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OBČANSKÉ PŮJČKY
50 až 200 tis.

�� nízké splátky
�� BEZ POPLATKU P�EDEM
�� p�j�ky z nebankovních zdroj�
�� � nance i pro klienty v registrech
100 tis. ....... již od 1.449 K�/m�s.
200 tis. ....... již od 2.898 K�/m�s.

Žádost vy�ídíte b�hem n�kolika minut na tel.:

733 713 326
733 713 327

Zprost�edkování p�j�ek a jiných � n. produkt�

OLYMPIJSKÉ SLEVY
LCD PLAZMY SATELITY

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
PRA�KY MY�KY SPORÁKY

DRUHÁ VLNA SLEV

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 exis-
tence naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaruče-
na 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).

� Jiráskova chata na Dobrošov� byla postavena v roce 1895. Od svého znovu-
otev�ení v roce 1923 nese jméno spisovatele Aloise Jiráska. Zimní atmosféru na 
tomto rozhledovém bodu nad Náchodem (nadmo�ská výška 622 m.n.m.) zachytil 
pro ECHO objektivem Josef „Pepa“ Voltr.

Multifu
nk�ní svá�e�ky

Multifu
nk�ní svá�e�ky

www.svarecky-kompresory.cz

www.svarecky-kompresory.cz

 Již nyní je znám termín letošního 
ro�níku Mezinárodního horolezeckého 
� lmového festivalu v Teplicích nad Me-
tují. 27. ro�ník tradi�ní regionální akce s 
mezinárodním obsazením se uskute�ní 
od 26. do 29. srpna. Zaškrtn�te ve vašich 
diá�ích...

(r)

FESTIVAL
 O tom, že strážníci m�stských a obecních 
policií v našem regionu mají na starosti od-
chyt „n�mých“ tvá�í, ví dozajista každý. Ne 
vždy se ovšem jedná o zab�hnutá �i opuš-
t�ná plemena psí.... Ob�as se musí strážníci 
vyrovnat s problémem odchytu i živo�icha 
pon�kud netuctového... P�íkladem je odchyt 
užovky obojkové, kterou „rám� zákona“ od-
chytilo na jednom broumovském sídlišti...

(r)

HADHAD
VERSUSVERSUS
ZÁKONZÁKON

� Náchodský rodák sklízí první úsp�chy s � lmovou hudbou... �t�te                                        
na stran� 2.... na snímku  Petr Machán� u svého oblíbeného klavíru

 Hlavním tématem k diskuzím je letošní tuhá zima. Mluví o ní celé ulice, sídlišt�, m�s-
ta, kraje, celé �esko, Moravsko i Slezsko... Rozší�ili jsme pro �tená�e ECHA tuto dis-
kuzi do v�tší ší�e. A nejsme žádní troška�i, vzali jsme to nap�í� galaxiemi a slune�ními 
soustavami. Zajímá vás, kde je ve vesmíru nejchladn�ji? Potom v�zte, že je to v útvaru 
vzdáleném 5000 sv�telných let a známém pod názvem Mlhovina Boomerang. Více po-
užívaný název však zastudí i v sou�asných studených �echách. Brrr. �íká se mu totiž                                                   
„Kosmický mrazák“.                                                                                                                                   (r)

„KOSMICKÝ MRAZÁK“„KOSMICKÝ MRAZÁK“

 Do fondu Státního oblastního archivu v 
Náchod� se dostaly nové „staré“ dokumenty 
�erveného Kostelce. Lai�tí i odborní bada-
telé tak mohou nyní studovat nap�íklad Pa-
m�tní knihy Lhoty, Stolína a Olešnice. Dále 
byly do fondu p�edány n�které školní kroni-
ky a tzv. Hurdálkova kronika m�sta �ervený 
Kostelec.                                                    (r)

NOVÉ
ARCHIVÁLIE

má již více než t�icetiletou tradici. Po�átky 
tohoto zajímavého sportu v Dobrušce saha-
jí do roku 1972 a taktéž 70. léta minulého 
století p�inesla i velmi kvaklitní hrá�e. Bad-
mintonisté z dobrušské líhn� se dostávají 
i do �eské reprezentace a úsp�šn� hrají s 
ope�enými mí�ky nap�íklad i na Mistrovství 
Evropy... Badminton si nyní m�že zkusit            
v Dobrušce zahrát i široká ve�ejnost.        (r)

BADMINTON
V DOBRUŠCE

 Trh regionální literatury obohatila 
kniha noviná�e Petra Broulíka z MF 
DNES. Název jeho díla je kulatý a d�-
v�rn� známý jako pivní tácek: Stoleté 
hospody. Kniha s tématem slavných 
hospod východních �ech si získala ob-
libu nejen u široké ve�ejnosti, ale i u 
místních samospráv. Stala se nap�íklad i 
tématem projednávaným novom�stský-
mi radními. Ti se usnesli, že zakoupí z 
prost�edk� m�stské pokladny hned 15 
výtisk� této knihy. Zdá se, že o� ciální 
návšt�vy Nového M�sta nad Metují se 
mohou t�šit na originální upomínkový 
dárek.                                                         (r)

„STOLETÉ
HOSPODY“

 P�edstavu horského prost�edí spojujeme 
�asto s místy, kam jezdíme v lét� �i zim� 
na�erpat nové síly. Ovšem, v minulosti izo-
lovanost horského prost�edí zp�sobovala 
zdejším obyvatel�m i psychické problémy, 
které pak nebylo vzhledem k �ídkému osíd-
lení s kým �ešit... Výsledkem byl dobrovol-
ný odchod ze života. Zachovaly se zápisy 
v kronikách, které �íkají, že nap�íklad mezi 
lety 1816 - 1935 se v nedalekých Orlických 
horách událo mnoho takových smutných tra-
gédií. Je to možná dáno i tím, že statistiky 
�íkají, že zde z celého roku je pr�m�rn� 160
zamra�ených dní, které mohou jen prodlou-
žit stín melancholie a depresí.                   (r)

„TRAGIKA
SAMOTY“



TALÍ� VE ZNAMENÍ 
SÓJI

   Sója je považována za jednu z nejstarších a sou�asn� za potravinu budoucnosti. Pochá-
zí ze severní a st�ední �íny. První zmínky o ní jsou staré tém�� t�i tisíce let. Její název 
pochází z japonského „shoyu“. Je to lušt�nina s vysokým obsahem bílkovin, navíc tyto 
bílkoviny mají vhodné složení s vysokým podílem. Proto jsou sójové výrobky oblíbenou 
složkou vegetariánské stravy. V Evrop� a Severní Americe je bohužel pom�rn� �astá na 
sójové bílkoviny. B�žné sójové výrobky nejsou z d�vodu obsahu antinutrient�, fytoestro-
gen� a fytát� vhodné pro d�ti. Vyráb�jí se však i upravené pro d�tský jídelní�ek. Sójovou 
omá�ku p�evzali Japonci od �í�an� již v 6. století, ale postupn� si její výrobu r�zn� 
upravovali, takže nyní se japonská sójová omá�ka zna�n� liší od �ínské. P�i výrob� se vy-
užívá fermentovaná sójová bílkovina, která není pro d�ti škodlivá. Uznávanou zna�kou je 
Kikkoman. Existují dva základní druhy sójové omá�ky: tmav� zbarvená koi-ku�i shoyu 
a sv�tle zbarvená usu-gu�i šóju. Tofu vzniklo v 8. století, když �í�ané zjistili, že sójové 
boby je možno zpracovat jako mléko a srážením vytvo�it hmotu p�ipomínající tvaroh 
nebo sýr. M�žeme jej krájet, strouhat, šlehat, péct, va�it a smažit, má také schopnost do 
sebe p�ijímat r�zné chuti. Proto ho m�žeme p�ipravit p�idáním vhodného ko�ení a ingre-
diencí ve slané, sladké i kyselé úprav�. Sójové mléko je zdravou alternativou živo�išného 
mléka, m�žeme ho použít nejen ve studené, ale i v teplé kuchyni. Toto mléko je lépe stra-
vitelné a neobsahuje cholesterol. Ovšem pozor na náhražky! Tempeh je tradi�ní sójový 
sýr s bílou plísní z Indonésie. Vyrábí se nao�kováním uva�ených sójových bob� speciální 
kulturou. Je bohatý na bílkoviny, lehce stravitelný a ideální do d�tského jídelní�ku. P�ed 
použitím se musí nejprve tepeln� upravit. Usmažený nebo uzený tempeh se m�že jíst za 
studena i za tepla. Hodí se jako p�íloha k t�stovinám a hlavním chod�m. Miso je sójová 
pasta p�vodem z �íny. Vyrábí se ze sójových bob�, ale také z pšenice nebo rýže a soli. Je
nepostradatelné pro p�ípravu mnoha jídel, zejména ryb a zeleniny. Velmi oblíbená je také 
polévka misoširu, která se p�ipravuje pova�ením pasty ve vod� spolu s r�znými p�ísa-
dami, t�eba se zeleninou �i rybami. Robi maso je nov�jší sójový výrobek. Svou jemnou 
chutí zastoupí maso v zeleninových sm�sích a pokrmech japonské i mexické kuchyn�. 
Dnes m�žete koupit i jiné moderní sojové produkty, t�eba páre�ky, salámy, tzv. sójová 
masa ve form� kosti�ek, plátk� a r�zn� ochucených variant.
 Recepty ke každému �lánku našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i stejn� 
jako loni na webu ECHA v odkazu Partne�i.

Text p�ipravují žáci a pracovníci
St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.   

