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leden 1866 - požár v krámě purkmistra

Kejdany v Polici nad Metují

AKCE !
Chcete půjčit?

Volejte ihned   491 619 888

100 tis. již od 1449 Kč/měsíčně
200 tis. již od 2898 Kč/měsíčně
300 tis. již od 4347 Kč/měsíčně
RPSN již od 11,26 % | 100 tis. Kč za 1449 Kč/měsíc, na 96 měsíců, 
celkem zaplatíte 139 104 Kč.

Pomohlo by vám 50 až 350 000 Kč?

Půjčky i pro klienty v registrech, nezaměstnané, OSVČ a ženy na MD. Bez poplatků předem. 
Žádné volání na placené linky 900. Vyhodnocení dostanete ZDARMA a ještě dnes!

Je jenom na Vás, co s penězi uděláte.

  TEPLOTY KLESAJÍ
NAŠE CENY TAKÉ

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

NYNÍ UŠETØÍTE 5 990,-KÈ

www.marety.cz
info@marety.cz

MIMOØÁDNÁ AKÈNÍ CENA
na certifikovanou neinvazivní kryolipolýzu
nejúèinnìjší metoda hubnutí a tvarování problematických èástí tìla

Po pøedložení této poukázky vám bude úètována cena pouze 990,-Kè 
za jednu partii + zdarma dárkový poukaz na hodinovou konzultaci 
s výživovým specialistou s 50% slevou s pøístrojovou diagnostikou

Objednávky na tel.èísle
734 816 777  

studio Marety   Nové Mìsto nad Metují 
studio Marety   Velichovky /K-Triumf/    do 29. 2. 2012

Úklid sněhu pro firmy i jednotlivce tel.: 724 173 560
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Bytový dům (3byty,garáž,veterinární ordinace) se zahradou Červený Kostelec ....................3 340 000,- Kč
Dům k rekonstrukci s větším pozemkem Náchod – Malé Poříčí .............................................1 549 000,-Kč                              
Větší rodinný dům se zahradou  ve Vestci u České Skalice ..................................................1 095 000,- Kč
Větší rodinný dům v Červeném Kostelci ..............................................................................1 890 000,-Kč   
Rodinný dům se zahradou v klidné části Nové Město nad Metují ..........................................1 649 000,-Kč

Novostavba Dolní Radechová 
Rodinný dům v Dolní Radechové s pěším 
dostupem do Náchoda
                                                  
                                         

Cena: 2 895 000,- Kčwww.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 28. 1. uplyne jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustil 

pan Miloš Mědílek z Náchoda,
bývalý řidič sanitky.

Stále vzpomíná zarmoucená rodina

Mýty o...

 Cuketa je teplomilná rostlina. Řadí se mezi zeleninu. Pochází z Mexika 
a Střední Ameriky. Cuketa, jinak také tykev obecná, se stala běžnou součástí 
našich jídelníčků. Je to nenáročná zelenina, jejíž účinky jsou našemu zdraví 
prospěšné. Známe cukety zelené, šedozelené, pruhované, ale i žluté či běla-
vé. Pojďme se tedy cuketě podívat pěkně na zoubek. 

Cuketa a zažívání

 Cukety se sice neumisťují na předních příčkách, co se obsahu vitamínů týče, 
zato jsou plné vody. Ta tvoří až 90% plodu. A jak víme, její blahodárné účinky 
na organizmus a pleť jsou notoricky známé. Cukety mají ovšem další velké plus. 
Obsahují dostatečné množství vlákniny, která se stará o naše zažívání a zbavuje 
střeva nebezpečných usazenin, čímž zlepšuje i jejich průchodnost a funkci.  

Vitamíny 

 Nesmíme zapomenout ani na vitamíny, které obsahuje hlavně slupka. Je 
to především vitamín A, který dbá o náš zdravý zrak a  tělesnou kondici. 
Nejlépe se v těle vstřebá společně s troškou oleje. Za zmínku také stojí obsah 
vitamínu E, fosforu, vápníku, železa a draslíku. Cuketa je výborná například 
pro lidi s nadváhou, cukrovkou, či zkrátka obecně pro zdraví.

Cuketa v kuchyni

 Cuketa se používá především v kuchyni, a to na mnoho způsobů. Na roz-
díl od okurek se téměř vždy podává tepelně upravená. Sama o sobě má vel-
mi jemnou chuť a naopak snadno přejímá chuť přísad. Je tedy velmi vhodné 
ji silně kořenit a používat výrazné ingredience, jako je např. česnek. Známé 
jsou především pokrmy z dušené či zapečené cukety. Populární je obdoba 
bramboráku zvaná „cukeťák“. Také se však dělá plněná, smaží se jako řízek, 
griluje se. Výtečná je též cuketová polévka. 

Připravte si s námi lehkou večeři: 

Jednoduchá, zdravá, rychlá a chutná cuketová mňamka

Potřebujeme:  Jednu cuketu, bílý jogurt, cibuli, česnek, sůl, pepř.
Postup: Cuketu zbavíme jader i  slupky a nastrouháme na-
jemno. K tomu přidáme dva až tři bílé jogurty, jednu 
malou nakrájenou cibulku, 2 stroužky česneku, 
sůl, pepř. Vše smícháme a dáme na půl ho-
diny do chladničky odležet. Poté podáváme 
s čerstvými tmavými rohlíky či chlebem.

Kristýna Brychtová 3.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Cuketa

Poděkování
Chtěla bych touto cestou 

poděkovat celému
internímu oddělení 

nemocnice v Náchodě 
za vzornou péči

o mého manžela 
MUDr. Františka Lojdu.

Manželka Alena LojdováVZPOMÍNKA
29. ledna uplyne jeden smutný rok od úmrtí paní

 Jarmily Šplíchalové z Náchoda.
 Kdo jste ji znali a měli rádi,

věnujte ji s námi tichou vzpomínku.

manžel Milan, dcery Jitka
 a Jarmila s rodinou

Mše za Boženu 
Němcovou
 Tečkou za lednovým programem 
Roku Boženy Němcové v  České 
Skalici byla Mše svatá. Na památku 
slavné spisovatelky byla sloužena 
v  barokních prostorách  Farního 
kostela Nanebevzetí v  Malé Skali-
ci. Jednalo se o stejný chrám, který 
pamatuje svatbu z 12. 9. 1837, která 
do manželského svazku spojila Ba-
runku Panklovou a Josefa Němce. 

Svátky hudby
 Již nyní si můžete udělat v  diá-
řích poznámku na zajímavou akci: 
Smiřické svátky hudby. Uskuteč-
ní se třetím ročníkem v  březnu 
a představí se zde řada špičkových 
interpretů z  tuzemska i  zahraničí. 
Jmenujme například houslistu Ja-
roslava Svěceného. Recitací  kon-
certní vystoupení doplní herec 
Otakar Brousek st. 

VZPOMÍNKA
Dne 26. 1. uplynul rok od chvíle, kdy nás opustil

pan JIŘÍ HAVEL z Náchoda
Kdo jste ho znali,

věnujte mu prosím s námi tichou vzpomínku.

manželka, dcera a syn s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 2. 2. 2012 uplyne 25 let od chvíle,

kdy tragicky zemřel náš děda, taťka a manžel 

Václav Pavlát.
Za lásku, kterou jsi nám dal, děkujeme.

Stále vzpomínáme
manželka Hana a děti s rodinami.

 Červená řepa pochází ze Středomoří. Již starověcí Římané ji jedli jako lék a dobře 
věděli, jak prospívá jejich zdraví. 
 Červená řepa obsahuje velké množství rostlinných bílkovin s cennými aminokyse-
linami, které jsou prospěšné pro metabolismus mozku. Betain působí antiskleroticky, 
snižuje krevní tlak a zvyšuje pevnost kapilár. Červená řepa má také ze všech známých 
druhů zeleniny nejvyšší obsah železa a mědi, obsahuje velké množství zinku, jódu, 
manganu a dalších stopových prvků, které jsou důležité pro tvorbu a pevnost vazi-
vových tkání i kostí.
 Konzumovat je možno i mladé listy červené řepy a využít je na přípravu salátů, 
pomazánek i do polévek. Jsou bohaté na vitaminy, zejména A, B a K, obsahují také 
značné množství hořčíku a železa. Podle nejnovějších výzkumů obsahují i významné 
množství antioxidantů.
 Červená řepa je přírodním zdrojem látek, které brání vzniku rakoviny. Patří mezi 
deset druhů zeleniny, které jsou nejbohatší na  antioxidanty. Jsou obsaženy přede-
vším v řepné šťávě, která rozmixovaná s karotkou a červeným zelím je nedostižným 
koktejlem zdraví. Je proto výborným prostředkem prevence nejen proti rakovině, ale 
také proti chřipce a horečnatým onemocněním.
 Není bez zajímavosti, že červená řepa vařením své vynikající vlastnosti neztrácí. 
Nedávno dokázali američtí vědci, že obsah a účinnost antioxidantů jsou stejné u va-
řené i syrové řepy. Naopak vláknina je lépe stravitelná ve vařené řepě. Když tedy zařa-
díme červenou řepu do jídelníčku, zajistíme si tím nejlevnější omlazovací kůru a vi-
taminovou bombu. Stačí si jen vybrat takový recept, aby nám jídlo z řepy chutnalo.

Pikantní salát z červené řepy
300 g červené řepy, 300 g celeru, 150 g mrkve, 1 zelené jablko, 4 stroužky česneku, 30 ml 
olivového oleje, šťáva z 1  až 2 citronů, sůl.
 Syrovou řepu, celer, mrkev a jablko nastrouháme. Zálivku připravíme tak, že prolisova-
ný česnek smícháme se solí, citronovou šťávou a olejem. Promícháme, podle potřeby při-
dáme trošku vody a dáme vychladit. Podáváme s celozrnným pečivem nebo s chlebem.
 Další recepty z řepy najdete na webu ECHA v sekci Partneři.

