s d�ezem), tém�� nové, vhodné na 
chalupu. Cena 500 K�. Tel. 725 204 592
* Prodám palivové d�evo suché štípa-
né, balené v pytlích. TEL.: 604 84 41 42
* Prodám doma vykrmené prase, možné 
i v p�lkách. TEL.:494 665 327, 739 028 159
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové, složení panelu plech minerál. 
vata a plech, 100x200 cm, TL 6 cm 250 
K�/m2, TL 8 cm 275 K�/m2, TL 10 cm 
300 K�/m2, použití na stavbu montova-
né garáže, dílny, chatky, st�n, oplášt�ní, 
stropního podhledu, p�í�ky, mám 140 ks. 
Tel. 728 527 366
* Prodám více stánk� rychlorozkládacích 
na pout� trhy a podobn� tel: 602 255 142

Koupím elektromotory, m�d�né kabe-
ly a katalyzátory. Dobré ceny, p�ijedu, 
platím v hotovosti. Tel. 603 457 966

* Koupím televizor - min. uhlop�í�ka 
70 cm, moderní typ a jen v bezvadném 
stavu. Nabídn�te na tel. 604 867 052

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled�, p�ípadn� vykou-
pím. Kupuji též bankovky a vyzname-
nání. Tel. 602 735 593

* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, 
ITES, a jiné. Dále jakékoli náramko-
vé a kapesní hodinky, nap�. PRIM aj. 
a knihy od J.Verna. Platba v hotovosti, 
slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty 
a objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušen-
ství. Koupím také stereokotou�ky, meo-
skopy a jiné fotop�íslušenství. Slušné jed-
nání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou poz�stalost. Peníze na 
ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Nabízím opravy a úpravy od�v�, šití 
záclon a dekora�ního textilu, vým�na 
zipu, zkrácení kalhot, halenek, bund atd. 
LEVN�. Náchod. Tel. 604 349 703
* Duchodkyn� na p�ivyd�lání. Opraví 
od�vy, ušije pánske košile. Nabídnu i 
materiál. mob.734381746 �.K.
* Dobrý p�ivýd�lek z obchodní oblasti. 

KOUPÍM

PRODEJ

NEBYTOVÉ PROSTORY

R	ZNÉ

Volejte po 17h. Tel: 773 291 815
* Hlídání d�tí. (u�it. MŠ, 32 let praxe). 
�išt�ní oken, koberc�, sed. souprav, 
uklidy. Tel. 605 145 004
* AVIA kontejner - odvoz suti a odpa-
du, na p�ání s nakládkou, kontejnery 2 
- 12 m3, Tel: 777222232

* P�ivýd�lek. Tel. 774 205 150

* Brigádn� p�ijmeme pracovnice 
pro opracování gumových výrobk�, 
možnost domácí práce. Pe�livost a 
sv�domitost nutností. Volejte 9 - 16 
hod. na tel. 773 509 998

* Chcete si p�ivyd�lat? Volejte na tel. 
606 142 348 nave�er
* P�ijmeme ženy na rozvoz knih, vý-
d�lek až 30 tis. K�, podmínkou vlastní 
auto. TEL.:777 803 359
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domlu-
v� lze i na H�. Výd�lek až 17.000 K�/
m�s. Tel. 603 731 609
* Hledám kolegyni na vy�izování za-
kázek klient�. Slušný výd�lek. Volejte 
721856953

* Prodám vlek za osob. auto s víkem 
na klí�, 125 x 120 cm, bant.kola, tech.
kontrola 18.9.2009. TEL.:608 727 075
* Prodám komplet 4 letní kola na 
Felicii + 2 ráfky, jeté jednu sezonu. 
2.400 K�. Tel. 776 209 876
* Prodám 4 kola s letními pneu, dob-
rý vzorek, 13“. TEL.:608 109 565
* Zdarma odvoz autovrak� a nepo-
t�ebných vozidel. TEL.:605 75 78 87
* Prodám CITROEN SAXO, r.v. 
1997, 1.1 i, 2x airbag, imobilizér, 
st�eš. okno, t�ídvé�., �erná b., 150.000 
km najeto, slušný stav, malá spot�e-
ba. Zaplacená ekologická da�. Cena 
28.000 K�. Tel. 777 104 584

AUTO - MOTO

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 602 575 252
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