SKVĚLÉ NÁPOJE  
aneb TEPLICKÁ 

HOTELOVKA doporučuje

Koktejly jsou nejznám�jším a nejrozší�en�jším míchaným nápojem. Slovo „coctail“ znamená v 
doslovném p�ekladu „kohoutí ocas“. Jeho pojmenování pochází z Ameriky.
    V dobách, kdy byly velmi oblíbené kohoutí zápasy, nejmenovaný barman prý namíchal drink, 
který hý�il barvami jako vít�zný kohoutí ocas. Pravd�podobn� se koktejl zrodil ze snahy ud�lat z  
dobrého ješt� lepší. Kompozi�ní možnosti jsou tém�� nevy�erpatelné a záleží p�edevším na barma-
nov� fantazii a odvaze. Podle pravidel IBA (International Bartenders Association) má jedna porce 
koktejlu obsah maximáln� 7 cl a jde o sm�s dvou nebo více ingrediencí, z nichž jedna musí být
alkoholická.
    Koktejly se p�ipravují v míchací sklenici nebo v šejkru, kam jsme p�edem nasypali led. Servírují 
se ve sklenici, kterou odborníci nazývají koktejlka �i špi�ka. Nápoj do ní p�ecedíme p�es barové 
sítko a nakonec už jen ozdobíme.
 Nau�íme vás namíchat si drink, který zp�íjemní jakoukoli oslavu a pot�ší hlavn� milovníky 
smetany a �okolády. Pat�í mezi nejoblíben�jší a nejprodávan�jší koktejly na sv�t�.

Alexander
 Nejprve do šejkru nasypeme kostky ledu, p�idáme 3 cl ko�aku nebo brandy, 2 cl kávového nebo 
kakaového likéru a 2 cl smetany. Vše d�kladn� prot�epeme a p�es sítko nalijeme do skleni�ky typu 
špi�ka. Povrch nápoje posypeme strouhanou �okoládou nebo kakaem. Poté se už jen necháme 
unášet lahodnou chutí...
 Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So�a Šr�tková a Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola 
hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Koktejly - pastva pro oči
a pohádka pro jazyk

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH
LEDOVÉ NEBEZPE�Í

 Zima je již dost dlouhá a tak mnozí z nás hledají nové formy aktivního odpo�in-
ku. Po úsp�ších Martiny Sáblíkové rozli�né zamrzlé vodní plochy brusla�e doslova 
p�itahují.
 Na zamrzlé hladiny stojatých vod tedy rybníky, jezera, vodní nádrže a p�ehrady je mož-
né vstupovat jen pokud síla ledu dosahuje minimáln� p�ti centimetr�. Této síly led ob-
vykle dosahuje pokud je venkovní teplota pod bodem mrazu alespo� po dobu deseti dn�. 
Tlouš�ka ledu však nebývá stejná po celé vodní hladin�. Je zeslabena v místech p�ítok�, 
odtok� a také tam, kde jsou r�zné ne�istoty, nap�íklad listí. N�kde bývá led zeslaben i 
úmysln� z d�vodu provzduš�ování vody kv�li rybám. Rozhodn� není radno vstupovat na 
zamrzlé proudící toky, �eky a rybníky. Tam bývá síla ledu zna�n� rozdílná je tém�� nemož-
né zjistit, zda je dostate�n� únosná všude. Na led tedy lze vstoupit jen v p�ípad�, že jsme 
zcela jist� p�esv�d�eni o únosnosti ledu ale i tak bychom nikdy na led nem�li vstupovat 
sami. D�ti by navíc m�ly jít na p�írodní led vždy jen v doprovodu dosp�lé osoby.
 P�i probo�ení je d�ležité zachovat klid, v p�ípad� panického chování totiž výrazn� rych-
leji ubývají síly. V blízkosti b�ehu je lepší se snažit vylézt sm�rem ke b�ehu. Jestliže dojde 
k nehod� uprost�ed rozsáhlé vodní plochy, doporu�uje se vylézat ve sm�ru, odkud tonoucí 
p�išel. Od místa probo�ení je vhodné se plížit, aby se hmotnost rozkládala na v�tší plochu. 
Problém však je na kluzký led v mokrém a t�žkém oble�ení vylézt. Pomoc takové osob� je 
velmi náro�ná a nebezpe�ná. K místu probo�ení se záchrance musí p�ibližovat velmi opa-
trn� a snažit se p�itom o rozložení své váhy na co nejv�tší plochu, tedy plížením, použitím 
prkna apod. K samotnému okraji prolomeného ledu není radno se p�iblížit, protože okraj 
ledu nemusí unést samotného záchrance natož sou�asn� i se zachra�ovaným. K vytažení 
osoby je lepší použít posloužit v�tev, hokejku, prkno, p�ípadn� nachází-li se v blízkosti 
vozidlo je možné použít tažné lano z  povinné výbavy. Vždy však ješt� p�ed podniknutím 
záchranné akce informujte záchraná�e na linku 150, nebo 155, p�ípadn� 112. Do p�íjezdu 
záchranných složek je nutné s tonoucí osobou komunikovat a ujiš�ovat o blížící se pomo-
ci. Zachrán�nou osobu, která je vytažená na b�eh, je nutné urychlen� p�evléci nebo zabalit 
do suchého oble�ení.
 V p�ípad�, kdy osoba nemá hmatný puls a nedýchá, je nutné neprodlen� zahájit resusci-
taci a pokra�ovat až do p�íjezdu zdravotnické záchranné služby nebo ostatních složek IZS.

Old�ich P�ibyl

 Ve �tvrtek 4. února 2010 si Spole�nost Boženy N�mcové p�ipomenula 190. výro�í narození 
spisovatelky Boženy N�mcové. Slavnostní akce se konala odpoledne u pomníku spisovatelky 
na Husov� nám�stí v �eské Skalici. Zástupci m�sta - místostarosta Ing. Josef Da�sa, spolu s 
�editelem Muzea Boženy N�mcové, �leny Spole�nosti BN a hosty, tu položili v�nec a kv�tiny. 
Mezi p�ítomnými nechyb�l malí� Ji�í Škopek, který ilustroval nové soukromé vydání „ Babi�-
ka “ a vydavatel Karel Šípek ( toto vydání nebude prodejné - pozn. red. ).
 P�edsedkyn� Spole�nosti BN Libuše Mat�jková p�ipomenula život této spisovatelky a zá-
rove� všechny p�ítomné pozvala na následnou vernisáž výstavy k tomuto výro�í, v galerii 
Fortna SV� Bájo.
 Výstava potrvá do 26. února 2010. Návšt�vníci se zde seznámí s výtvarnými pracemi Mar-
tiny Horké ( fotogra	 e ze Staré školy BN ), Evy Sko�epové ( 52 ilustrací z Pohádek Boženy 
N�mcové ) a Hany Vav�ínové ( „ Cesty “  -  obrázky z Ratibo�ic ).     Text a foto Ivan Vávra

Památka na Boženu Němcovou

 Devatenáctiletý Petr Machán� z Náchoda je 
studentem �tvrtého ro�níku obchodní akademie, 
ale jeho velkým koní�kem je skládání hudby. 
Konkrétn� se jedná o muziku 	 lmovou a ve v�t-
šin� p�ípad� pro symfonický orchestr. H�e na kla-
vír se pod vedením u�itelky Jarmily Sta�kové z 
Nového M�sta v�nuje teprve druhým rokem, ale 
již se m�že jako samouk pochlubit n�kolika skla-
datelskými úsp�chy. V roce 2008 se z celkového 
po�tu 204 skladeb probojoval do 	 nále skladatel-
ské sout�že Gramodeska 2008, jejímž partnerem 
je �eský rozhlas. Jeho skladba tak spole�n� s 
dalšími devíti 	 nalisty spat�ila sv�tlo sv�ta na vi-
nylové desce a CD s názvem Gramodeska 2008. 
Dalším významným mezníkem v život� mladého 
skladatele byl rok 2009, kdy spole�n� s kolegyní 
3D gra	 �kou vyhrál konkurz na zn�lku pro Pils-
ner Urquell, která byla odvysílána nap�íklad na 
Nova sport a mnoha dalších �eských i zahrani�-
ních programech.
 Petr Machán� také úzce spolupracuje s Var-
hanem Orchestrovi�em Bauerem, který d�lal 
mimo jiné hudbu k 	 lmu režiséra Miloše Forma-
na Goyovi p�ízraky. Petrova skladba byla poprvé 
pod Bauerovou taktovkou prezentována koncem 
lo�ského roku na Mezinárodním studentském fes-
tivalu 	 lm� v Písku.
 „Mým snem je v�novat se hudb� celým já a 
snažit se prorazit jako 	 lmový skladatel i do za-
hrani�í. V sou�asné dob� pracuji na albu s názvem 
„Nonexistent 	 lms“ (Neexistující 	 lmy), kterým 
bych se pozd�ji mohl prezentovat na svých webs-

� (zleva) Petr Machán�, herec Vojta Kotek, Varhan Orchestrovi� Bauer a orchestr p�i 
premié�e Petrovy skladby na MSFF 2009 v Písku.

Náchodský rodák sklízí první úspěchy
s fi lmovou hudbou

PARUKY pro ženu v každém věkuPARUKY pro ženu v každém věku
Naše paruky jsou lehké a vzdušné

�� výběr a nákup ze 100 modelů možný 
ihned

�� levné módní typy i luxusní modely

�� vyzkoušení v kabince, můžeme Vás 
navštívit i u Vás doma nebo v nemocnici

�� cena módních typů již od 2000,-Kč

�� při nákupu odečítáme příspěvek
od zdravotní pojišťovny ve výši

1000 - 3000 Kč a naše sleva 750 Kč

v Náchodě,
Komenského ul. 266 (za gymnáziem)

Otevřeno:
Po-Pá 9-17,30 hod

a So 9-12 hod.

Telefon:
723 996 195

Těšíme se
na Vás!