Text připravily Ing. Lenka Dobešová a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o., www.hshronov.cz

Přejeme našim čtenářům dobrou chuť!

Talíř plný chutí
a vůní

Červená řepa – zázrak přírody!

Manželka Alena LLoojdováá

Oznamujeme všem přátelům 

a známým, že manželé 

Marie a Jaroslav Benešovi 

z Náchoda

oslavili krásných 50let

 společného života

 a do dalších let přejeme 

hodně zdraví, štěstí a lásky. 

Děti s rodinami

Gardové výročí
 V letošním roce olaví Ostrostře-
lecká garda v Polici nad Metují 20 
let své existence. Ano, tolik vody 
v  řece času uběhlo od  okamži-
ku, kdy se v  rámci polické pouti 
poprvé prezentoval tamní Spolek 
vojenských vysloužilců Václava 
hraběte Radeckého. 

uli, česnek, sůl, pepř.
strouháme na-
y, jednu 

u, 



ECHO 3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

NÁCHODSKÁ ACADEMIA MERCURII

… S NÁMI MÁTE DVEŘE OTEVŘENÉ …

Chceš studovat obory Cestovní ruch 
nebo Ekonomické lyceum, stát se 
průvodcem, asistentem nebo mana-
žerem? Pak ti nabízíme širokou škálu 
doplňkových aktivit spojených s kva-
litním výukovým programem, příjem-
né a  útulné prostředí malé školy, za-
hraniční stáže, mezinárodní projekty 
a nadstandardní přípravu pro studium 
na vysokých školách.

Navštiv nás, klikni na

www.academiamercurii.cz

nebo nás kontaktuj na

telefonním čísle 491 426 893.

Naše škola je dlouhodobým členem 
Klubu ekologické výchovy ČR a pod 
titulem „ŠKOLA PRO UDRŽITEL-
NÝ ROZVOJ“ se podílí na řadě pro-
jektů Střediska ekologické výchovy 
a  etiky „SEVER“. Může nabídnout 
nejen výuku angličtiny, němčiny, 
španělštiny, ruštiny a  francouzštiny, 
ale i účast na řadě projektů a soutěží 
cestovního ruchu. Staň se členem stu-
dentských společností ve  3. ročníku 
a vyzkoušej si tak reálné podnikání…

Vybráno z aktuálního

dění ve škole:

Ve  čtvrtek 24. listopadu 2011 se 6 
studentek oboru Cestovní ruch 4. 

B účastnilo celostátního kola soutěže 
mladých talentů. Soutěž se skládala 
z testu všeobecných znalostí, videotes-
tu zahraničních památek a pohovoru 
v cizím jazyce. Slavnostní vyhodnoce-
ní se uskutečnilo dne 12. ledna 2012 
v  areálu společnosti Veletrhy Brno. 
Anna Menclová (4. B) obhájila prv-
ní příčku v  soutěži PROFI GO 2012 
a  zvláštní cenu poroty obdržela Ma-
riana Protsyuk za  projev v  ruském 
jazyce - TOP GUIDE 2012.

Studenti 3. A  absolvovali dne 5. ledna 
2012 během hodin Společenské kultury 
a  Výtvarné výchovy interaktivní pro-
gram v GVUN v souvislosti s výstavou 
Náchodský výtvarný podzim. Během 
programu poznávali různé výtvarné 
techniky, učili se porozumět tématu ob-
razů i jeho detailům, plnili úkoly v pra-
covních listech. Za  správné odpovědi 
získávali fi ktivní fi nanční obnosy, které 
vkládali do  „aukce obrazů“ a  učili se 
odhadovat cenu uměleckého díla.
 
Ve  školním kole konverzační soutěže 
v Nj se na 1. postupujícím místě umís-
tila Daniela Kaválková (2. A). Dru-
hou část tvořila Soutěž v  předčítání 
německého textu, kde se studentky 
Lucie Kociánová (4. B) a  Martina 
Klimešová (3. B) umístily na  před-
ních místech. Všechny jmenované 

studentky zvítězily také v konkurzu pro 
zájemce o  Goethe-Zertifi kat úrov-
ní B1/ B2 a  postupují do  okresního 
kola, které se koná opět na naší škole 
8. února 2012! 

Studentské společnosti D-MADE, .o. 
s. (3. B), MERCUR, o.s. (3. B),  COF-
FE EXPRESS, o.s. (3. A) a MYBURK, 
o. s. (3. A) zkouší reálné podniká-
ní – organizují prodej občerstvení 
např. domácích medovníků, muffi  nů, 
výborných buchet a  čaje. Můžeš se 
s nimi účastnit i zájezdu na muzikál 
nebo hokejový zápas!

V  červnu 2011 reprezentovala naši 
školu na  národním fi nále soutěže 
Junior Achievement v  prostorách 
VŠE v  Praze studentská společnost 
3. B – „Pro radost, o.s.“ Za  výbor-
ný výkon obdržely studentky Karo-
lína Mlezivová, Michaela Nosková, 
Vendula Kávová a Tereza Vašatová 
certifi kát z rukou p. Josefa Müllera, 
výkonného ředitele společnosti Junior 
Achievement, o.p.s.

Každý rok pořádá naše škola spor-
tovní kurz na Korsice se zaměřením 
na  prohloubení dovedností, metodi-
ku a  techniku volnočasových spor-
tovních aktivit jako plavání, vodní 
pólo, aquagymnastika a  míčové hry. 
Nechybí ani horská turistika a  celo-
denní poznávací exkurze s  důrazem 
na  aktivizaci komunikačních schop-
ností v cizím jazyce. 

Pod vedením p.  Igora Chmelaře 
navštíví studenti také řadu cílů 
jako Pisa, Scala di Regina, Boni-
facio, skalní útvary Calanche nebo 
Anglické kaskády.

Pro studenty školy, rodiče a milovníky 
lyžování se ve dnech 23. - 28. ledna 
2012 uskuteční také na  rakouském 
ledovci Stubai lyžařský výcvikový 
kurz. Na  závěr ještě jedna blížící se 
akce, 13. - 17. února 2012 pojede šest 
našich studentů do  Spoleta (Itálie) 
v rámci projektu Comenius.

Věříme, že vyhovíme vašim

požadavkům i přáním

a těšíme se na vaši účast.

Vedení školy i celý 
pedagogický sbor školy 

www.academiamercurii.cz

ACADEMIA MERCURII
soukromá střední škola s.r.o. 
škola s dvacetiletou tradicí

zve žáky 9. tříd a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 4. února 2012

Úsp�ch starších žák� 
SDH Bohuslavice.

Realitní Kancelá� REKA - Helena Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

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

nám�stí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�,
p�ípadn� na �.t. 491/428 765, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901.

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod – v�tší byt 2+kk, 48 m2 v 2. NP bez výtahu, cihla, plast. okna, ÚT dálk .............653.000,-K�
Náchod Branka – druž. byt 3+1v2. NP zd�ný, 73 m2, lodžie, ÚT plyn, bez výt .............784.000,-K�
Vysokov – stav. poz. 857 m2 s dobrým p�íjezdem, el. a voda na pozemku .......................346.000,-K�
Miskolezy – opl. zahrada 3 293 m2 s ovoc. sadem, bu�ka na ná�adí, bez sítí ...................345.000,-K�
Rokytnice n. Jiz. – penzion NOLA v provozu, 36 l�žek, výb. stav, poz. 1707 m2 ........4.920.000,-K�
Police n. M. – V. Ledhuje – v�tší RD, souc. záz. 2x, ÚT pevná + el., poz. 544 m2 ......1.486.000,-K�
Náchod Plhov – pronájem zavedená restaurace v�. vybavení za odstupné. .............. 15.000,-K�/m�s.
Miletín – starší roubenka s poz. 551 m2, voda, el., krb. kamna, WC suché ......................676.000,-K�
Velká Ledhuj – zd�ná chata, 3 místnosti, el., voda, opl. poz. 883 m2, top. lokál .............226.000,-K�
Úpice Kví�ala – p�kná rekr. chata s opl. poz. 705 m2, voda, el., sprcha. WC ..................536.000,-K�
Provodov–Šonov – pronájem RD s 1+2, soc. záz., poz. 813 m2, garáž, ÚT ................ 6.000,-K�/m�s.
�ervený Kostelec – dr. byt 1+3, 74 m2, 1 podlaží, balkon, výtah, ÚT dálk .....................775.000,-K�
Babí u Náchoda – RD s poz. 751 m2, garáž, studna, 1+4, sít�, ÚT plyn .......................1.220.000,-K�
Police n. M. – starší RD, 4 pokoje, sít�, topení lokál., poz. 106 m2, p�da ........................748.000,-K�
�eská Skalice �íkov – RD 1+3, soc. záz., garáž, poz. 866 m2, sít�, aku ......................1.699.000,-K�
Stárkov – RD v dobrém stavu s garáží a poz. 697 m2, sít�, ÚT pevná ..........................1.185.000,-K�
�. Kostelec Horní – RD v rekonstr. + materiál, sít�, plyn, poz. 780 m2 ..........................860.000,-K�
Hronov – velký byt 1+1 v OV, 52 m2 v cihlovém dom�, topení AKU..............................595.000,-K�
Náchod – starší vilka, byt 2+1 a 2+kk, garáž, poz. 1 356 m2, ÚT plyn + pevná ............1.470.000,-K�

Břidlicový plyn – ekonomická spása či ekologická 

zátěž aneb zastavte blížící se katastrofu

pro zásobárnu vody z Polické křídové pánve!!
 Usazené horniny, které byly čás-
tečně metamorfovány (přeměně-
ny), jsou BŘIDLICE.
 Před dávnými časy vznikly 
pod obrovskou hmotností moř-
ských, říčních a  jezerních usazenin  
ve  spodních sedimentárních vrst-
vách vlivem obrovské teploty a tlaku  
geologickou změnou těchto hornin. 
Této změně se říká  metamorfóza. 
 Tyto usazené, přeměněné horni-
ny – břidlice, jsou ve velmi velkých 
hloubkách a  tudíž se musí vrtat 1 
až 2 km hluboko pod zemský po-
vrch, aby se dosáhlo jejich hladiny. 
Musí se vrtat diamantovými vrtací-
mi korunkami v  hlavicích vrtných 
souprav. Jakmile je dosaženo břidli-
cového horizontu, navrtají se i hori-
zontální vrtná díla v hladině břidlice 
a do  vertikálního vrtu se začne vhá-
nět a tlačit speciální směs chemikálií 
(benzen a toluen), písku a vody. Tak-
to připravená směs začne reagovat 
s břidlicí  a vyvolá chemickou reak-
ci, která uvolňuje plyn.  Mnohdy se 
ve vrtech odpalují speciální nálože, 
které mechanicky umožní „rozpras-
kat“ břidlici a napomohou tak pod 
obrovským tlakem vstupu zmíně-
ných chemikálií do  prasklin. Tento 
uvolněný plyn z  rozpracované hor-
niny je odváděn na povrch a jímán 
do  nádrží a  následně je postoupen 
dalšímu zpracování.
 Nechci mluvit o  ekonomické 
náročnosti dobývání břidlicového 

plynu, která je mnohokrát náklad-
nější než získávání plynu zemního. 
Mnohem závažnější jsou možná 
ekologická rizika a zátěž pro přírodu. 
Hrozí skutečně nevratná destrukce 
přírodních hodnot, kterých si tak 
vážíme. Hrozí trvalé znehodnocení 
našeho vodního podzemního zlata 
v  Polické křídové pánvi. Vzhledem 
k  charakteru i  pouhého geologic-
kého průzkumu, který nemá dale-
ko  k  vlastní těžbě plynu, se může 
stát, že vynikající voda se promění 
ve  sloučeninu, která bude cítit ply-
nem. Navíc při těžbě břidlicového 
plynu vzniká daleko více metanu 
než při těžbě plynu zemského!
 Vyzývám všechny představite-
le měst Náchodska a  Trutnovska, 
aby se postavili s maximální razan-
cí proti nesmyslnému rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí, 
pracoviště Hradec Králové, které 
povolilo nadnárodním společnos-
tem provést geologický průzkum 
na  těžbu břidlicových plynů v  ob-
lasti Náchodska a části Trutnovska.
 I pouze samotný průzkum, který 
je stejný a moc se neliší od klasické 
těžby plynu může mít za  následek 
nevratné poškození obrovské záso-
bárny vody v Polické křídové pánvi 
a  může nevratně zničit i  prameny 
léčivé kyselky IDA.  

NEDOPUSŤME TUTO ZKÁZU.

                                    Ing. Jiří Jedlička

Slavnostní zakončení projektu PPP
 V  lednu proběhlo slavnostní 
zakončení projektu náchodské-
ho pracoviště PPP Královéhra-
deckého kraje „Vzdělávání pe-
dagogů v  metodě Feuersteinova 
instrumentálního obohacování“ 
realizovaného v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, o kterém jsme 
Vás průběžně na těchto stránkách 
již informovali.
Vzděláno bylo 40pedagogů ná-
chodského okresu, kteří uplatňují 
principy Feuersteinova instru-
mentálního obohacení aktuálně 

ve své každodenní praxi. Po absol-
vování teoretické části garantova-
né Doc.Věrou Pokornou následo-
valo bezmála půlroční setkávání 
na  vzdělávacích seminářích a  ná-
sledně i fi nální konzultace lektorů 
na pracovištích pedagogů. 
 Na  závěrečné předávání certi-
fi kátů přijala pozvání i paní Doc.
Věra Pokorná, která přednesla za-
jímavou přednášku dotýkající se 
srovnání klasického a  na  proces 
zaměřeného přístupu ve  vzdělá-
vání. Projekt byl svým způsobem 
v  této republice ojedinělý, díky 

svému záběru nejenom na  teo-
retické vzdělání pedagoga, ale 
i  následně na  možnost dál pro-
hlubovat své dovednosti společně 
s  kolegy, vzájemnými debatami 
a výměnou zkušeností při zavádě-
ní nových poznatků do své každo-
denní praxe.  
 Přejeme všem zúčastněným 
pedagogům hodně zdaru a  vytr-
valosti v  jejich práci a  děkujeme 
za  atmosféru, která vzdělávání 
provázela.

        Za realizační tým M. Švecová

Firma MAVET CZ s.r.o., český výrobce jednoúčelových strojů pro        
odvětví výroby potravin, kosmetiky, chemie apod., přijme do trvalého 
poměru pracovníka na pozici:

SAMOSTATNÝ MONTÁŽNÍK. 
Nástup možný ihned. Požadujeme vyučení v oboru, zkušenost v čtení                       
a používání technických výkresů, zručnost, samostatnost, technické myšlení. 

Na pozici Samostatný montážník požadujeme dovednost montážních 
prací při kompletaci jednoúčelových strojů a linek z nerezavějící oceli, 
praxe v profesi montážník, zámečník alespoň 2 roky, svářečský prů-
kaz na Argon, případně znalost práce na soustruhu či frézce výhodou. 
Ochota cestovat při servisních zákrocích – podmínka řidičský průkaz 
sk. B, aktivní řidič.

Nabízíme měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů a dovedností, 
od 16.000,- Kč. 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.czPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN  EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

A STÁTNÍM ROZPO�TEM �ESKÉ REPUBLIKY
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www.NABYTEKNACHOD.cz

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

SLEVY 50% SLEVY 50% 

15.990,- KČ15.990,- KČ 7.990,- KČ7.990,- KČ

Jihovýchod
Náš region (JV) 

 24 000 ks

Jihovýchod
Náš region (JV) 

Říčansko 
 24 000 ks

Benešovsko
Náš region (B) 

24 150 ks

Severovýchod
Náš region (SV)

29 000 ks
Severozápad
Náš region (SZ)

26 000  ks   

Jihozápad
Náš region (JZ)

27 000 ks  

Kolínsko
Náš region (KO)

21 000 ks 

Sever
Náš region (S)

26 000 ks 

Praha 8
Osmička

64 000 ks

Děčín
Zpravodaj Děčín

25 000 ks

Brandýs n/L
Městské listy 

7 500 ks

Mladá Boleslav
Boleslavan
21 500 ks

Jablonecko
Naše Jablonecko

20 000 ks

Hradec Králové
Radnice

48 000 ks

Náchodsko
Echo

30 000 ks

Rychnovsko
Orlický týdeník

35 000 ks

Šumperk
Týden na Severu

7 000 ks
Šumperk

Horizont
12 800 ks

Opava
Hláska

25 000 ks

Zlín
Náš Zlín

40 500 ks

Ostrava- 
Poruba

Prio
35 000 ks

Frýdek Místek 
Naše Frýdecko-Místecko

27 000 ks

Ostrava
Naše Ostrava

57 000 ks
Ostrava-Jih

Jižní listy
49 000 ks

Východní 
Morava
5 000 ks

Olomouc
Radniční listy Olomouc

55 000 ks

Pardubice
Pardubické listy

40 000 ks

Jihlava
Naše Jihlava
25 000 ks Brno

Brněnský Metropolitan
180 000 ks

Ústí n/L
Naše Ústí
48 000 ks

Teplice
Naše Teplice
28 000 ks

Chomutov
Chomutovské noviny

22 500 ks

Karlovy Vary
Radniční Listy

25 000 ks

Plzeň
Plzeňský rozhled

70 000 ks

Plzeň 3
Trojka

21 000 ks

Klatovy
Klatovský rozhled

60 000 ks

České Budějovice
Jihočeský rozhled

50 000 ks

Písek
Zpravodaj města Písku

14 200 ks

Praha 5
Pětka pro vás
47 000 ks

Praha 4
Tučňák

71 500 ks

Praha 2
Naše Praha 2

25 000 ks

Praha 10
Praha 10

75 000 ks

Praha 9
Naše Praha 9

66 000 ks

Český Domov
Mapa pokrytí periodiky sítě Český Domov

Pro bližší informace o možnostech inzerce 
v síti Český Domov kontaktujte 

echo@novinyecho.cz, tel.: 602 103 775

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-byt 1+kk v os. vl. v �eské Skalici v 2. pat�e zd�ného domu, volný 550.000,-K�
-byt 2+1 (53m2) v OV za 740tis., byt 2+kk (39m2) v OV v Náchod� 490.000,-K� 
-byt 3+1 (79m2) v os.vl. na Koubovce v �erveném Kostelci, 5.NP 1.380.000,-K�
-byt 3+1 s garáží v os. vl. v �eské Skalici, prodej možný i jednotliv� 1.360.000,-K�
-byt 2+kk (56m2) v os. vl., ul. Okrová, byt je nový ve zd�ném dom� 1.240.000,-K�
-byt 3+1 v os. vl.  N. M�st� n/Met. ve zd�ném dom�, ihned volné 1.100.000,-K�
-byt 3+1 (57m2) v os. vl., ul. Bílkova, ihned volný k nast�hování 865.000,-K�
-byt 3+1 (59m2) v os. vl., ul. B�loveská nebo vým�na za RD 1.000.000,-K�
-byty zd�né 3+1, 2+1 s garážemi v os. vl. v N.M�st� n/Met. Info v RK
-chalupa poloroubená zachovalá s pozemkem v Teplicích n/Met. 995.000,-K� 
-chalupa – d�m v B�lým u Machova vhodná k bydlení i rekreaci 1.790.000,-K�
-chalupa poloroub.v oblasti CHKO Orlické hory v Ohnišov�  1.880.000,-K�
-chalupa poloroub. ve Slatin� n/Úpou na polosamot� se stodolou 1.280.000,-K�
-chalupa udržovaná, p�kné místo ve Slavíkov� nedaleko Náchoda 1.380.000,-K�
-chalupa-rod.d�m v Dolní Radechové se zahradou a garáží 390.000,-K�
-chata na Rzech nedaleko Nového Hrádku, zahrada 2 578m2, les       740.000,-K�
-rod. d�m 5+1 v Broumov� s pozemkem o vým��e 887m2,1-2 byty 1.700.000,-K�
-rod. d�m (2 byty) v Hronov� nedaleko centra na klidném míst� 2.500.000,-K�
-rod. d�m ve Velkém D�eví�i s garáží a slunnou zahradou 1.950.000,-K�
-rod. d�m 4+1 v �eské Skalici nedaleko centra,klidné místo 1.980.000,-K�
-rod. d�m-penzion (97)+2 v Deštné v Orl. h. v centru, klid 3.300.000,-K� 
-rod. vila s t�emi byty 3+kk ze 40 let v Náchod� u centra 2.390.000,-K�
-st. poz. 1249m2 na Borové u Náchoda slunný rovinatý 399.000,-K�
-st. pozemek 1 230m2 v Náchod� nedaleko centra, klidné místo 990.000,-K� 

Pozvánka na 17. a 18. kolo 

1. ligy mužů ve fl orbale

FTS Florbal Náchod vs. Sokol Erupting

Dragons H. Brod

28. Leden 2012 od 17 hodin

H TJ Náchod „Plechárna“

FTS Florbal Náchod vs. FBC Start98

4. února 2012 od 19 hodin

H TJ Náchod „Plechárna“

Přijďte se podívat na fl orbal 

a na náchodskou bojovnost!  