    N.Město n/M.-Dvougener. RD v atraktivní lokalitě „Na Františku“,po rekonstr.koupelen a kuchyní,slunný pozemek 733 m2......2,95 mil.Kč!
    N.Město n/M-Krčín-Pěkná zahrada (503 m2) k výstavbě RD,slunné místo-svažitá k jihu,u hl. komunikace,sítě u pozemku.......345.000,-Kč!
     V.Jesenice u Č.Skalice-RD (2+1) po část.rekonstrukci (plast.okna),se stodolou a garáží,pozemek 447 m2.................1.450.000,-Kč k jednání!
     M.Svatoňovice-Pěkný RD (5+1) po celk.rekonstr.-krásná koupelna,plast.okna,nová střecha.., nová garáž.............1.980.000,-Kč k jednání!
    Rohenice u Č.Meziříčí-Hospodářský RD (3+1) po kompl.rekonstr.,se stodolou,chlévy a pozemkem 1.838 m2.....1.720.000,-Kč k jednání!
    Šonov u Broumova-Exkluz.usedlost po rekonstr., s většími poz.-vše nutno vidět-4,9 mil.Kč a pěkný byt 3+1po rekonstr.,s garáží.....dohodou
     Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2),poblíž centra...1.190.000,-Kč k jednání,dr.byt 3+1(77 m2) po rekonstr.- nová koupelna............930.000,-Kč
    N.Město n/M.-Větší,udržovaný,řadový RD „Na Františku“-pěkná a klidná lokalita,vstup z kuchyně a suterénu na pěknou zahradu....dohodou
     N.Město n/M.-Rekreační,dřevěná chata (zast.pl.35 m2) na klidném místě,se sklepem,el.a vodov.přípojkou,pozemek 570 m2....350.000,-Kč
     N.Město n/M.-Velký dům s prodejnami (užit.pl.220 m2), s 3 byty (1+1,3+1,4+1) a velkou půdou k vestavbě,poz.661 m2.....2.660.000,-Kč
     Teplice n/M-Bývalý hotel (zast.pl.380 m2) k celkové rekonstr.-restaurace se zázemím,12 pokojů,parkoviště..........1.685.000,-Kč k jednání!
     Č.Čermná u Náchoda-Větší dům (zast.pl.260 m2) s restaurací,salonkem,velkým sálem,bytem 1+1 a poz.561 m2...... 950.000,-Kč k jednání!

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Zavedená jazyková škola 
přijme lektory jazyků 

na plný či částečný úvazek.

Info:739 596 803

Půjčky MAXIM Invest 
777 800 369

NÁCHODSKO
776 353 038

OSOBNÍ BANKROT
Oddlužení zákonnou cestou.

Značná úspora a rychlost.
Máte šanci opět normálně žít.

TEL.: 604 588 681

Brigádn� 
p�ijmeme pracovnice 

pro opracování gumových výrob-
k�, možnost domácí práce. Pe�li-

vost a sv�domitost nutností. 
Volejte 9 - 16 hod. 

 na tel. 773 509 998



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

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

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

* 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

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

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

 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

Přijmeme řidiče s 
oprávněním sk. B
- pro rozvoz PB lahví

- podmínkou znalost 
adminstr. práce, 

trest. bezúhonnost,
vhodné pro částečně 

i plně invalidní důchodce
volejte na tel. každé pondělí 

od 8 do 10.00 na 

tel. 602 888 539

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

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

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

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

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

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

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

Základní škola, Náchod, Komenského 425
Vás zve k návštěvě školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
se pro všechny zájemce bude konat 

v úterý 8. února 2011 od 8:00 do 16:00
hodin v Sokolské ulici.

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče bude jistě zajímat vybavení 
budovy, denní režim, výuka, školní družina i školní jídelna.

atraktivní místo 
v centru Náchoda, 

d�m je 
v perfektním stavu, 

tel: 
736 481 756 

Nabízíme prostory 35 m2

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

a provádíme p�eklady 
dokument� jak s ú�edním 

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

e-shop gastro-sortimentem,
  obalové materiály, hygiena,
  dekorace, svíčky, saponáty,
  široký výběr jednorázového
  nádobí, lepící pásky, pytle

  na odpadky...

WWW.RPGASTRO.CZ

Náchod a okolí do 10-ti km
 rozvoz ZDARMA!!!

ČALOUNICTVÍ 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A 

ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU
- opravy

- přepotažení 
sedacích souprav

- čalounění veškerého 
nábytku

tel. mobil 733 585 275

• 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

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 
602 103 775 ����



SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

ÚNOR BÍLÝ, 
VÝKON SÍLÍ

Squash Centrum Náchod -tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis975
Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

D
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V
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A
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A

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

„KVALITA PROV�
ENÁ �ASEM“

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 Písemn�: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, I�O: 16803175  * Zlom a osvit: UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kn�žnou 
* Podepsané �lánky vyjad�ují názory autor� a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí 
* Zasílání novin je možné objednat v redakci za cenu poštovného * Reg. zn. MK �R E 11970. * www.novinyecho.cz * e-mail: echo@novinyecho.cz
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Ku�ecí plátky 
zapékané s pórkem 

a paprikou
 Do peká�e nalijeme p�im��en� oleje. 
Když se olej rozpálí, poklademe plátky 
ku�ecího masa, pot�ené ko�enící sm�sí 
na ku�e a zasypeme nakrájeným pórkem. 
Plátky z obou stran ope�eme a p�idáme 
sklenici nakládaných paprik v oleji. Za-
hustíme instantní jíškou, do které vmíchá-
me mletou sladkou papriku a sm�s na pe-
�ené ku�e, vše rozpušt�né v horké vod�. 
Podle chuti osolíme a chvíli prová�íme. 
Výbornou p�ílohou jsou va�ené brambory. 