Velký pěkný byt 3+1 o výměře 103 m2 v Olešnici v Orlických Horách  ....................................................350 000,-Kč
Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v České Skalici  ..........................................................3 350 000,-Kč
Pronájem hezkého, plně vybaveného bytu o velikosti 2+1 v Dobrušce  ............................................. 5 900,-Kč/měs.
Udržovaná rodinná vila z r. 1935, v atraktivním prostř. u zámku v Náchodě  .....................................4 795 000,-Kč                                
Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí v Náchodě Bělovsi  .............................................................1 890 000,-Kč

Rodinný domek Havlovice
Rodinný domek v Havlovicích u Úpice. Domek je v původním, ale udržovaném stavu 
s novou přípojkou vody a kanalizace. V přízemí je veranda, kuchyň s jídelnou a obývací 
pokoj, dále WC, zadní východ na uzavřený dvorek, koupelna, kůlna a místnost sloužící jako 
sklep.V podkroví je jeden pokoj a půda vhodná k přestavbě. Na zahradě (částečně oplocené) je 
dřevník a menší zahradní domek. Dům je napojen na el. 220/380V, vodovod, kanalizaci, příjezd 
po obecní, nové asfaltové komunikaci. Výměra celkem 689 m2.     � Cena: 1 200 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

tránkách jako skladatel 	 lmové hudby. Album bude zahájeno úvodní skladbou Main theme, 
kterou bych si p�ál nahrát s reálným orchestrem ve studiu Sme�ky, které pat�i pod studia 
Barrandov,“ odkrývá své nejbližší plány Petr Machán�.
 Skladby mladého um�lce je možné poslechnout (zatím pouze d�lané p�es PC) na adrese: 
www.bandzone.cz/petrmachane nebo www.wolf.humanart.cz. Nejnov�jší Petrovu hudbu k 
	 lmovém hitu AVATAR naleznete na http://www.stream.cz/video/3/425966- avatar-ma-ver-
ze.                                                                                                                                             kp



 Naše sou�asnost se stále více potýká 
se stresem, nutností vyvažovat vysoký 
pracovní výkon a rychlé tempo doby. Ze 
života se vytrácí pohoda a spokojenost a 
ženy i muži p�ed zrcadlem p�ísahají, že 
by to cht�lo zm�nu, nový impuls, novou 
energii...Pro všechny, kte�í cht�jí získat 
�i obnovit pocit osobní spokojenosti, 
jsme p�ipravili v novinách ECHO spe-
ciální seriál. V p�ti zastaveních Vás pro-
vedeme technikami, procedurami
a postupy, jež by m�ly nejen vzbudit 
Váš zájem,, ale zejména nahradit slova 
„cht�la bych, cht�l bych“ jedním výra-
zem: „Chci“. Pr�vodci nám budou Dita 
Sodomková a So�a Schärferová. Na jed-
né adrese tak m�žete dop�át vašemu t�lu 
p�íkladnou pé�i, která zahrnuje aplikaci 
p�ístroj� Vacuum �i Myostim. Dop�át si 
anticelulitidovou �i �okoládovou masáž, 
vychutnat tepelnou harmonii sálající z 
lávových kamen�. Samoz�ejm� v na-
bídce nechybí ani klasické, sportovní �i 
relaxa�ní masáže nebo lifting. Odbornou 
stimulací nervových zakon�ení na nohou 
�i rukou zakusíte blahodárné ú�inky re-
� exologie. To vše v p�íjemném prost�edí 
a v kvali� kované pé�i, která se vždy �ídí 
vašimi individuálními požadavky.

FORMOVÁNÍ POSTAVY
   „Samoz�ejm�, že naši postavu m�žeme 
formovat r�znými zp�soby. Jist� ideál-
ní je kombinace p�im��eného pohybu 
a zdravého jídelní�ku. Ovšem, ne vždy 

� foto: Aplikace p�ístroje Myostim

MĚNÍME SVŮJ STYL - Zastavení první

Písemné nabídky zasílejte na adresu: 
Amulet - chráněné dílny s.r.o., Kladská 112, 547 01  Náchod 
personální oddělení, e-mail: info@amuletchd.cz
nebo osobně v pracovní dny od 8.00 - 15.00 hodin

Pracujeme.

KVALITNĚ
SPOLEHLIVĚ
VÝHODNĚ

Dokážeme si práce vážit.

Firma Amulet - chráněné dílny s.r.o. patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele 
zdravotně postižených osob v regionu. Její dlouhodobá a kvalitní spolupráce  
s předními světovými výrobci pryžových dílů pro automobilový průmysl přináší 
řešení celospolečenského problému uplatnění osob se zdravotním postižením 
na trhu práce. A hledat řešení tohoto problému je naším cílem.

Pro závod Náchod hledáme 

ZAMĚSTNANCE 
PRO VÝROBU 
A KOMPLETACI MODELŮ 
STAVEBNIC LEGO
Vhodné i pro zaměstnance 
se zdravotním postižením

Požadujeme:
zručnost I spolehlivost I pečlivost I chuť pracovat

Nabízíme:
prostředí rozvíjející se stabilní fi rmy 
týmovou práci I pomoc při zaučení
dodatkovou dovolenou I příspěvek na stravování 

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
� možnost kvalifikace - ZK p�i SOU Služeb Praha

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD�LÁVÁNÍ
v�. materiálu v daných oborech

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.
tel.: 605 985 515, 491 473 006

e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M�sto n.Metují 

                

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO HRONOV
Uvádí v měsíci únoru 2010Uvádí v měsíci únoru 2010

ŽALUZIE

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 

� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

 Omrzliny jsou medicínskou terminologií 
postižením k�že až hlubších vrstev k�že 
p�sobením chladu, vlhka a v�tru. Omrzliny 
mohou vzniknout i v dob�, kdy neklesne 
teplota pod bod mrazu - pokud se kumuluje 
negativní p�sobení vlhka a v�tru. Ne vždy je
známo, že riziko omrzlin závisí i na aktuál-
ním zdravotním stavu. Více náchylní jsou k 
omrzlinám lidé dehydrovaní, unavení, di-
abetici a ku�áci. Rovn�ž porovnáním mezi 
pohlavími bylo zjišt�no, že vznik omrzlin je 
mnohem �ast�jší u muž�, než u žen.         (r)

POZORPOZOR
NA OMRZLINY!

 Stále více se prosazují netradi�ní zimní 
sporty a my chceme vyplnit mezeru ve va-
šich informacích v p�ípad�, že vás n�kdo 
pozve (krom� brigády na odklízení sn�hu u 
domu) na víkend na heliskiing, ice sailing �i 
snowkiting. Himlhergotdonevetrkrucajsele-
ment, že nevíte, co to je? Echo zjistilo, že he-
liskiing je lyžování, kde vás na svah dopraví
místo vleku vrtulník. Ice sailing je lední 
jachting (známý již z Holandska 17. století) 
a snowkiting je varianta, kdy si krom� lyží �i 
snowboardu p�ibalíte na zimní výlet i malé-
ho draka, který vás táhne po širých sn�žných 
pláních...                                                    (r)

ZIMA TROCHU JINAK

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

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

www.strechy-pesta.cz

st�edisko dílny v Zábrodí - Kon�inách
Nabízí:

� Autorizovaný servis a prodej traktor�
   Zetor, vozík� Desta a multikár Magma

� Mytí motorových vozidel
� Prodej technických plyn� a mazadel

Provádí:
� Montáž a ov��ování tachograf�

� Technické kontroly
vysokozdvižných vozík�
� M��ení emisí - diesel

� Opravy nákladních vozidel,
ostatních traktor� a vysokozdvih�
- po dobu opravy vysokozdvihu

možnost zap�j�ení náhradního vozíku
� Práce teleskopickým manipulátorem 

do výše 4 m (sypké hmoty
+ paletové zboží)

� Odvoz splaškových vod
ze septik� a žump

Zajiš�uje:         STK vozidel

Obchodní družstvo 
Impro Zábrodí

– Kon�iny

Kontakt: tel: 491 445 229,
491 445 222, 607 705 464

e-mail: tachografy@odimpro.com

m�žeme intenzivn� cvi�it, ne všechny partie postavy m�žeme efektivn� ovlivnit. My 
pracujeme s nabídkou formování postavy za pomocí p�ístroj�, procedur a postup�. 
Díky tomu dokážeme ovlivnit a upravit množství tukové tkán� v problematických 
partiích i bez intenzivního cvi�ení“, �íká Dita a vysv�tluje výhody p�ístroje Myostim. 
Ten dokáže stimulovat bu�ky a vyprovokovat je k pasivní gymnastice. Vaše t�lo leží v 
klidu, ale svalové bu�ky pracují. Tato metoda se dob�e uplatní pokud chcete formovat 
nap�íklad b�išní partie. „Krom� p�ístroje
Myostim používáme p�i formování postavy našich klient� a klientek i za�ízení pra-
cující na principu vakua. Proh�átím a velmi p�esným zacílením tohoto p�ístroje na 
tukovou tká� dochází k narušení nahromad�ných tukových zásob a jejich vylou-
�ení prost�ednictvím lymfatického systému. „Nejsou to žádná kouzla a �áry“, po-
dotýká s úsm�vem So�a. Nutno zd�raznit, že metody formování postavy jsou sku-
te�n� stejn� vhodné pro ženy i muže. kontakt: Hurdálkova 206, 547 01 Náchod,                                        
www.zmensvujstyl.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:
�eská kvalita za polskou cenu - nap�. trojdílná sk�ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

� Ned�le 21. února od 15.00 hodin
Sál Josefa �apka Hronov

Maškarní bál pro d�ti s názvem
LETÍME NA PLANETU ZEMI

Tradi�ní maškarní rej pro d�ti.
Vstupné: K� 45,-, masky zdarma

� Sobota 27. února v 19.30 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov

I. hra v p�edplatném Divadelní soubor
Jiráskova divadla Hronov

Carlo Goldoni:
POPRASK NA LAGUN�

Režie: Miroslav Lelek
Vstupné: K� 80,- 70,- 60,-

� Ned�le 28. února od 14.00 hodin
Sál Josefa �apka Hronov

ODPOLEDNÍ NED�LNÍ �AJE
NEJEN PRO SENIORY

K tanci i poslechu Vám bude hrát
pan Josef Langer z Hronova.