Potápění v akváriu ve Wroclawi
 V  závěru loňského roku jsme v  ECHU 
přinesli upoutávku na  chystaný materiál 
věnovaný potápění v  největším  mořském 
akváriu v Polsku, které se nachází v neda-
leké Wroclawi. Absolvoval jej náš redakční 
kolega Mirek Brát. Pozvala jsem si Mirka 
ke krátkému rozhovoru:

Mirku, co Tě vlastně do  polské Wroclawi 
přivedlo?
 Bylo to právě největší mořské akvárium 
v Polsku plné zajímavých živočichů. V ob-
chodním centru Arkady Wroclawskie se de 
facto nacházejí hned dvě obří akvária umís-
těná nad sebou. Jejich celková výška je 12 
metrů. Délka každého akvária je 8,5 metrů, 
šířka 3,5 metrů..

Jet se podívat na akvárium, tomu rozumím, 
ale potápět se v něm, to už je věc jiná...
 Smyslem cesty do Polska bylo získat ka-
pitolu do mé třetí knížky s názvem Tethys, 
kterou nyní připravuji.. V minulosti se mi 
podařilo potápění v obřím mořském akvá-
riu v Praze a také ve sladkovodním akváriu 
v Hradci Králové. Z obou těchto misí jsem 
získal kapitoly pro svoji druhou knížku 
Mare Nostrum, která vyšla v loňském roce. 

Byli s tebou v akváriu i nějací nebezpeční 
živočichové?  
 I  zdánlivě mírumilovné akvárium 
ve  Wroclawi cení zuby, napřimuje ostny 
a mobilizuje žahavé buňky. Stačí si totiž při-

pomenout, že se zde nacházejí i velké muré-
ny, ježovky, sasanky i žraloci. Nejméně ne-
bezpečné jsou barevné ryby – klipky, typičtí 
obyvatelé podmořských korálových útesů. 

Žraloci? 
 Ano, byli to žraloci černocípí. Byli však 
příliš malí, aby si troufl i na člověka. Já jsem 
měl ale největší strach z  perutýna, Je to 
ryba, která má v  trnech v  ploutvích žlázy 
s jedem podobným jedu kobry.  V akváriu 
je relativně těsno a  neopatrně se perutýna 
dotknout by znamenalo riziko poranění. 

Jaké další živočichy si v akváriu potkal?  
 V akváriích ve Wroclawi se nachází pes-
trý mix tropické rybí fauny. Díky velikosti 
na první pohled zaujme  čtverzubec hvězd-
natý. Jedná se o blízkého příbuzného  „smr-
telně  dobré“ ryby fugu, jež každý rok jako 
vyhlášená gurmánská pochoutka v  Japon-
sku zahubí desítky strávníků. 

Co tě nejvíce při potápění ve wroclawském 
akváriu zaujalo?  
 Snad to byly ty minuty ticha, které jsem 
si mohl vychutnávat na tenké hranici mezi 
mořem a souší, kterou tvořilo sklo akvária. 
Byl to stejný pocit, jako když stojíte na úzké 
linii pláže, přesně tam, kde moře a  souš 
za  normálních okolností uzavřou příměří. 
Dál už vlny nedosáhnou, Tady voda,  tam 
pevnina. Žádné další vzájemné územní 
nároky. V akváriích ve Wroclawi tuto linii 
stanovil a vědomě udržuje člověk. 

Máš v plánu ještě potápění v jiném akváriu? 
 Ano, momentálně komunikuji s  akvá-
riem Tropicarium v  maďarské Budapešti. 
Jedná se o největší  akvárium ve střední Ev-
ropě s docela velkými žraloky. Už se na ně 
moc těším...

za rozhovor poděkovala Laďka Škodová
knižní projekt Mare Nostrum, 

www.marenostrum.cz Jedno z obřích akvárií v polské Wroclawi. 

Poněkud netradiční dopravní prostředek 
při cestách za potápěním – eskalátor 

obchodního domu. 

Mirek Brát v akváriu. Jeho počínání 
sleduje muréna síťkovaná 

a uniknout se snaží ryba čtverzubec. 
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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

ÚVĚROVÉ CENTRUM
Akční nabídka!

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
www.cfservis.cz

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení

vyplácení úvěrů i exekucí
nemovitost může být i třetí osoby
Hypotéční úvěry - Americké hypotéky

Nebankovní hypotéky

�
�

�
�

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů
Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

nebankovnípůjčka na cokoliv

Regionální 
produkty
 Certifi kační komise Broumov-
sko regionální produkt udělila 
na  svém zasedání celkem 8 no-
vých certifi kátů místním produk-
tům. Značku obdržely, mimo jiné, 
například Pramenitá voda Toma 
Natura, fermentované a měkké sa-
lámy fi rmy Pejskar s.r.o., biodžemy 
a  Radešovský chléb ze statku Ti-
lia v  Radešově, Horalské trubičky 
z Teplic nad Metují atd.

„Na lyže

do nebe“
 Od  roku 1978 je v  Polici nad 
Metují v  provozu lyžařský areál 
„na  Nebíčku“. Vlek je v  majetku 
města a  o  jeho provoz se starají 
tamní technické služby. Sjezdová 
stráň je velmi vhodná pro začí-
nající lyžaře a  děti. Funguje zde 
i  večerní lyžování (v  pátek a  so-
botu od 18 hod.) V pracovní dny 
se kotvy vleku dají do  pohybu  
od 15 hodiny, o víkendu již od 9 
hodiny ranní.. Základní podmín-
kou proměny lyžařského Nebíčka 
v lyžařský ráj je ovšem dostatečná 
sněhová nadílka. 

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

Muzeum

papírových modelů
 Od 1. května bude v Polici nad 
Metují fungovat Muzeum papíro-
vých modelů. Jedná se o unikátní 
projekt v rámci celé České repub-
liky, který našel zázemí v  prosto-
rách bývalé školní jídelny země-
dělského učiliště. Zřízení muzea 
podpořili i poličtí zastupitelé.  

Pod Rtyňskou

pokličku...
 Vám dají nahlédnout dvě publi-
kace, jejichž autorem je Mgr.  Adolf 
Gréc. První z nich nese název: „Rtyně 
v Podkrkonoší a okolní obce za svě-
tových válek“, druhá již samotným 
titulem řeší tázku „Jak vzniklo místní 
jméno Rtyně“. Rtyňský badatel při-
pravuje nyní k vydání i publikaci vě-
novanou rtyňskému dialektu. 

 Už po sedmé se sešli příznivci šipko-
vého sportu na turnaji pořádaném man-
žely Belákovými v  prostorách hostince 
U Antošů, lidově Na Rybárně. Poslední 
úspěšný TURNAJ U ANTOŠŮ proběhl 
14. ledna tohoto roku a zúčastnilo se ho 
nakonec 36 hráčů, 7 žen a 29 mužů.
 Oproti loňsku nebyla sice účast mezi-
národní, ale i tak mělo letošní čtyřkolové 
klání mnohá specifi ka. To nejpodstatnější 
je bezesporu fakt, že jména vítězů na po-
hárových pozicích v  obou kategoriích, 
tedy muži a ženy, jsou kompletně od „B“.
 3. místo obsadila Helena Benešová, 2. 
místo Šárka Beláková a vítězkou se stala 
Monika Beránková. U mužů pak bronz 
získal Milan Belák, stříbro Milan Kraj-
čír, kterému ale nikdo neřekne jinak, 
než „Beny“ a  vítězem se stal Karel Be-
neš. Turnaj sleduje také u pravidelných 
účastníků jejich pokroky, tudíž je udě-
lován i titul „Skokan roku“. Tím se letos 
stal další „béčkař“ Milan „Bican“ Hron, 
z loňského 26. místa poskočil těsně pod 
bednu, na čtvrtou pozici.  Na zcela opač-
ném pólu než se nachází vítěz, se každo-
ročně ocitne hráč, který obsadí poslední 
pozici. Letos si titul „Čuribrk“ hrdě od-
nesl Jan Bareš, který do turnaje vcházel 
s  mottem, že buď vyhraje zcela, nebo 
bude poslední – nic mezi tím.
 Pořadatelé Šárka a  Milan Belákovi 
tímto děkují Jindřichu Antošovi za po-
skytnuté zázemí, účastníkům za příjem-
ný sportovně společenský den a všem, 
kteří se zapojili do organizace turnaje. 
                                                               Beláci