Tak, a� Vám chutná... 
p�eje La�ka Škodová

RAZÍTKA
GRAVÍROVÁNÍ

TISK
Gumová razítka - delší životnost 

                            - o 35 % nižší cena

Gravírování na jakékoliv materiály

V Náchod� nespoléhají jen na obchvat
 Ve st�edu 19. ledna 2011 odpoledne se v prostorách M�stského ú�adu v Náchod� poprvé sešli 
�lenové nov� vzniklého týmu pro �ešení dopravy v Náchod� se zástupci vedení m�sta. Tým 
tvo�í odborníci na dopravu z �ad Policie �R, Správy a údržby silnic KHK, editelství silnic 
a dálnic nebo z oboru mezinárodní kamionové dopravy.
 V úvodu setkání seznámili starosta Jan Birke a místostarostové Drahomíra Benešová a To-
máš Šubert všechny p�ítomné s p�edstavou o fungování tohoto „týmu“. Cílem je, aby na pravi-
delných setkáních v nejbližší dob� vznikl koncept �ešení vnit�ního dopravního systému ve m�s-
t�, který by pomohl zlepšit dopravu v Náchod�. Vedení m�sta op�t deklarovalo jasnou podporu 
výstavby obchvatu, dopravu v centru m�sta je však t�eba �ešit neprodlen�.
 Starosta Jan Birke také informoval o plánované návšt�v� ministra dopravy Víta Bárty v Ná-
chod�.
 „Tak jako v manželství, i v doprav� všechno se vším souvisí. Proto je nutné dopravu ve m�s-
t� posuzovat kompletn� od vjezdu do Náchoda na Vysokov� až po výjezdy na �ervený Koste-
lec, Hronov a Kudowa Zdroj“, uvedl starosta Jan Birke.
Páte�ní komunikací je silnice I/33 (Pražská ul.), která slouží nejen jako tranzitní, ale z velké 
�ásti také pro dopravu místní. Ve sm�ru od Hradce Králové je t�eba se zabývat �ešením dopravy 
zejména na levé stran� b�ehu �eky Metuje, vedení m�sta p�ítomné ujistilo, že na pravém b�ehu 
se o zpr�jezdn�ní komunikace Na Strži neuvažuje a to z d�vodu nedostate�né nosnosti mostu, 
dále �ást cesty je v soukromém vlastnictví a v neposlední �ad� se jedná o cyklostezku, kterou 
využívají nejen cyklisté, ale i maminky s ko�árky...
 P�edstavitelé m�sta zú�astn�né odborníky p�edevším požádali o pomoc. �lenství v „týmu“ 
není nijak honorované, smyslem je vytvo�it z celé �ady podn�t� jednotný koncept �ešení vnit�-
ního dopravního systému ve m�st�.
 V záv�ru jednání se všichni shodli, že do p�íští sch�zky p�ipraví návrhy variant �ešení, které 
by mohly být realizovatelné v krátkém �asovém horizontu.                                                (NA)
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   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby 
a revizí rozvod� pro tato média. VY budete 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

VELKÝ ÚSP�CH 
VE FOTOSOUT�ŽI

 Další úsp�ch našich mladých fotogra-
f� ze ZŠ Komenského Nové M�sto nad 
Metují je tu! Na podzim jsme zaslali 25 
fotogra� í do sout�že DEN FOTOGRAFIE 
2010. Sekce fotograf� regionu Náchod 
vybrala 13 fotogra� í našich žák�. Postup-
n� byly vystaveny v Regionálním muzeu 
v Náchod�, Broumov� a v Polsku. B�hem 
výstav probíhala anketa ve�ejnosti, na zá-
klad� které se umístili na prvním míst� se 
stejným po�tem bod� Lucie Martínková 
za snímek „Výlet do obory“ a Petr N�me-
�ek za snímek „Tulipán“, na t�etím míst� 
skon�il Filip Kratochvíl se snímkem „Zá-
mek a zub �asu“. Gratulujeme k vynikají-
cím výsledk�m a t�šíme se na další!