Vstupné: K� 50,-



Pracujeme.

KVALITNĚ
SPOLEHLIVĚ
VÝHODNĚ

Dokážeme si práce vážit.

Písemné nabídky zasílejte na adresu: 
Amulet - chráněné dílny s.r.o., Kladská 112, 547 01  Náchod 
personální oddělení, e-mail: info@amuletchd.cz
nebo osobně v pracovní dny od 8.00 - 15.00 hodin

Významný partner

Firma Amulet - chráněné dílny s.r.o. patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele 
zdravotně postižených osob v regionu. Její dlouhodobá a kvalitní spolupráce  
s předními světovými výrobci pryžových dílů pro automobilový průmysl přináší 
řešení celospolečenského problému uplatnění osob se zdravotním postižením 
na trhu práce. A hledat řešení tohoto problému je naším cílem.

Pro závod Náchod a Velké Poříčí 
hledáme zaměstnance na pozici
 

OPERÁTOR 
RUČNÍ OPRACOVÁNÍ
GUMÁRENSKÉ VÝROBY
Vhodné převážně pro zaměstnance 
se zdravotním postižením
Požadujeme:
zručnost I spolehlivost I pečlivost I chuť pracovat

Nabízíme:
prostředí rozvíjející se stabilní fi rmy 
týmovou práci I pomoc při zaučení 
dodatkovou dovolenou I příspěvek na stravování 

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2820,-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

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�.
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

CHCETE PORADIT 
JAK UŠET�IT NA

VÝDAJÍCH V DOMÁCNOSTI 
I VE FIRM�?

Můžete snížit své výdaje za plyn, 
elektrickou energii, telefonování, 

pohonné hmoty, dovolenou, běžné 
nákupy...

Nezávazné informace obdržíte na 
tel.číslech:

602 605 215 a 728 423 002     

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775����

 Praktická sebeobrana znamená ve svém širším významu obra-
nu vlastních hodnot na všech úrovních, tzn. nejen úrovni fyzické, 
na kterou bývá �asto redukována. Další útoky mohou probíhat 
nap�íklad v oblasti emo�ní. Obrana vlastních hodnot nekon�í ani 
po úsp�šném vy�ešení kon� iktní situace, protože m�že následovat 
�ada dalších problém� p�edevším v souvislosti s trestním �ízením, 
kdy si budeme muset obhájit své vlastní jednání. Proto je znalost 
právní problematiky neodd�litelnou složkou komplexního p�ístu-
pu k bojovým um�ním.  
 Rámcový p�ehled by m�l mít ovšem každý, protože jen ur�itá 
míra informovanosti umožní jedinci správn� jednat a zbavit se 
strachu z obrany nejen vlastního zdra-
ví a života, ale i svých blízkých a spo-
luob�an�. Zprávy v mediích jsou �as-
to vytržené z kontextu a prohlubují už 
tak dost v lidech zako�en�ný strach z 
naprosto p�irozené reakce, která musí 
následovat, když se nám snaží n�kdo 
vážn� ublížit. Medializovaný p�ípad 
zlod�je utíkajícího s autorádiem a 
majitele, který ho na út�ku post�elil je 
jen jeden z mnoha. Zpráva vyzn�la v 
neprosp�ch zákona, který ve své pod-
stat� špatný není. Problém byl bohu-
žel v neznalosti st�ílejícího. Útok sice trval, ale jen na majetek a 
obrana tak byla „zcela zjevn� nep�im��ená zp�sobu útoku“. Byl 
zde hrubý nepom�r mezi škodou hrozící majiteli a škodou zp�so-
benou úto�níkovi.
 Mezi nejd�ležit�jší zákony vztahující se k sebeobran� pat�í 
hlavn� $ 29 „nutná obrana“ (dále pak $ 28 „krajní nouze“ a $ 32 
„oprávn�né použití zbran�“).

Nutná obrana
 „�in jinak trestný, kterým n�kdo odvrací p�ímo hrozící nebo 
trvající útok na zájem chrán�ný trestním zákonem, není trestným 
�inem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevn� nep�i-
m��ená zp�sobu útoku.“
 V možnostech textu m�žeme zmínit jen stru�n� pár nejd�leži-
t�jších poznámek. Jednání, které by za normálních okolností bylo 
trestné, není v p�ípad� spln�ní následujících podmínek trestným 
�inem. Mezi zájmy chrán�né trestním zákonem pat�í život, zdraví, 
svoboda, majetek, �est.
 Útok musí trvat nebo „p�ímo hrozit“, to znamená, že zákon 
nemluví o tom, že musíme být naprosto pasivní a �ekat na útok. 
„P�ímá hrozba“ útoku musí být z�ejmá nap�íklad z gest, vyhro-
žování, ale p�edevším z jejich kombinace s krácením vzdálenosti 
(vyjma použití st�elné zbran�), ohrožováním zbraní (n�ž, pistole, 
teleskopický obušek) apod. Platí, že rozhodující je prvotní úto�ná 

iniciativa, která musí vycházet od úto�níka. M�žeme tedy, dokon-
ce to je z hlediska taktiky boje racionáln�jší, jeho útoku p�edchá-
zet.
 Každá ú�inná obrana musí být pochopiteln� nep�im��ená, musí 
být vždy o n�co d�razn�jší než útok, aby došlo k jejímu efektiv-
nímu vy�ešení, ale nesmí být zcela zjevn� nep�im��ená zp�sobu 
útoku. Obranou m�že být zp�sobena tedy i v�tší škoda, než jaká 
hrozila, ale jak bylo již �e�eno, nesmí jít o hrubý nepom�r.
 P�im��enost se posuzuje podle intenzity útoku a podle všech 
okolností p�ípadu. Na vybo�ení z mezí nutné obrany nelze usou-
dit jen z toho, že napadený se bránil zbraní proti neozbrojenému 

úto�níku, v�kov� podstatn� mladší-
mu, fyzicky siln�jšímu a známému 
svou agresivitou.
 Pokud je úto�ník� více (skupinový 
boj) je možné použít nutnou obranu 
proti kterémukoliv z nich, bez ohledu 
na jeho postavení �i ozbrojení.
 Nej�ast�jší chyby (vybo�ení z 
mezí nutné obrany, tzv. exces)
vyplývají z uvedeného textu.
 Jde o exces intenzivní tj. obrana 
byla zcela zjevn� nep�im��ená zp�-
sobu útoku (viz p�íklad výše) a exces 

extenzivní tj. obrana nebyla s hrozícím nebo trvajícím útokem 
sou�asná, tj. v obran� bylo pokra�ováno ješt� v dob�, kdy útok 
skon�il, nebo byla obrana p�ed�asná.
 Proti útoku, který je dokon�en, není nutná obrana již p�ípustná. 
Jestliže by však úto�ník odcházel za ú�elem opat�ení si zbran�, 
kterou by cht�l dále pokra�ovat v útoku, není �in úto�níka do-
kon�ený a je možné dále jednat v rámci nutné obrany. Dalším 
d�ležitým pojmem je obrana putativní (domn�lá obrana), která je 
posuzována podle zásad o skutkovém omylu. 
 K nutné obran� je oprávn�n kdokoliv, tedy nejen ten, kdo byl 
bezprost�edn� sám ohrožen (pomoc n�komu v obran�). Cílem 
textu není rozhodn� ší�ení agrese a násilí, ale stru�né seznámení 
široké ve�ejnosti s právní úpravou sebeobrany, které jim umožní 
efektivn� a beze strachu jednat.

Text: M. Kastnar, M. M��ínský

Podrobn�jší právní rozbory probíhají
v oddíle bojových um�ní Náchod.

Pravidelné tréninky na: ZŠ TGM Náchod (každé pond�lí a 
st�edu)

oddíl d�tí od 15:30, oddíl dosp�lých od 17:00
kontakt: 724 350 372 nebo 776 116 277

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

V cen� montáže provádíme diagnostické nakódování �ídících jednotek vo-
zidel s elektro instalací tažného za�ízení, které je velice d�ležité pro bez-
poruchový provoz vozidla s tažným za�ízením. Jsme také výrobci a p�ímý 
dovozci originálních elektroinstalací k tažným za�ízením.  

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
odborné poradenství, montáž, servis u výrobce, prověřené kvalitou 

výroby ISO, prodeje a montáží se 17 letou tradicí na trhu. 

SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 
549 12   Náchod – Vysokov

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

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

Kontakty:

!!!POZOR AKCE!!!!!!POZOR AKCE!!!
Nyní p�i každém namontovaném Tažném za�ízení do konce února: 

DÁREK Dle vlastního výb�ru 
- produkt od � rmy LIQUI MOLY.

MOTOROVÉ OLEJE
ADITIVA

AUTOKOSMETIKA

Nebo možnost zap�j�ení automobilu do 25 km ZDARMA!!

Sebeobrana a právoSebeobrana a právo

M�sto Náchod a Pivovar Primátor a.s. jsou po�adateli 
Reprezenta�ního plesu m�sta Náchoda

27.února v Náchodském Beránku

Slavnostní atmosféru krásného prost�edí dotvo�í i hodnotný program.
K tanci a poslechu budou hrát - Kapela Relax Band na velkém sále

a cimbálová muzika Drahan v kavárn�.

Hostem ve�era bude Petra �ernocká,
 sou�ástí programu p�edtan�ení, p�lno�ní p�ekvapení 

a p�edání cen Kulturní a sportovní nadace m�sta Náchoda. 

Zkusit št�stí m�žete v opravdu bohaté tombole a ve�e�i si dát
v restauraci hotelu.