- byt 2+1 v OV Nové M�sto n.M. (62m2),lukrativní,centrum,rekonst. 1,150.000,-K� 
- byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo p�ímo u nám�stí 1,190.000,-K�
- byt 4+1 v OV Náchod (73,9 m2)3.p, výtah,lodžie,lokalita“Na Plhov�“ 1,370.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Náchod� (41m2),slunný,d�m po reptal.,lodžie,komora 470.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Náchod� (40m2), zd. jádro, nová koupelna, lodžie, revital. 560.000,-K�
- dr.byt 2+1 v Náchod� (53m2), 3.p,plast. okna,zd.jádro lodžie, revital. 900.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (74m2) zd. jádro,plast.okna,zateplení,lodžie,2.p 999.000,-K�
- m�st.byt 3+kk v Náchod� (64m2) p�echod do OV, zd�né, balkon 1,100.000,-K�
- dr. byt 3+1 v Dobrušce(70m2), 1.p.,d�m po revit.,možno � n.úv�rem 899.000,-K�
- dr.byt 3+1 v �eské Skalici (74m2), zd�né, 3.p., výtah, rekon., lodžie 1,099.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon 940.000,-K�
- 2gen. rodinný d�m Náchod B�loves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž 1,975.000,-K�
- �ad. rodinný d�m Náchod, v centru, 289m2, po kompl. rekonstrukci 2,385.000,-K�
- �adový rod. d�m 3+1 He�manice,473m2,prostorná kuch.,vl. studna 1,290.000,-K�
- �adový rod. d�m 5+1 �eská Skalice,191m2, klidná lok., zahrádka 2,350.000,-K�
- RD 4+1 Jasenná,722m2,po kompl. rekonstrukci,nová st�echa,p�kné 1,870.000,-K�
- rodinný d�m 5+1 Slavo�ov u N. M�sta n.M., 2268m2,i jako chalupa 1,290.000,- K� 
- chata 3+1 v Ho�i�kách-Husí Krky,1055 m2,el.,pitná voda,klid,p�íroda 480.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec,2069m2,krásné místo, stodola 1,490.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M.,1128m2, výborné místo, cena 690.000,-K�
- chalupa–RD �ervený Kostelec,848m2,kamenné sklepy,ideální k rekr. 990.000,-K�
- st.pozemek 1179m2, Ho�i�ky,sít�, výhled na Orl. hory, klidná lokalita 693.000,-K�
- st. pozemek 795m2,  Velké Po�í�í, v zástavb�, inž. sít� u pozemku 300,-K�/m2



* KÁCENÍ A PRO�EZY - listnaté i 
jehli�naté stromy, dále st�íhání živých 
plot� a celková údržba zahrady, samo-
z�ejmostí je odvoz v�tví, listí, trávy. 
Tel: 774740614

* ODKLÍZENÍ SN�HU - parkovišt�, 
st�echy, dvorky, chodníky, na p�ání s od-
vozem, tel: 774437419

* Prodám ŠKODA FELICIA COMBI 
Triumf, modrá barva, naj. 120.000 km, 
r.v.2001, garážovaná, 1. majitel, servisní 
knížka, po�ínající rez zadních blatník�, 
cena dohodou. Tel. 602 103 775 

* 62/168 vysoký hledá p�ítelkyni, která 
nechce být sama. SMS 608 502 532
* Rád poznám pohodovou a up�ímnou 
ženu, která má vztah ke zví�at�m a hospo-
dá�ství. Neku�ák 55/178. Tel. 777 932 064

* Pronájem nadstandardních, �ás-
te�n� vybavených,nových byt	 3+1 
(105 m2) v centru N.M�sta n/Met.-
Rychta.V cen� jsou parkovací místa 
za domem, užívání zahrady a byty 
mají nízké náklady na provoz. Cena 
10.000,-K�/m�síc,tel. 602 204 002.

* Pronajmu dlouhodob� p�kný slunný 
byt 3+1 s balkonem, 77 m2, v Náchod� 
- Brance. Klidné bydlení u lesa, plastová 
okna, internet, volný ihned. Tel. 732 167 291
* Prodám DB 3+1 v Brzicích, p�ípadn� 
vym�ním za garsonku v Náchod� nebo 
�.Skalici. TEL.:728 370 763
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, cena 
970.000 K�. Tel. 776 114 975
* Koupíme byt v os. vl. 1+1, 2+1 nebo 
stavební pozemek v �er. Kostelci, Ná-
chod, rychlá platba, tel.: 773 559 014
* Koupím malý byt v �erveném Kos-
telci, poblíž centra, nejlépe V�trník , Kou-
bovka. Platím hotov�. TEL.:608 270 793
* Pronajmu dlouhodob� novou garson-
ku s terasou, 26,30 m2 v 1.NP v Nácho-
d� na Lipím naproti hospod�, nájemné 
2.900,-K� + 1.900,-K� inkaso, kauce 
14.400,-K�. Tel.:608 90 30 70.

* Pronajmu byt 3+1 na sídlišti SUN 
v Náchod� - p�ízemí, nájem 4000,-K� 
+ poplatky cca 3800,-K�. Kauce 10 
000,-K�. Tel. 721 84 64 64

* PRONAJMU DLOUHODOB� BYT 
1+1, UL.B	LOVESKÁ. KAUCE. VÝ-
HLED DO P
ÍRODY. VOLNÝ IHNED. 
TEL.�.: 602 747 024.

* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v 
Náchod�-B�lovsi, v dosahu nákupní-
ho centra. Byt o vým��e 35m2 v p�íze-
mí domu je �áste�n� za�ízený (kuch.
linka, sporák, lednice, pra�ka). K dis-
pozici komora a sklep. V dom� pouze 
4 byty -záruka soukromí. Nájemné 
3.500 K� +energie. K dispozici ihned. 
Kauce. Tel.: 608 236 973

* Prodám byt 2+1 v OV s balkonem v cen-
tru Nového M�sta nad Metují, vým�ra 48 
m2. Cena: 899 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Prodám nov� rekonstruovaný druž-
stevní byt 1+1 v Hronov� o vým��e 41 
m2. Cena: 666 000,- K�. Tel.: 774 311 404
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� -P�í-
kopy, vým�ra 32 m2, d�m je po revitaliza-
ci. Cena: 639 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod�, 
Parkány 347, klasická zd�ná zástavba v 
centru m�sta, 2. podlaží, 56 m2. M�sí�ní 
nájem: K� 5.500,-; jistina K� 16.500,-. 
Tel. 733 131 189
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchod�, 
Raisova ul., vým�ra 64 m2. Cena: 990 
000,- K�. Tel.: 777 602 884
* PRONAJMU BYT 2+1 ve Velkém 
Po�í�í, 60 m2, kuchy�, plovoucí podla-
hy, vlast. plyn. kotel, internet, balkon, 
sklep, spole�. prostory, parkování. Ná-
jem 5300,- K� + inkaso (nízké náklady). 
Volný od 1.2.2012, výstavba v r.1998, 
Tel.777835205 nebo 775118906.
* Hledám byt v Náchod� 2+1 a chalupu. 
Tel: 775 777 073
* Prodám v �eské Skalici 1+kk 40 m2 
po kompl. rekonstrukci bytu i domu v�et-
n� nábytku na míru, OV, zd�ný d�m ne-
daleko centra, parkování ve dvo�e. Cena 
580.000 K� Tel. 608 245 634
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov� po re-
konstrukci, ve zd�ném dom�, vytáp�ní 
plyn. Volný ihned. TEL.:736 537 033, 
736 468 764
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� - na Pl-
hov�. Tel. 604 133 536

* Pronajmeme byt 1+1 na sídl. u ne-
mocnice v Náchod�. TEL.: 608 976 
956, 777 29 29 40

* Prodám v Náchod� nedaleko centra 
byt 2+kk po kompl. rekonstrukci v OV, 
zd�ný d�m, parkování ve dvo�e. Tel. 
608 245 634

* Prodám cihlový byt 2+1 podkrovní v 
OV s garáží v Novém M�st� n/Met.. Tel.: 
774 726 200
* Prodám cihlový byt 3+1 po rekon-
strukci v OV s garáží v Novém M�st� n/
Met.. Tel.: 774 726 200
* Pronajmu byt 1+1 v Horním D�eví-
�i, cca 63 m2, byt je pln� vybavený, plast. 
okna, cena nájmu 3000 K� + energie, v 
cen� nájmu jsou poplatky za vodu a inter-
net. Tel. 604 643 843
* Pronajmu byt 1+1+k v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41

* Pronajmu za�ízenou prodejnu a re-
stauraci ve Slav�tín�. Tel. 732 381 524
* Koupím menší stylovou chalupu v 
dobrém stavu do 20 km od Hronova tel. 
724004056
* Hledáme RD v Náchode nebo v nej-
bližším okolí (Malé Po�í�í, Kramolna, 
Dolní Radechová, Babí, Lipí). Dispozice 
4+1 s dílnou �i garáží nebo 5+1 nebo 3+1 
s možností p�dní vestavby 2 pokoj�. Tel.: 
721 146 244
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Ná-
chod�. Tel. 732 167 291
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Tel: 774 777 073
* Sháníme d	m nejl. samota, polosa-
mota v okolí Náchoda sm�r Hradec Krá-
lové, cena dle stavu. Tel.: 608 883 012
* Koupím garáž ve Wolkerov� ulici. V 
Náchod�. TEL.:736 14 13 59
* Pronajmu garáž Náchod Branka a 
Náchod Bražec. Cena dohodou. Tel. 
606 213 229
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 
�. Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Prodám rodinný d	m v Náchod� - 
Babí, výborné místo, v p�ízemí garáž, 
2+kk, WC, prádelna, sklípek, kotelna, 1. 
patro 4+kuchy� a jídelna, koupelna, WC, 
šatna. Topení el. možno i plynem - p�ívod 
u domu. Pozemek 1000 m2. platba možná 
i protiú�tem za byt 3+1 v Náchod� + do-
platek a nebo pokra�ování hypotéky. Vše 
dohodou na tel. 606 606 624 RK Nevolat