Mgr. So�a Novotná 
a Mgr. Jitka Suchánková

Caveman
 Komedie Caveman - „Obhajoba jeskyn-
ního muže“, kterou napsal Rob Becker, 
p�edstavuje humorné p�emýšlení o rozdílech 
mezi muži a ženami a o tom, jak tyto roz-
díly vyvolávají �asto nedorozum�ní. Toto 
p�edstavení pro jednoho herce zapl�uje 
do posledního místa hledišt� mnoha divadel 
v USA i v Kanad�. „Obhajoba jeskynního 
muže“ byla poprvé uvedena na Broadwayi 
v divadle Helen Hayes 26. b�ezna 1995 
a po svém 399. uvedení 17. �ervence 1996 
se do�kala zápisu do divadelních kronik, 
když p�ekonala všechny dosavadní rekordy. 
„Obhajoba jeskynního muže“ se tak stala 
nejdéle hraným p�edstavením jednoho herce 
v historii Broadwaye. P�edstavení m�lo více 
než 700 repríz a potom se vydalo s velkým 
úsp�chem na turné po USA a ostatních ze-
mích sv�ta. Nenechte si ujít výjime�nou p�í-
ležitost ke skv�lé zábav� a p�ij
te shlédnout 
Cavemana osobn� do náchodského divadla.                                                                                                                                         
                                                                (Be)

��Fotografií pana Kaválka se vracíme do váno�ního �asu. Konkrétn� na tradi�ní setkání 
v kapli na Pavlišov�. Již po�tvrté se zde na Št�drý ve�er sešli místní i p�espolní, aby p�i 
sváte�ní váno�ní hudb� a zp�vu vzpomn�li nejen na své blízké. P�i tradi�ní charitativní 
pen�žní sbírce, po�ádané mezi návšt�vníky, se ten den vybralo 2211 korun, které každým 
rokem pot�ší obyvatele Hospice Sv.Anežky �eské v �erveném Kostelci. Nejinak tomu bylo 
i na konci lo�ského prosince.                                                                                     (LaŠ)

 

    

Naučte se anglicky s

                    a novinami ECHO
6. díl seriálu

Travelling by bus (Cestování autobusem)Travelling by bus (Cestování autobusem)

... a anglické přísloví nakonec:
     Better late than never.                                                               Lepší pozd� nežli pozd�ji.

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

Where is the nearest bus station (bus stop)?   Kde je tady nejbližší autobusové nádraží 
    (zastávka)?
Where do I get the bus for ...?  Odkud jede autobus k ...?
When is the last night bus to ...?  Kdy jede poslední no�ní autobus do ...?
Take a number 13 bus.  Je
te autobusem �íslo 13.
It will take about ten minutes.  Pojedete asi 10 minut.
You will have to change at Victoria station. Budete muset p�esednout na Viktoriin�   
                                                                         nádraží.
You had better go by tube.  M�li byste jet rad�ji metrem.
How much is the metro fare?  Kolik stojí jízdné metrem?
Fares, please.   Jízdenky, prosím. 
Will you please tell me where to get off? M�žete mi prosím �íci, kde mám vystoupit?
Two tickets to London, please?  Dv� jízdenky do Londýna prosím.
double-decker, coach   dvoupatrový, dálkový autobus
tram, trolley   tramvaj, trolejbus
to get on (get off) a bus  nastoupit x vystoupit do (z) autobusu 
transfer, invalid ticket   p�estupní, neplatná jízdenka    
request stop   zastávka na znamení
terminus    kone�ná stanice

Švihák láze�ský mí�í do Polska
 P�edstavení prosperujících lázní v polské Chudob� p�ipravuje redakce 
novin ECHO na jarní vydání. V šestidílném seriálu se �tená�i seznámí 
nejen s historií, rozvojem a sou�asným stavem celého areálu, ale i s lé-
�ebn�-relaxa�ní nabídkou jednotlivých láze�ských za�ízení pro zájemce 
z �ech. Na fotogra� i Mirka Bráta je láze�ský d�m Polonia, který v sob� 
kombinuje prvky hotelového komplexu s láze�ským za�ízením. Perli�kou 
je i salonek Winstona Churchilla, který v Chudob� ur�itý �as pobýval.
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RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

v sobotu 12.2. 2011 od 20.00 hodv sobotu 12.2. 2011 od 20.00 hod..                          
Taneční večer se skupinou EFESTTaneční večer se skupinou EFEST

                                           rezervace na tel.: 603 422 845       
pond�lí-ned�le od 11 hodin ob�dy

v únoru minutky se slevou 30% 

11.-13.2. 2011 STEAKY - vepřové, hovězí, kuřecí11.-13.2. 2011 STEAKY - vepřové, hovězí, kuřecí

příjemné posezení u krbových kamen, specialita restaurace příjemné posezení u krbových kamen, specialita restaurace 
minutkový guláš v chlebu - v únoru za akční cenu 75,- Kč minutkový guláš v chlebu - v únoru za akční cenu 75,- Kč 