Vstupenky v prodeji od 18.2. v Informa�ním centru na Kamenici

P�ij�te si zatan�it a strávit výjime�ný ve�er
v náchodském Beránku

v sobotu 27.února ve 20 hod.



 V podve�er sv. Valentýna se v jarom��-
ském M�stském muzeu uskute�nila první 
z �ady akcí, po�ádaných v rámci zahájení 
oslav 20 let trvání výb�rového magické-
ho klubu Magické Lóže Michala Siloráda 
Patr�ky - exkluzivní celove�erní show Dua 
Carlos z  Náchoda.

 Do posledního místa zapln�ný sál žasl 
nad copper� eldovskými iluzemi, jako 
nap�. vznášení ženy, odd�lování hlavy od 
t�la nebo p�ep�lení partnerky na cirkulár-
ce. Jako hosté po�adu vystoupili Mr. Carlo 
s partnerkou Irenou a p�edvedli brilantní 
�íslo z dob starého n�mecka. Dalším hos-
tem byl Jaroslav Zach - kouzelník, spi-
sovatel, výtvarník a �editel muzea magie                     
v Jarom��i.

(r)

Carlos přepůlil partnerku

� hrajeme od 18. února každý den až do 10. b�ezna
� jsme teprve t�etím kinem v �eské republice, kde je tento unikátní dokument pro-
mítán - díky exkluzivní smlouv� s National Geagraphic Cinema Ventures (USA)
� natá�ení prob�hlo v rámci „Vertigo Tour“ po Jižní Americe v roce 2006, � lm byl 
nasnímán n�kolika digitálními kamerami, zpracováno bylo více jak 100 hodin zázna-
mu, prostorová 3D technologie a špi�kový 7.1 zvuk se ve � lmu spojují a vytvá�ejí fas-
cinující podobu celého vystoupení, díky 3D technologii se skute�n� ocitáte na pódiu 
mezi Bonem, The Edgem, Adamem a Larrym
� setlist obsahuje zhruba patnáct písní, nechyb�jí hity jako One, Where The Streets 
Have No Name, With Or Without You �i populární Beautiful Day nebo Vertigo...
 
�t 18. 2. v 19.00 hod., Pá 19. 2. v 20.15 a 22 hod., So 20. 2. v 20.15 a 22 hod., Ne 21. 
2. v 20.15 hod., Po 22. 2. v 20.15 hod., Út 23. 2. v 20.15 hod., St 24. 2. v 20.15 hod. 
�t 25. 2. v 18.00 hod, Pá 26. 2. v 18.00 hod., So 27. 2. v 18.00 hod., Ne 28. 2. v 18.00 
hod., Po 1. 3. v 19.00 hod., Út 2. 3. v 19.00 hod., St 3. 3. v 9.00 hod., �t 4. 3. v 19.45 
hod., Pá 5. 3. v 21.30 hod., So 6 .3. v 20.30 hod., Ne 7 .3. v 20.30 hod., Po 8. 3. v 19.00 
hod., Út 9. 3. v 19.00 hod., St 10. 3. v 19.00 hod.

Kino Vesmír Náchod

FILM U2 3D
- unikátní dokument v Náchod�

Hostinec U STUDNY ve Studnici
vás zve na

ŘÍZKOVÉ HODY
ve dnech

27. - 28. února
Tel. 739 433 396

 V pozvánce na svatební Valentýn-
skou výstavu, kterou jsme zve�ejnili v 
minulém �ísle, nedopat�ením vypadl 
datum konání. �tená��m i po�adateli se 
omlouváme.

(r)

OMLUVA

 V pátek 29.ledna nás v prvních t�ídách ZŠ 
Komenského v Náchod�, poslední vyu�ova-
cí hodinu, navštívil pan Vlastimil Št�pánek 
z Mysliveckého sdružení Lískovec Kra-
molna. Pobesedoval s d�tmi o zví�átkách 
žijících v naší p�írod�. Pou�il d�ti, jak se v 
p�írod� chovat a jak mohou podzimním sb�-
rem kaštan� a žalud� pomoci zví�átk�m v 
zimním období. D�ti si zopakovaly poznat-
ky z prvouky, které si rozší�ily o n�které vý-
razy myslivecké mluvy, z blízka si prohlédly 
paroží jelena, které je udivilo svojí vahou a 
pak parohy srn�í zv��e. Dotaz� bylo tolik, že 
odpovídat na všechny, protáhlo by se vyu�o-
vání do odpoledne.

 T�ešni�kou na dortu byla p�ítomnost 
loveckého psa, n�mecké krátkosrsté oha�-
ky Besy, která p�edvedla svoji poslušnost             
i ochotu nechat se od zájemc� pohladit.

Mgr. Marcela Lepšová

BESEDA S MYSLIVCEMBESEDA S MYSLIVCEM

FOTOGRAFKA
Karolína Trudi�ová

777 86 33 43
www.traudy.estranky.cz

traudy@seznam.cz

ŠIB�INKY
maškarní pro dosp�lé

sokolovna Nový Hrádek

sobota 6. b�ezna
ve 20 hodin

hraje kapela STYL
ob�erstvení a tombola

srde�n� Vás zveme

� Tradi�ní masopustní pr�vod ve Dvo�e Králové nad Labem m�l v letošním roce jednu 
charitativní novinku. Stal se jí prodej posvícenských kolá�k�. Tržba za jejich prodej byla 
poukázána na konto pomoci pro zem�t�esením postihnuté Haiti.              foto Mirek Brát

HLEDÁME t�íbarevnou
(bílo�ernorezatou)

KO�I�KU BETYNKU,
 která se nám ztratila ve �tvrtek 11.2. 

v ulici Na Klínku.

Prosíme o jakoukoliv informaci 
na tel. 491 420 178, 724 107 

702 nebo na adrese:
Na Klínku 1432

(pod hospodou), Náchod    
D�kujeme

� Ji�í Veselý a Cyril Svoboda jednají v regionální kancelá�i CzechInvest v Hradci Krá-
lové o její existenci

 Jaký je váš postoj k rozhodnutí vlády 
zrušit regionální centra CzechInvestu?
 Jsme zásadn� proti zrušení regionálních 
kancelá�í agentury CzechInvest, nebo� 
tento krok výrazn� omezí podporu malým 
a st�edním podnik�m. Rozhodnutí vlády 
je zejména v dob� ekonomické krize zcela 
iracionální, proto vytvo�íme maximální tlak 
na vládu, aby zm�nila sv�j postoj a zajistila 
existenci všech 13 regionálních kancelá�í 
agentury CzechInvest a podpo�ila regionál-
ní poradenství a asistenci v oblasti podniká-
ní a evropských dotací. Absurdita rozhodnu-
tí ministerstva spo�ívá v tom, že dosud bylo 
z opera�ního programu Podnikání a inovace
vy�erpáno pouhých 14 mld. K� z alokova-
ných 96 mld. K�. Rozhodnutí vlády se týká 
také pobo�ky v Hradci Králové, kterou ro�-
n� využívá více než 1 000 menších podni-
katel� a její uzav�ení výrazn� zhorší �erpání
dotací z Evropské unie.

 Vláda dlouhodob� ne�eší vysoké vý-
kupní ceny elektrické energie ze slune�-
ních elektráren. Jaký to bude mít dopad 
na odb�ratele?
 Výkupní cena z fotovoltaických elekt-
ráren v �R pat�í k nejvyšším v Evrop�. Je 
dokonce dvakrát vyšší než v sousedním 
N�mecku. Neúm�rn� vysoká výkupní cena 
solární energie zdražuje cenu energie pro 
všechny odb�ratele a v období ekonomické 

krize tak dále navyšuje rozpo�ty domácností a snižuje konkurenceschopnost �eských podni-
k�. Cena výroby slune�ních kolektor� se snížila více než o �ty�icet procent a hlavn� se nikdo 
nezabývá obrovskou ekologickou zát�ží zp�sobenou likvidací vysloužilých solárních panel�. 
My máme p�íslib poslanc� KDU-�SL, že budou podporovat snížení výkupní ceny elektrické 
energie ze slune�ních elektráren.                                                                                           JH

Postavíme se proti krokům vlády prohlubujícím ekonomickou krizi
Rozhovor s MUDr. Ji�ím Veselým, krajským p�edsedou KDU-�SL

NÁCHODSKÝ KLONDIKENÁCHODSKÝ KLONDIKE
 Dé�ko Náchod srde�n� zve všechny d�ti a 
dosp�lé na Klondike, recesní zlatokopecké a 
zálesácké putování dvojic, nebo rodin. Po trase 
jsou pro ú�astníky p�ipravené r�zné netradi�ní 
sout�že, jako nap�íklad: rýžování zlata, chytání 
bizona, st�ílení z luku a kuše, lovení mustang�, 
apod. P�ipraveny jsou drobné odm�ny, pro nej-
lepší v kategoriich zálesácké ceny, jako sekera, 
n�ž, prak_ P�ipravena je závodní i nezávodní 
�ást. Nezávodní pro ty co necht�jí sout�žit, 
ale cht�jí se projít krásnou krajinou a poznat 
netradi�ní zálesácké disciplíny. P�ihlášení do 
Klondiku je v sobotu 20. 2. v 9.30 hod p�ed 
budovou Dé�ka. Start je od 10.00 hod, Klondi-
ke probíhá Dé�kovským a zámeckým parkem. 
Ú�astníci budou rozd�leni do kategorií: rodiny 

s malými d�tmi do 3 let a rodiny s d�tmi do 
10 let, d�ti do 10 let, do 15 let, do 30 let a nad 
30 let. S sebou si do týmu vezm�te: v p�ípad� 
sn�hu sá	ky �i peká�, rýžovací panev na zlato 
a další d�ležité pom�cky zálesáka. Startovné 
je 30,- na osobu. (rodiny mají slevu na osobu) 
(v cen� je ob�erstvení a zálesácké odm�ny)
 Dále Dé�ko od 20.00 hod po�ádá v sále v 
restauraci Vatikán v Náchod� pro dosp�lé ta-
ne�níky tradi�ní Country bál plný hudby, tance 
a zábavy. Pro zájemce jsou p�ipravené sout�že 
o nej muže, ženu, družstvo a tane�ní pár bálu 
o p�kné dobové ceny. Vstupné je pro ú�atníky 
Klondiku 65,- pro country oble�ené 80,- pro 
ostatní tane�níky 95,-. . Vstupenky jsou sloso-
vatelné.                                                        GW