* GARÁŽ - koupím garáž v Náchod�. 
Peníze v hotovosti. Nabídky volejte nebo 
pište na tel.: 775 064 084
* Koupím garáž v Dobrošovské ulici v 
Náchod�. Kontakt: tel.: 608163824, e-
mail: adaada1@seznam.cz
* Pronajmu garáž v Novém M�st� n.M. 
na Malecí, Družstevní ulice. Elekt�ina. Ná-
jem 1000,-K� /m�s.. TEL.:603 49 54 79
* Pronajmu, p�ípadn� prodám garáž v 
ulici U Cihelny. TEL.: 603 997 309
* Koupím chalupu v dobrém stavu do 
20 km od Hronova. TEL.: 724 004 056.
* Pronajmu RD 4+1 v obci Jasenná 7 km 
od Jarom��e. D�m má 2.N.P. a je celý pod-
sklepený cena za pronájem 6000K�. Tel.: 
774 699 600, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stav-
ba) 6+1 v obci Chvalkovice - Miskolezy. 
Cena 499.000K� Tel. 774 699 600, e-
mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jaro-
m��e. D�m má 2.N.P. a je celý podskle-
pený 4+1 cena 1.859.000K� Tel.: 774 699 
600, e-mail: z.faifr@seznam.cz

* Prodáme rodinný d	m na Kramol-
n�. 2 patra, balkón, 500 m2 pozemek, 
zast�ešené sezení na zahrad�, parko-
vací místo pro 3 auta + garáž. P�ímý 
prodej bez realitky! 603 229 415

* Prodám krásný slunný pozemek 
vhodný pro stavbu RD ve Velkém 
Po�í�í - na Kopci mob: 605 437 524, 
www.pozemek.wz.cz

* Pronájem nových, exkluzivních 
kancelá�í a obchodu v centru N.M�s-
ta n/Met.-“Rychta“.V cen� jsou parko-
vací místa za domem, užívání zahra-
dy..,p�edání již 1.3.2012.Více info na 
tel. 602 204 002, www.idealnet.cz.

* Prodám udržovaný byt 1+kk (37 m2) 
v OV v panel. dom� v B�loveské ulici v 
Náchod�, klidné místo, krásný výhled. 
Cena dohodou. Tel 602 575 252
* Prodám družstevní byt 61 m2 se zd�-
ným jádrem, plastová okna, nová koupel-
na, na sídlišti v Náchod� Plhov�. Cena 
dohodou. Tel 602 575 252
* Prodám v�tší kompl. zrekonstruovaný 
byt 1+kk v Novém M�st�, OV, zd�ný, 2. 
poschodí, klidná lokalita. Tel. 608 245 634
* Pronajmu byt 3+1 v Hronovo� se za-
�ízením, ve zd�ném dom�, vytáp�ní plyn. 
Volný od 1.3.2012. TEL.:736 537 033, 
736 468 764
* Pronajmu byt 4+1, 2 koupelny (126 
m2) v secesním dom� v centru Náchoda, 
cena 60 K�/m2. Tel 602 575 252
* Pronajmeme byt 1+1 na sídl. u ne-
mocnice v Náchod�. TEL.: 777 29 29 40, 
608 976 956
* Pronajmu družstevní byt 1+1 s 
balkonem v Náchod� - Starém M�s-
t�. Nájem 2000,- K�, inkaso 4000,-
K� s ro�ním vyú�továním, poplatek 
SBD. Vratná kauce 12000,-K�. Tel: 
605715395 po 18 hod.
* Prodám družstevní byt 3+1 v Novém 
M�st� n.Met. Malecí, p�evod do OV v 
r.2014. Cena 850.000 K�. Tel. 606 247 132
* Pronajmu byt 3+1 ve Velkém Po�í�í - 
nájemné 4500,-K� + inkaso + kauce. Tel. 
720 310 810
* Prodám DB 1+1 v Novém M�st� n.M. 
ul. Nad Stadionem, nová okna, zateplen, 
3.poschodí, udržovaný. Cena 660 000,-
K�. RK NEVOLAT. TEL.:777 08 31 31
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Náchod� 
panelovém dom�. Volný od 1.2., vratná 
kauce 15.000 K�. Tel. 604 437 128
* Pronajmu garsonku v Hronov� 
25 m2, nájem 3800,-K� + el. + voda. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu byt 3+1 v okrajové �ásti 
Náchoda se zahradou. Volejte 776553651
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt 
v Hronov� 1+kk 48 m2, v p�ízemí. Nájem 
4800,-K� + inkaso. TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 
2+1 75m2 v Náchod�. Výhodná poloha 
poblíž centra. Parkování u domu. Nová 
plastová okna, topidla a kuchy�ská linka. 
P�da, sklep, tel., inter., kabel. TV. Kau-
ce 20000,-. Volné od 1.10.2011. Telefon: 
736 688 742
* Prodám družst. byt 2+1 ve V.Po-
�í�í. Byt po celk.rekonstrukci, nová 
okna, zateplení, stoupa�ky. V koupel-
n� je podlahové topení. Kuchyn� na 
míru. Parkování. Cena dohodou. Tel.:        
605 203 867
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve Velkém 
Po�í�í, 200 m od nám�stí, po rekonstrukci, 
kuch. linka, sporák, plovoucí podlahy, nová 
koupelna, nájem 4000,-K� + 2500,-K� in-
kaso, volný ihned. TEL.: 603 49 54 79
* Prodáme byt 3+1 v OV 85 m2 v Ná-
chod�, klidné lokalit� Branka. Plastrová 
okna, nová kuch.linka, zd�né jádro. Cena 
1,399 mil. K�. P�i rychlém jednání mož-
ná sleva. RK NEVOLAT ! TEL.:732 719 
384 nebo 733 326 111
* Dlouhodob� pronajmu byt 3 + 1, 
75m2, v klidné �ásti Náchod - Bran-
ka, nov� zrekonstruovaný, parkování u 
domu, sklep, velké d�tské h�išt�. Volný 
od 1. 2. 2012. Nájem 5500 K� + inkaso. 
Tel.: 776021342
* Pronajmu byt 1+KK o velikosti 24m2 v 
obci Hronov, ul. Havlí�kova 240. Cena za 
pronájem 2500K� + energie + kauce. Tel.: 
774 699 600, e-mail: faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 v centru m�sta 
Náchod, ulice Palachova 1457 u okres-
ního soudu. Byt se nachází v cihlovém 
dom� ve 4 N.P. bez výtahu. Cena 5000 
+služby, Tel: 774699600 nebo e-mail:      
z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk s 
balkonem v Náchod� naproti Pikovce 
nájem 2500 + inkaso. Volný ihned. Tel. 
604 634 209, 491 435 295
* PRONAJMU NOVÝ BYT 2+KK v 
Hronov�. Nájem 4.900 K� + inkaso Kau-
ce 14.700,-K�. Tel.602 133 173
* PRONAJMU BYT 1+KK V HRO-
NOV�. Cena 3.600,- K� + inkaso. Kauce
11.000,- K�. Tel.602 133 173
* Pronajmu slunný byt 2+1 v �eské 
Skalici, 2+1 ve Studnici a 3+1 v Nácho-
d�. Povinná kauce. Tel. 608 86 98 85

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) 
s výhl.do zelen� poblíž centra, + WC,v 
nov� zrek. dom� v NA. Nutno vid�t, 
náj.1.500+el.+vody+ topení+kauce., tel. 
608903070.
* Nabízíme k pronájmu nebytové pro-
story v centru �erveného Kostelce, 
ulice 5. kv�tna 1072 - kancelá� 56 m2 a 
garáž 19 m2. Cena K� 6.000,- m�sí�n�. 
Tel.: 733 131 189.

* Prodám rohovou sedací soupravu 
rozkládací s úložným prostorem + 2 k�es-
la levn�. TEL.: 603909549
* Prodám palivové d�evo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 725992088 
* Prodám piano zn.SCHOLZE. rok výr. 
1959, zachovalé, vhodné pro za�áte�níka 
nebo pokro�ilého. Barva mahagon. Cena 
dohodou. Tel. 603 956 986
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové, 100x200, 100x250 cm, tl 6cm 
250 K�/m2, tl 10 cm 300 K�/m2, na st�ny, 
oplášt�ní, p�í�ky, stropy, montované ga-
ráže, dílny. Tel. 728 527 366
* Prodám palivové d�evo suché balené 
v pytlích. TEL.:604 84 41 42
* Prodám palivové d�evo. Cena doho-
dou. Volejte 725992088
* Prodám pšenici, je�men, tricitale 350 
K�/q, pytle vým�nou, našrotovat + 50 
K�. Krmná �epa 200 K�/q, brambory 700 
K�/q, �erná �edkev - významn� posiluje 
imunitu 8 K�/kg, �esnek 130, 100 K�, ce-
ler, por za 10 K�/kg, p�stované bez um�-
lých hnojiv. Tel. 732 381 524 Slav�tín, 
e-mali: vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím rošt do kotle DAKON UR21. 
Tel. 604 437 128
* Koupím starožitné i starší fotoapará-
ty a objektivy v jakémkoliv stavu i p�í-
slušenství. Koupím také stereokotou�ky, 
meoskopy a jiné fotop�íslušenství a NÁ-
RAMKOVÉ HODINKY. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím knihy May, Verne a jiné dob-
rodružné. Tel.�.722 907 510
* Dob�e zaplatím staré pohlednice a 
poštovní známky. Tel.722 907 510
* Koupím z poz	stalosti knihy, �asopi-
sy, pohlednice a jiný papírový materiál, 
platba hotov�. Tel.�. 724 020 858
* Koupím housle i staré a poškozené 
tel.604737990
* Koupím starší funk�ní vysava� (do 
dílny). Tel. 604 437 128
* Koupím nové, staré knihy i celé knihov-
ny, komiksy a �asopisy, LP desky, staré po-
hlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SM	R aj., hra�-
ky na bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, 
TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodi-
ny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské 
v�ci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Ver-
nea aj. staré i poškozené p�edm�ty. Tel. 
608 811 683
* 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