� Karel Kašpar mlaší s partnerkou Věrou Kašparovou (Duo Carlos) � Karel Kašpar starší (Mr. Carlo) a Irena Mertová



4500,- + inkaso, Vratná kauce. TEL.:776 
17 95 16, 777 051 008
* Pronajmu 3+1 v Novém M�st� 
n.M.,velká lodžie, p�ízemí, zd�ný d�m, 
5500,-/m�s. + energie, kauce,volný od 
04/10. TEL.606507380
* Prodám byt v OV 3+1 v Novém M�s-
t� nad Metují pod sokolovnou, v p�ízemí, 
zd�ný, 75m2, úpravy byt. jádra nutné Tel. 
608865087
* Prodáme pozemky pro výstavbu RD 
v p�kných lokalitách u N.M�sta n/M, z 
v�tší �ásti v�etn� inženýrských sítí. Cena: 
od 300,- K�/m2, tel.602 204 002 - Ideal 
Reality
* Pronajmu dlouhodob� garzonku s 
balkonem v Náchod�. Tel. 608 66 77 32
* PRODÁM byt 2+kk ve zd. dom� v 
Náchod� - do OV r.2018, ul. Duhová 
(po celk. rek.-plast. okna, zd. jádro,bar...) 
nebo VYM�NÍM za byt 3+1 a v�tší (jen 
OV nebo DR s možností do OV) na Pl-
hov�. Doplatek samoz�ejmostí. Tel.776 
702 212
* Prodám byt 3+1 v OV (podíl v RD) v 
Hronov�, blízko centra. Cena 1 100 000,-
K�. tel. 774 634 731
* Prodám byt 1+1 v OV zd�ný v Nácho-
d� se soukr.dvorkem. TEL.:608 86 98 85
* Prodám byt 4+1 74 m2 v OV v Nácho-
d� na Plhov�, p�ízemí. TEL.: 604 437 128
* Prodám 1+ kk v Novém M�st� nad 
Metují, OV, dobré místo i cena, p�i rych-
lém jednání cena 600 tisíc K�, sou�ástí je 
balkon a výtah. Tel.776 56 46 71
* Pronajmu byt 1+1 a 2+kk v Hronov�. 
Tel. 608 11 00 41
* PRODÁM BYT 1+1, OV, v cihlovém 
dom�, v Náchod� na Karlov� kopci. Vel. 
35 m2, velká lodžie. Cena 700.000,-K�.
Informace- tlf.773 200 564. RK nevolat
* Pronajmu byt 1. kat. 2+1 v Náchod� 
B�lovsi, 3. podl., �áste�n� za�ízený, plas-
tová okna, 54 m2, dlouhodob�. M�sí�ní 
nájem 3.500 K�, ro�ní kauce na rok za-
platit 36.000 K�. Volný od 1.3.2010. jen 
vážný zájemce. Tel. 607 951 833
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlo-
vého domu v Polici nad Metují. V cen� 
je byt. jednotka, spoluvl. podíl na spole�-
ných �ástech domu, na pozemcích a také 
na nebyt. jednotce - prodejna v p�ízemí. 
Cena 770.000 K�. TEL.:606 951 546
* Dlouhodob� pronajmu za�ízený byt 
2+1  v Náchod� v centru, 2.podlaží, s 
výtahem. Kauce. Možno pro 3 studenty. 
TEL.: 603 566 669 po 19.hodin�
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na 
sídlišti u nemocnice. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* Pronajmeme byty v Náchod� ved-
le nám�stí v ulici Riegrova: byt 2+1, 50 
m2, 5400,-K� + inkaso, byt 1+1, 40 m2, 
4800,-K� + inkaso. Kauce 10 000,-K�, 
velmi dobrý stav byt�, parkování vozidla 
zajišt�no ve dvo�e. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Hu-
sova (bývalá Jednota). velmi dobrý stav, 
parkování zajišt�no a areálu. Byt 4+kk, 
75 m2, 5900,-K� + inkaso, byt 1+kk, 34 
m2, 4600,-K� + inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 
5100,-K� + inkaso. Kauce 10 000,-K�. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na 
sídlišti u nemocnice. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 v klid-
né �ásti Náchoda. TEL.:776 553 651
* Pronajmu byt 2+1 v cihlovém dom�, 
2.NP s balkonem v Náchod� 55 m2, po re-
konstrukci, nová Eurookna, nová kuchy�, 
koupelna a WC. Nájem 5000,-K� v�.fon-
d� oprav + inkaso, kauce 15 tis.K�. TEL.: 
733 735 709
* Dlouhodob� pronajmu garsonku 
30m2 v Novém M�st� n/M. D�m je za-
teplen, plastová okna, možnost p�ipojení 
internetu. Volný ihned. P�i nástupu kauce 
15000,- Tel. 608 323 373
* Prodám DB 1 kk v Náchod�, 3p., bal-
kon, p�vodní udržovaný, plastová okna, 
nízké provozní náklady, RK nevolat, 
515.000,--, tel.: 604 905 966
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Pala-
chova ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1500,-
K� služby. TEL.:775 061 233
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� Plho-
v� ve 3. p., byt je v dobrém a �istém sta-
vu, bezbariérový p�ístup s výtahem, Cena 

699.000 K�. Tel. 603 511 861, RK nevolat
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� 
n/M v zatepleném dom�, plastová okna, 
možnost p�ipojení internetu. P�i nástupu 
kauce. Volný ihned. Tel. 608 323 373
* Prodám byt 2+1 - 63m2 v OV, komplet-
ní rekonstrukce 2008 v Náchod� nedale-
ko centra. Sou�ásti je i zahrada a vlastní 
parkování za domem, p�da, sklep, vlastní 
komín. Cena 1,45 mil. K�, nutno vid�t. 
Tel. 608348260
* Pronájem bytu 3+ 1 v �eské Skalici, 
80.m2, dlouhodob�, nájem 8.500,- K� 
v�etn� energii. Tel. 723 921 983
* Prodej zd�ného bytu 3+ 1 v Malé Ska-
lici, OV, 78.m2, 1. patro, garáž, pozemek. 
Tel. 723 921 983

NEMOVITOSTI

* Prodej RD v obci Bohuslavice, 3 
+1,podsklepený, garáž, zahrada 691.m2, 
tel. 723 921 983
* Pronájem �RD v Zájezd� u �.Skali-
ce, 5 +1 se zahrádkou, nájem 8.000,- K� 
+ energie. Tel. 723 921 983, RK nevolat
* Prodáme p�kný, �adový, rodinný 
d�m (4+1) v �.Skalici. Nachází se v 
klidné lokalit�, je s 3 balkony, sanou a 
p�kným sklípkem. Cena: 2.165.000,-K� 
Výrazná sleva! Tel.602 204 002
* Pronajmu dlouhodob� novou garáž s 
el., v Náchod�, volné od 1.3.2010, tel. 732 
167 291
* Prodám �adový RD v Hronov� na P�í�-
nici. Tel. 731 251 084
* Prodám velmi slušnou zd�nou garáž 
v �adové zástavb� v „Bosn�“, Hronov . 
Cena: 85 000,-K�. Tel. 777 602 884
* Prodám RD nedaleko centra Hrono-
va, zahrada 1.200 m. Tel. 777 23 21 22, 
RK nevolat.

* Prodáme nebytové prostory 400 m2, 
(kuchy�ka + soc.za�.) Náchod, Pražská 
1759, vhodné jako prodejna, kancelá�e, 
sklad apod. TEL.: 776 564 708
* Prodám provozní objekt pro lehkou až 
st�edn� t�žkou výrobu s možností bytové 
p�dní vestavby v Bezd�kov� nad Metují. 
Zastav�ná plocha 191 m2 + pozemek 820 
m2, topení plyn. Cena 1.200.000,- Kc. 
Kontakt 603 483 586
* Prodám les v �eské �ermné. Tel. 603 
997 211
* Pronajmu chatu 3+1 (57 m2) bazén, 
udírka, gril, h�išt�, 2xBTV apod. 550,-K�/
den-noc. Info + foto pošlu. TEL.:603 711 
210
* Prodám �adovou garáž v Novém M�s-
t� nad Metují, nad slévárnou. Dobrý tech-
nický stav. Cena 120 000,-K�. TEL.:737 
562 868
* Prodám rod.d�m 5+1 v �eské Skalici, 
celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jed-
ná se o cihlový d�m, který byl postaven 
v letech 1991-1993. D�m je nutno zko-
laudovat. Cena 1.650.000,-K�. TEL.:775 
061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jasenné �p.269, 
celý podsklepený. Cena 1.699.000,-K�. 
TEL.:775 061 233
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 
byty, Havlí�kova ul.240. Velký p�dní pro-
stor pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K�. 
TEL.: 775 061 233
* Pronajmu RD v �eské Skalici, celý 
podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o 
cihlový d�m, který byl postaven v letech 
1991-1993. D�m je nutno zkolaudovat. 
Nájem 5000,-K� + služby. Pronájem s 
možností odprodeje. TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.
d�m 4+1 v Jasenné �p.269, celý pod-
sklepený. Nájem 5000,-K� + služby. 
TEL.:775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, 
Albánská ul.198. Cena 2.560.000,-K�. 
TEL.:775 061 233
* Prodáme novostavbu RD 5+1 se za-
st�ešeným parkovacím stáním pro os.au-
tomobil v Polici nad Metují, ul.Slune�ná.

Tel: 608 122 195
* Nabízíme lukrativní stavební poze-
mek v klidné �ásti Náchoda o vým��e 
1548m2. Inženýrské sít� na hranici po-
zemku. Krásný výhled na Náchodský 
zámek. Situovaný jihozápadn�. Cena 
950K�/m2. 725646413
* Nabízíme Vám �áste�n� podsklepené 
hospodá�ské stavení s bývalým vým�n-
kem a stodolou v klidné �ásti obce K�inice 
- Broumov. Pozemky o vým��e cca 12ha a 
st.parcel 2.158m2. Zachovalé st�ešní kro-
vy a trámy, nové p�ípojky a vnit�. rozvod� 
el., vým�na oken v 2.NP. Sleva na 1.8 mil. 
725646413
* Nabízíme k prodeji krásnou polorou-
benou chalupu na klidném míst� ve Lho-
t� pod Ho�i�kami, vhodnou k okamžitému 
bydlení �i k rekreaci. Cena 1.040.000 K�, 
725646413

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmu dlouhodob� dv� garáže 
v Novém M�st� nad Metují. Info na tel. 
602490027
* Pronajmeme kancelá�ské prostory 
v budov� Itálie na Kamenici v Nácho-
d�. Celkem 4 kancelá�e o celk.vým��e 
91 m2. Možno dohromady nebo jednot-
liv�. K dispozici kuchy�ka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme obchodní prostor (pro-
dejnu) v Náchod�, ul. Riegrova, naproti 
lékárn� p�i výjezdu z nám�stí. Kolaudo-
váno na prodejnu potravin s ob�erstvením 
v�etn� hygienického zázemí. Celková 
plocha 100 m2. Prodejní plocha 74 m2. 
Tel. 777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restau-
raci „K“ v Náchod� na Kamenici. Volné 
ihned. TEL.:777 152 750

KOUPÍM

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou poz�stalost. Pení-
ze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 
49 30
* Koupím trubkové lešení i malé množ-
ství nebo jen trubky,nebo jen podlážky. 
Tel 603 900 795
* Koupím jakékoli kapesní a náramko-
vé hodinky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:777 
559 451
* Koupím stará rádia, lampy, a p�íslušen-
ství k rádium. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv zbytky po n�mecké 
armád� - helmy, bodáky, zbytky z vysíla-
�ek, �ásti uniforem, i siln� poškozené. Tel. 
777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoapa-
ráty a objektivy v jakémkoliv stavu i p�í-
slušenství. Koupím také stereokotou�ky, 
meoskopy a jiné fotop�íslušenství. Slušné 
jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 
451
* Koupím staré pohlednice.Tel. 724 251 
357
* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. 
Kupuji �ády, odznaky a vyznamenání. 
Tel. 602 735 593

* Koupím starý motocykl a veškeré ná-
hradní díly. 773207158
* Koupím staré hodiny, hra�ky a nábytek 
z paroží. 776139418
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na 
bowden, autodráhy, modelové železnice, 
vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, ho-
dinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vyzna-
menání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i 
poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

PRODEJ
* P�enechám za odvoz starší ložnici, 
kuchy�skou kredenc, válendu a pra�ku (z 
poz�stalosti). Tel. 604 740 452
* Rakouský kombinovaný ko�árek s 
taškou 3v1 - Hoco Zaphire X-Sportline 
(blue) s plnou výbavou. Po jednom dít�ti, 
tak�ka jako nový, jen pár od�rek z b�ž-
ného používání. Ke ko�árku je: vložná 
taška, podzimní/jarní fusak, nánožník, 
plášt�nka, taška, p�ebalovací podložka, 
pumpi�ka, návod k použití (vše originál 
ke ko�árku). Ko�árek je perfektní do teré-
nu, lehounce se ovládá. PC 13 000,- nyní 
6 000,- Foto a info na e-mailu mikdia@

BYTY

* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk(40m2) 
s terasou v 1.NP bytového domu v Dolní 
Radechové. Nájemné 3.500,-K� + inkaso, 
kauce 12.000,-K�, tel. 608 90 30 70
* Prodám v Náchod� byty 2+1 a 1+1 
v OV cihla nedaleko centra, zateplený, 
plast. okna. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� novou garson-
ku s terasou, 31,30 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 4+1 v Náchod� na Plho-
v�, kauce 20.000 K�, nájem 6.500 K� + 
energie. Tel. 777 59 59 81
* Pronajmu byt 3+kk (75 m2) v zatep-
leném, �adovém domku v �.Skalici. Na-
chází se poblíž nám�stí a je po kompletní 
rekonstrukci. Cena:dohodou, tel. 602 204 
002.
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v 
Náchod� na dobrém míst�. velká kuchyn s 
jídelnou, + 2 velké pokoje + p�edsín + ko-
mora + zasklená lodžie + WC + koupelna 
nová plastová okna, lino, kuch. linka, spo-
rák atd. p�da + sklep + kabel.TV + inter-
net + telefon. Kauce. volný cca 1.4.2010. 
Tel 602 790 044
* Pronajmu byt 1+1 Nové M�sto nad 
Met. - Malecí. 35m2, 2. patro bez výta-
hu. Po kompletní rekonstrukci, balkon 
na schodišti, plast. okna, nová kuch. lin-
ka, zd�né jádro, nová koupelna, plovoucí 
podlaha, komora, internet. Nájem 3.900,- 
K� + poplatky, kauce 10.000 K�. Tel. 774 
21 61 72
* Prodám družstevní byt v Jarom��i 1 
3 s balkonem, celková plocha -80.87m2, 
Rybálkova 939, cena 1 459 000 K�, 
tel.603 848 687
* Prodám byt 1+kk s balkonem po re-
konstrukci v Novém M�st� n.M. na Male-
cí. TEL.:603 530 720
* Dlouhodob� pronajmeme nadstan-
dardní mezonetový byt 3+1 v centru 
Velkého Po�í�í, 70m2. Byt je po komplet-
ní rekonstrukci v r. 2007, v nízkoenerge-
tickém standardu. Vlastní p�edzahrádka, 
parkovací stání, kompletní nové za�íze-
ní, podlahové topení, internet atd. Volný 
ihned. Nájemné 5.950,- (+inkaso cca 
1.500,-). Ideální pro jednotlivce �i pár. 
Foto na http://velkeporici.rajce.net. Tel. 
605 252 635
* Prodám p�kný byt 2+kk v Náchod�-
Plhov, 1. patro, 47 m, zateplený, plast. 
okna. Cena dohodou. Tel. 732 37 90 53
* Pronajmu byt 2+1 (3+kk) 66m2 blízko 
centra Náchoda, po �áste�né rekonstrukci. 
Cena dohodou, kauce 15000,-K�. TEL.: 
777 796 996
* Nabízíme k prodeji DB 3+1 v Nácho-
d�, 67 m2 s balkonem, 4NP výtah. Zd�né 
jádro, d�ev.parkety, výtah, sklepní kóje. 
Cena 1.3 mil. Možná sleva. 725646413
* Nabízím pronájem 1+KK, Náchod, St. 
M�sto ve zd�ném dom�. 5.900 K� v�etn� 
energií. 608 23 23 11
* Prodám p�kný slunný byt 3+kk v cen-
tru NA, OV, 58 m2, balkon, zd�né jádro, 
plastová okna. D�m po revitalizaci. Nutno 
vid�t, cena 1.290.000,-K�. TEL.:774 242 
821
* Prodám 1+1 30m2 v OV Náchod, Bor-
ská, p�ízemí. Nová pl.okna. CENA 550 
000,-K� Ne RK. Tel. 776 321 214
* Prodám v Náchod� slunný byt 2+1 54 
m2 v 1. pat�e cihlového domu. Tel. 603 
723 700
* Prodám byt 2+1 v OV, Náchod Plhov. 
Tel: 739246385
* Pronajmu 2+1 v Hronov�. Nájem+ink 
7170 K�. Kauce 10000 K�. Nová: okna, 
zateplení, kuchyn�, koupelna, balkon. 
776011722
* Koupím byt 3+1  nebo 4+1 OV Náchod 
- Plhov, cena do 1,5 mil.K�. TEL.:728 022 
674
* Pronajmu v centru zd�ný 3+1, 78m2, 
sklep, balkon, výtah. Cena 4500,-K�/
m�s.+inkaso, vratná kauce 15000,-K�.
TEL.: 603 165 026, miskmich@seznam.
cz
* Pronajmu byt 3+1 , 100 m2 v Hronov�, 
blízko centra, k bytu náleží sklep, p�da, 
možnost venk.posezení, parkování na 
poz, p�ípojka internetu a satelitu, nájem 
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atlas.cz (tel: 604 852 252)
* Prodám novou sn�žnou frézu zn. TO-
RRO Mount	 eld - záruce, p�vodní cena 
56 000,-K�, NYNÍ 29 000,-K�. (záb�r 71 
cm, odhoz 14 m, startování el. i ru�ní, 6 
rychlostí vp�ed - 2 rychlosti vzad). Volejte 
non-stop 602 145 222
* Prodám nový p�ebalovací pult, mate-
riál lamin olše, cena 2200,-K�. TEL.:605 
475 830
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové a st�ešní, 100x200 cm, TL.8 cm 
275 K�/m2, TL.10 cm 300 K�/m2, na st�-
ny, oplášt�ní, st�echy, montovaných gará-
ží, dílen. TEL.728527366
* Prodám nové plastové vchodové 
dve�e 98x198 cm, bílé hladké, 1/4 izol. 
dvousklo koso�tverec, 3/4 bílý plast, hli-
ník. práh, zateplení 2cm polystyren, cena 
4500 K�. TEL.728527366
* 5 litr� MICROPOLU nahradí 2 
tuny vápna!! Dále nabízíme mnoho 
dalších stavebních p�ísad proti vlhkosti 
belgické spole�nosti PTB COMPAK-
TUNA. Informace: www.gktrade.cz, tel. 
603 707 850