* Flexibilní penzista hledá p�ivýd�-
lek jako �idi�. Rozvoz stravy apod. I 
vlastním autem, skupina B, dohodou. 
TEL.:777 176 824
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Úklidové služby - čištění koberců, 
čalouněného nábytku, interiérů aut. 
Úklidy fi rem i domácností - jed-
norázové, pravidelné, po malířích, 
postavební. Mytí oken a výloh.
Kuldová Simona - tel. 603396463, 
Kuldová Jiřina- tel. 603312736

DLUH�M
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852
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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, 604 756 688 
*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.-Byt 4+1 s balkonem,1 NP,pěkná lokalita,malé náklady..1.145.000,-Kč! a 3+1 OV,plast.okna,část.rekonstr .......1,35 mil.Kč
Náchod-centrum-Víceúčel.RD-byt 3+1 s ordinací (vlast.vstup)....2,99 mil.Kč, Pěkný byt 1+1 (36 m2) u nákup.středisek ...........490.000,-Kč
Bohuslavice u N.Města n/M-Větší RD,klidné místo,plast.okna...2,8 mil.Kč a RD (2+1) s půdou k vestavbě .........1,9 mil.Kč,popř.pronájem
Olivětín u Broumova-Byt 3+1 OV s vel.lodžií..530.000,-Kč, Benešov u Broumova-Hrubá stavba většího RD,nová střecha .........650.000,-Kč
Náchod-Staré Město,Č.Skalice,N.Město n/Met.-Pronájem větších,slun. bytů (37-75m2) 1+1 a 2+1-kauce nutná ........od 2.700Kč/měsíc
Náchod,N.Město n/M.,Jaroměř,Č.Kostelec,Slavoňov, Jestřebí...atrakt.pozemky pro výstavbu RD i ke komer.účelům ............od 125,-Kč/m2

V.Třebešov u Č.Skalice-Pěkná usedlost-komplex 4 budov-obytná (3+1),vel.stodola,chlévy,garáž,pozemek od 4.100 m2 .........2.700.000,-Kč
Náchod-poblíž centra-Velké pozemky k výstavbě RD (7.239 m2),podzemní kryt,komerční budova (sklad...),RD-okál .......................5,9 mil. Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

NABÍZÍ ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY PRO ROK 2012 - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, POPŘÍPADĚ VÝKUP 
NEMOVITOSTÍ ZATÍŽENÝCH EXEKUCÍ, ZÁSTAVNÍM PRÁVEM AJ. - TEL. 602 204 002

NÁCHODSKO
776 353 038

Koupím mince, bankovky, 
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

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).

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)

     

Zednické a obkladačské práce

www.prace-zednicke.cz

Přijďte si poslechnout koncert skupiny
MADERA v pátek 17. 2. ve 20.00hod

do klubu UFO v Bělovsi.
Více na www.hudbajinak.info nebo tel. 604672252

Zámecký hotel
v Náchodě přijme

Pracovníka/vnici
do obsluhy

Částečná znalost Aj, Nj
Tel.: 604 89 39 39



ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy,
provozovny, 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 ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec, Jarom��

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz

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

608103810, 606270421

 

 
             

     

    
   

   P
OZ�STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M
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STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍ
– nabízíme stěhování bytů, domů, kanceláří, 

skladů a zároveň vyčístíme-vyklidíme Vaše 

nemovitosti včetně zahrad – stavební suť, 

prkna, lepenku, domovní odpad, větve, zba-

víme Vás starých elektrospotřebičů, nábyt-

ku, koberců, atd. Tel: 777926216

Zastavárna aut
Potřebujete peníze ihned?

Půjčíme Vám zástavou za Váš vůz.
Pouze vozy  od r. v. 2000

Tel. 608 380 686

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

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/m2K, 

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%

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

�eskoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Rivet Factory Group s.r.o.
provozovna:
Drtinovo náměstí 171
547 01 Náchod

Výrobní společnost nabízí možnost okamžitého nástupu 
na pozici:

OBCHODNÍ REFERENT/ KA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

Požadujeme:

-  min. středoškolské vzdělání s maturitou
- výborná znalost AJ slovem i písmem, dobrá znalost NJ
   výhodou
- praxe na podobné pozici (min. 3 roky)
- znalost na PC ( Excel, Word atd.)
- výborné komunikační a organizační schopnosti
- samostatnost, zodpovědnost, fl exibilitu
- řidičský průkaz sk. B

V případě zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis na
e-mail: lenka.wihanova@rivetfactory.com

Rivet Factory Group s.r.o.

provozovna:

Drtinovo náměstí 171

547 01 Náchod

Výrobní společnost nabízí možnost okamžitého nástupu
na pozici:

BRUSIČ
Požadujeme:

-  výuční list ( obor strojírenství)
-  praxe 3 roky v oboru
-  orientaci v technické dokumentaci
-  manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost

V případě zájmu zasílejte Vaše strukturované životopisy na
e-mail: radan.vejrek@rivetfactory.com

Malá výrobní fi rma specializující se 
na zakázkovou textilní výrobu přijme

technickou pracovnici

v oboru přípravy textilní výroby

Požadavky: vzdělání ÚSO, práce na PC, řidičský 
průkaz skupiny B

Dále přijme
krejčovou pro výrobu střihů

Kontaktní telefon: 777 737 122

Hotel ELKO

Více na www.elkohotel.cz

�   Nekuřácká restaurace
�   Obědy 11 - 14 hod.
�   Domácí kuchyně
�   Salonek pro oslavy, 
      hostiny a školení

Telemarky

v Olešnici
 V  Olešnici v  Orlických horách 
proběhl již II. ročník   Mistrovství 
ČR v  historickém lyžování. K  vi-
dění byl telemarkový závod, skoky 
na  jasankách  a  další zimní krato-
chvíle, kterým kdysi holdovali naši 
předkové  a které objevuje stále více 
současníků – lyžařských nadšenců. 
Pro ty, jimž znějí názvy telemark 
a jasanky přeci jen poněkud archa-
icky, dodáváme: Telemark   je způ-
sob jízdy na lyžích s volnou patou, 
jasanky pak „dávné lyže“ z jasano-
vého dřeva. Kdo nevěří, že něco 
takového existuje, nechť si počká 
na další ročník závodů v roce 2013.

Téma skibusy
 Za zimními radovánkami vás do 
regionálních středisek i sousední-
ho Polska dopraví až do 25. února 
nové skibusy vypravované doprav-
ní společností CDS. Je libo cestovat 
směrem na Odolov nebo polský 
Karlow? Vyhledejte si v jízdním 
řádu to správné spojení! Jízdní řády 
najdete na adresách www.cdsna-
chod.cz, www.kladskepomezi.cz

NOVINKA v Náchodě! TANEČNÍ KURZY pro 

handicapované a nejenom pro ně!

...ale i pro ty, kteří si na běžné
taneční kurzy netroufají...

- cenově výhodné - individuální přístup - kroky        
přizpůsobené Vašim pohybovým možnostem - včetně 

Prodloužené a Věnečku - věkově neomezeno -

- v zrcadlovém sále Jiráskova gymnázia

v Náchodě - 8 lekcí Kč 500,-

- začínáme v úterý 7. února 2012  v 18.30 hod

přihlášky: Michaela Kuldová tel: 606 796 640, 
brnkackamisa@seznam.cz

nebo přímo v budově gymnázia v Soukromé 

hudební škole Brnkačka

v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750

Nabídky zasílejte do 15. února 2012 formou struktuovaného životopisu. Vyhrazujeme si
právo dotazu u posledního zam�stnavatele. Veškeré Vaše nabídky prosím výhradn�

e-mailem (na ostatní nebude brán z�etel!)  na: kovani.prazak@tiscali.cz

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
NABÍDKA PRÁCE Na pozici prodava�/ka/ p�ijmeme osobu,která má zájem o práci
Požadavky:                                             Nabízíme:
- znalost práce na PC!!!  -    slušné jednání se zam�stnancem                                    
- p�íjemný zevn�jšek  -    p�íjemný kolektiv
- komunikativnost    -    hodn� práce              
- bystrost    -    p�im��enou odm�nu
- ochota u�it se novým v�cem
- pracovitost - pov�domí o prodávaném sortimentu!!!
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Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“
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TURNAJ V RICOCHETU

Tel. 602 886 577
Házenká�ská hala – Hamra Náchod

 Na kurtech Squash centra Náchod 
(házenká�ská hala – Hamra) se 4. února 
uskute�ní turnaj muž� – kategorie „A“ 
v ricochetu. P�íznivci tohoto moderního 
raketového sportu mají možnost shléd-
nout špi�kové výkony a souboje, které 
odstartují již po deváté hodin� ranní.
Turnaj se uskuteční s podporou... 

LUTOMA s.r.o., Broumov - p. Franc, PARTNERS 
Financial Services a.s. - Milan Fiedler, Sněžka 
Náchod - p. Čermák, Pivovar Náchod, Z-Trade, 
Broumov - p. Záliš, VEBA - Broumov, Velkoob-
chod Verner, Tiskárna Matěna - Police n. Met., 
Železářství Petr Soukup

Architektonická soutěž už má vítěze
 Vyhlášením vítězů a  rozesláním 
dokumentace všem účastníkům 
skončila minulý týden architekto-
nická soutěž o  přístavbu budovy 
ZUŠ A. M. Buxton v  Úpici. Sou-
těžní porota hodnotila 81 návrhů. 
Vítězem se stal brněnský tým slože-
ný z architektů Doc. Ing. Miloslava 
Meixnera, CsC., Ing. arch. Tomáše 
Růžičky, Ing. arch. Romana Strna-
da, Jiřího Tomíčka, a Ing. arch. Jana 
Vrbky. Na druhém místě se umístil 
návrh ze studia Mackovič archi-
tecture s.r.o., třetí místo obsadila 
náchodská dvojice Ing.  arch. Petr 
Sobotka a Ing. Jiří Švorc.
 Soutěžní panely byly přesunuty 
do Prahy, kde budou od 15. 2. vysta-
veny v sídle České komory architektů 
na adrese Josefská ul. 34/6, Praha 1.
 Soutěž byla zahájena loni v červ-
nu a  vyhlašovatele i  organizátory 
překvapil mimořádně velký zájem, 
který mezi architektonickými týmy 
vzbudila. Samotný průběh sou-
těže provázely komplikace, které 
na podzim vyústily v  to, že musela 
být jmenována nová porota. Jejím 
předsedou se stal docent Zdeněk Ji-
ran, odbornou část dále reprezento-

vali architekti Vlado Milunić a Mar-
tin Peterka spolu s  Petrem Leškem 
coby náhradníkem. Vyhlašovatele 
v  porotě zastupoval místostarosta 
Úpice Zdeněk Peterka a ředitel ZUŠ 
Zdeněk Tlučhoř. Náhradníkem byl 
úpický divadelní technik Petr Hruš-
ka. Tato porota vybrala v  listopadu 
5 návrhů, které postoupily do  dru-
hého kola, a  z  nich pak počátkem 
ledna vybrala vítěze.
 Přístavba má vyřešit letité pro-
blémy s  nedostatečnou kapacitou 
původní budovy – okouzlující továr-
nické vilky uprostřed parku, kterou 
Město Úpice získalo darem od  dce-
ry původních majitelů – paní Anny 
Marie Buxton. Podmínkou daru bylo 
zachování umělecké školy v této bu-
dově. Šlechetná dárkyně, sama vel-
ká milovnice a  učitelka hudby, pak 
ve  své závěti odkázala škole fi nanč-
ní prostředky jak na  přístavbu, tak 
na podporu a rozvoj výuky a školy.
 Podle výsledků soutěže by nyní 
měla být zpracována podrobná 
projektová dokumentace tak, aby 
bylo možné začít s  budováním          
přístavby co nejdříve. 
                                  Michal Kudrnáč

Hasičský bál
 Dobrovolní hrádečtí hasiči 
pořádají 11. února od 20. hodin 
oblíbený Hasičský bál. Místem 
konání je Sokolovna v  Novém 
Hrádku. K tanci i poslechu zahra-
je olešnická skupina Trop.  

Žákovské 
koncerty
 ZUŠ v  Hronově pořádá v  Ma-
lém sále Jiráskova divadla ŽÁ-
KOVSKÉ KONCERTY.
 Konají se ve  čtvrtek 9. února 
a v pondělí 13. února, vždy od 18.00 
hodin. Se svým vystoupením se 
představí žáci hudebních oborů ZUŠ.

Náchodské školy jsou bezpečné
 V  posledních dnech a  týdnech je 
velmi diskutován výskyt azbestu v bu-
dovách školních zařízení. Město Ná-
chod je zřizovatelem sedmi mateřských 
a šesti základních škol.
 „V  Náchodě tyto problémy naštěstí 
nemáme“, komentovala situaci místosta-
rostka Drahomíra Benešová, do jejíž pů-
sobnosti právě školství patří. Podrobné 
zjišťování této problematiky probíhalo 
na  přelomu roku. „Ve  spolupráci s  od-
borem výstavby jsme prošli veškeré 
projektové dokumentace jednotlivých 
budov, které možnost výskytu azbestu 
díky použitým stavebním materiálům 
vyloučily“, dodala místostarostka. 
 Snad jediná se nabízela budova zá-
kladní školy na Plhově, ta však nedávno 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V letech 
2009 a  2010 se v  projektu s  názvem 

„Úspora energie na objektech Města Ná-
choda“ fi nancovaného ze zdrojů Evrop-
ské unie podařilo zateplit a rekonstruo-
vat budovu polikliniky i ZŠ Plhov. Právě 
při rekonstrukci základní školy byly od-
straněny materiály, ve kterých by připa-
dal v úvahu výskyt azbestu. Tyto materi-
ály byly umístěny nikoliv ve třídách, ale 
v plášti spojovacího článku jednotlivých 
budov, kde je umístěno zázemí včetně 
sborovny, tedy nikoli denní místnosti, 
kde by žáci trávili většinu času.
 „Všechny mateřské i  základní ško-
ly prošly v  posledních letech řadou 
rekonstrukcí a  to včetně vybavení 
školních jídelen. Budovy jsou ve  vel-
mi dobrém stavu a  právě vybavení 
školních jídelen odpovídá náročným 
hygienickým požadavkům“, uzavřela 
problematiku Benešová.                 (NA)

Prezentovali svoje dovednosti
 Tradiční výstava pořádaná Střední 
školou a Základní školou v Novém Měs-
tě nad Metují na zámku Josefa Mariana 
Bartoně – Dobenína se konala ve dnech 
8. – 11. 12. 2011. Tentokrát byla věno-
vaná Vánocům s anděly, byla lehká jako 
zimní vánek, andělské pohlazení jsme 
cítili na duši a na každém kroku.
 Ve  svátečních prostorách se jako 
vždy prezentovali žáci školy svými 
pracemi. Praktická škola dvouletá 
vyrobila tematické hliněné a  voskové 
batiky, zámečnické práce se prezento-
valy drátěnými anděly v oknech bývalé 
obřadní síně, žáci oboru aranžérských 
prací vyrobili dekorativní girlandy, 
věnce, a  četná aranžmá, dokreslující 
atmosféru pohodových Vánoc. Bu-
doucí cukráři napekli sváteční dorty 
a  cukroví, které vhodně doplňovalo 
svátečně prostřené stoly, doslova láka-
jící k přisednutí. Brilantně byla připra-
vena slavnostní vánoční tabule, které 
dominoval americký humr, ukázka 
asijské kuchyně a speciality české ku-
chyně. Jemné aranžmá v  kombinaci 
barev bílé, fi alové se světle zelenou 
podtrhly dokonalost skvostného stol-
ničení. Žáci z  internátu a  domova 
mládeže vyrobili pod vedením svých 
vychovatelek velké množství různoro-
dých ozdob ve tvaru andělů s použitím 
rozličných materiálů, které dekorovaly 
vánoční stromky na  chodbě. Kuchaři 
měli spoustu práce s  chystáním ob-
čerstvení do  naší návštěvníky oblíbe-
né a  hojně navštěvované hospůdky 
„V  nebi“. Před zámkem návštěvníky 

vítala vůně pečených kaštanů, praže-
ných ořechů a tradičního trdelníku.
 Celou výstavu jako vždy doplňovali 
v  prostorách bývalé obřadní síně ama-
térští a profesionální aranžéři a ve všech 
prostorách jsme mohli potkat četné 
prodejce, nabízející vánoční zboží, 
aby si návštěvníci mohli koupit nějaké 
ty vánoční dárečky. Svými drobnými 
výrobky se prezentovala i  naše škola. 
Za zmínku jistě také stojí letos obnovený 
prodej vánočního cukroví, který měl vel-
ký úspěch. Po celou dobu výstavy bylo 
v provozu Mateřské centrum Na zámeč-
ku, kam mohli rodiče „odložit“ po dobu 
prohlídky výstavy svoje ratolesti do dět-
ského kolektivu pod odborný dohled.
 K příjemné vánoční atmosféře při-
spěli žáci ze ZUŠ v Novém Městě nad 

Metují a ostatní pěvecké sbory mateř-
ských škol a  základních škol v  okolí 
Nového Města nad Metují svým vy-
stoupením. V  průběhu dne měl kaž-
dý možnost se zaposlouchat do  písní 
a  koled nebo shlédnout pásmo zim-
ních a vánočních říkadel.
 Poděkování dozajista patří všem 
zaměstnancům Střední školy a  Zá-
kladní školy v  Novém Městě nad 
Metují, kteří věnovali mnoho energie 
do realizace výstavy, a také jejich žá-
kům, jež věnovali značnou část svého 
volného času přípravám dekorací. 
Nemalou mírou se na instalaci výsta-
vy podíleli také zaměstnanci zámku 
Josefa Mariana Bartoně – Dobenína 
a Mateřské centrum Na Zámečku.                                                
                               Ing. Ullwerová Yvona

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“
ÚNOR 2012
Svaz důchodců v Náchodě nabízí 
všem seniorům programové čtvrt-
ky v klubovně Harmonie 2,  Rybář-
ská 1819, kde se v únoru sejdeme 
při následujících programech:

 2. 2. – ve 14 hod. 
„Lodí za krásami světa,
2. část - romantická Evropa“                                                                                  
posezení u videa s p. J. Zavřelem

 9. 2. – ve 14 hod 

„Venezuela“
snímky z cesty doplní
vyprávěním p. L. Lukášová

 16. 2. – ve 14 hod. 

„Poznání životní cesty“ 
/horoskopy/ - na zajímavé
téma pohovoří p. J. Vít

 23. 2. – od 14. hod.

„Katalánsko nejsou jen
slunečné pláže“
 – snímky připravil a vyprávět
nám bude p. Z. Nývlt.

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte 
zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro  nečleny Svazu  důchod-
ců. Na vaše návštěvy se těší členové 
výboru MO SD v Náchodě.

Klub vojenských důchodců
pořádá

15. února – od 14. hod. 

v restauraci Vatikán  
„Cestománii po Česku“ 
– Liberecko, 1. část

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

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

4. 2. 2012 taneční večer s DUO ANDANTE4. 2. 2012 taneční večer s DUO ANDANTE
18. 2. 2012 taneční večer s JANEM STAŇKEM18. 2. 2012 taneční večer s JANEM STAŇKEM

17. 2. – 19. 2. pečená a uzená kolena17. 2. – 19. 2. pečená a uzená kolena
SOUTĚŽ ke každému pátému pivu dárekSOUTĚŽ ke každému pátému pivu dárek
7 dní v týdnu teplá kuchyně po celý den7 dní v týdnu teplá kuchyně po celý den