R�ZNÉ

* Ru�n� upletu svetry, soupravi�ky a jiné 
pletené v�ci dle p�ání. D�chodkyn� na 
p�ivyd�lání. Mob.737 678 866 �.K.
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo 
malování domku �i bytu, provádím jedno-
rázový úklid, mytí oken nebo pravidelný 
úklid domácnosti, za�ídím nákupy, také 
pohlídám d�ti, zdravotní pr�kaz mám, 
zkušenosti a doporu�ení také, neváhejte a 
volejte 737 564 496, cena dohodou
* Ušiji, spravím a opravím cokoli na 
�em se domluvíme jsem na mat. dovole-
né a šití je mým koni�kem. Náchod 604 
349 703
* Hubnutí bez diety, tel.: 722 279 175 
www.hubnete.cz/sir
* www.hubnete.cz/prosvezdravi
* Daruji neomezené množství hlíny. 
TEL.:739 814 111
* Na práci v kancelá�i, pop�.z domova 
p�ijímáme nové, ambiciozní a šikovné 
kolegy. Možnost nástupu ihned.tel. 773 
586 293

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Práce z pohodlí domova -
www.cinnostdoma.cz/jobzdomu
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin 
týdn�. Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 
603 731 609

AUTO-MOTO
* P�estavby aut na LPG, www.autona-
plyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 
777 962 205

* Prodám ŠKODA FORMAN na LPG, 
zachovalý stav, levný provoz.
TEL.:732 287 451 - ve�er

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Prodá št�n� Yorkšírského teriéra- fena 
bez PP, stá�í 2 m�síce, o�kovaná, od�er-
vená, cena 6000,-K�. TEL.:736 430 580                                                                                                                                              
                                                                                            

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST!
Přijmeme spolupracovníky
na sepisování úvěr. smluv

a kredit. karet!.
zajímavé výdělky až 20.000,- Kč/m.

Volejte: 731 733 885

INVEST
Výhodné zhodnocení

vašich fi nancí!
Garantuji 10% roční výnos!
Vyplácení ihned první měsíc.

Tel. 731 782 141

NOVÉ PENÍZE PRO VÁS
Úv�r od 50-100.000 opravdu bez 

p�íjmu a registr�! Sta�í OP a 1000
K� k založení nebank. kredit karty!

Tel. 603 940 082
731 817 679



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� nyní sleva pro všechny -30%
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

REHAU GENEO-revolu�ní 
pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-

pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém pr�myslu a F1                               

nuto v leteckém pr�myslu a F1                               
Koe� cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koe� cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  
Vhodné pro nízkoenergetické a 

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
pasivní domy.REHAU IMPRESSIVE-nový 

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro� l
šestikomorový pro� l

Pro mladý tým přijmu 
2 nové kolegy/kolegyně 

do nové kanceláře v Náchodě.
Práce pouze v kanceláři, 

tři dny v týdnu.
Požadavky: komunikativní 

schopnosti, příjemný vzhled.
Info: PO-PÁ: 10.00-18.00

777 345 132          

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

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

Nebankovní p�j�ky
- pro zam�stnance, d�chodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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.

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

Úklidová služba 
nabízí:

� úklid celého domu, bytu
� úklid kanceláří i vašeho závodu 
   nebo provozovny a dalších prostor
� úklid po malířích a stavebních 
   prací
� úklid půdy a sklepních prostor 
   průmyslovým vysavačem

mobil: 604 960 649             

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE, 
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ PO-
HOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, 
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, 
NÁCHOD ZDARMA!NÁCHOD ZDARMA!

B�loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

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, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR

� 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

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

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

profi digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 
rekonstrukce stávajících systémů,

prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
       Českých Bratří 89                      491 422 999,               
       547 01  Náchod                        777 790 675,

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov

Veškeré služby pohřební, hřbitovní 
a kamenické.

Pich Tomáš tel. 777 656 830

Náchod, Strnadova 51, 

tel. 734 330 252

(vedle drogerie TETA)

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00 hodin.

Mimo tuto pracovní dobu je možné 

sjednat pohřeb po telefonické 

dohodě na

 tel.: 777 656 830

NEBANKOVNÍ P�J�KY
pro zam�stnance,d�chodce,

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel : 602 413 513

VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
ul.17.listopadu po, st, pa  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.

                                   so  8 - 12 hod.

tel.: 776 68 76 35
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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   Listové t�sto rozválíme a polovinu položíme 
na suchý, nebo malinko olejem pot�ený plech. 
V míse smícháme dohromady konzervu tu�á-
ka ve vlastní š�áv�, pokrájenou zeleninovou 
sm�s - brokolice, kv�ták, mrkev, trochu ke-
�upu, lžíci majolky, sm�s ko�ení na grilované 
ryby, s�l, pep� a vmícháme 2 vejce. Tuto sm�s 
položíme do peká�e na t�sto a druhou vrstvou 
t�sta vše p�ikryjeme. Pe�eme v troub�, roze-
h�áté na 200 stup��, po dobu 30 - 35 minut. 
P�ed dope�ením posypeme nastrouhaným 
uzeným sýrem. Tak, a� Vám chutná
                                   ...p�eje La�ka Škodová  

ECHO V KUCHYNI
TUŇÁKOVÝ NÁKYPTUŇÁKOVÝ NÁKYP
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SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

ŽIVOT
JE HRA ...        

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

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

 Náš snímek z areálu náchodských lázní p�sobí v sou�asné zim� pon�kud idylicky, p�esto 
však nepopisuje n�jakou „selanku“, ale trvalý problém zdejší zóny. Vzhledem k nefunk�nosti 
láze�ských budov si hodn� �idi�� troufá porušovat tamní dopravní p�edpisy a omezení. Zna�-
ným nešvarem je zejména p�ehlížení dopravní zna�ky zákaz vjezdu všech vozidel a využívá-
ní t�chto z dopravy vylou�ených komunikací k parkování. Nutno ovšem dodat, že dopravní 
p�edpisy zde platí stále. I když, s „boti�kou“ se jist� snadn�ji potkáte v centru Náchoda, než 
v této zón�. foto archiv                                                                                                           pP

 Stavebník v �erveném Kostelci není po-
nechán osudu, stavebník v �erveném Kos-
telci má naopak možnost poradit se s archi-
tektem, zda jeho stavební dílo zapadá do ar-
chitektonických zám�r� m�sta. Tuto služ-
bu avizuje i webová prezentace �erveného 
Kostelce.                                                   (r)

ARCHITEKTARCHITEKT
RÁDCEMRÁDCEM

 �asy, kdy byly v Hronov� k dispozici 
sá�ky na psí exkrementy zdarma, skon�ily. 
Rada m�sta se nyní usnesla, že za roli sá�k� 
(100 ks) nyní zájemce zaplatí 36,-K�. D�-
vodem zpoplatn�ní je ekonomická recese a 
nutnost redukovat výdaje z m�stské poklad-
ny.                                                              (r)

„NOVĚ ZA PENÍZE“„NOVĚ ZA PENÍZE“

 Ješt� koncem lo�ského roku bylo další pokra�ování Babacupu nejisté. Pod taktovkou nové 
�editelky, Renaty Nývltové, se však vše rychle rozjelo. Bylo nutné provést n�kolik zm�n. 
P�vodní princip, tedy celoro�ní sout�žení více�lenných družstev žen, z�stává. Zm�n doznal 
po�et z vodnic v týmu. V novém, inovovaném ro�níku Babacupu budou družstva pouze os-
mi�lenná. Byly také vybrány nové disciplíny. Z t�ch p�vodních z�stal stolní tenis, duatlon, 
tenis. Cyklistika a plavání se trochu pozm�ní. Fanoušci i závodnice samy se mohou dále t�-

šit na bowling, sjezdovky, atletické závody, 
badminton.
 Do poslední chvíle nebylo jasné, kolik 
tým� do sout�že nastoupí. Nakonec se po-
�et ustálil na �ísle p�t. I letos se budeme se-
tkávat s týmem WÜRTH, který z�stal beze 
zm�n. Integraf Stars a Krasavice vytvo�ily 
závodnice z bývalých tým�. Zona bude sou-
t�žit ve stejném složení, ovšem pod novým 
názvem - Partners. Nová�kem se stalo druž-
stvo IR Inspections.
 Poslední lednovou ned�li prob�hla v Hro-
nov� první disciplína - bowling. Všechny 
závodnice odkoulely dv� kola. Nejlépe se 
da�ilo Z.Paukertové z Partners, která s 310b. 
jasn� vyhrála. Na druhém a t�etím míst� bo-
dovala R. Žídková (293b.) a A.Koštejnové 
(260b.), ob� z WÜRTH. Cenu za state�nost 
si jist� zaslouží Lada Pavlíková. Sout�ž do-
kon�ila a svým výkonem p�isp�la svému 
týmu, p�estože koulela s bolavými zády.
 Celkové po�adí po 1. disciplín�: 1. Part-
ners, 2. WÜRTH, 3. Integraf Stars, 4. Krasa-
vice, 5. IR Inspections.
 Další disciplínou bude ob�í slalom. Zve-
me všechny fanoušky do Deštného v Or-
lických horách, na sjezdovku Lyža�ského 
klubu Nové M�sto nad Metují ( za hotelem 
Orlice) v ned�li 28.2.                              P.H.

BABACUP V NOVÉMBABACUP V NOVÉM

Slevy 30%
UMLAUF velkoprodejna, 
Hostovského 525 (u Penny), Hronov, tel: 491 483 489, info@umlauf-cz.cz www.sekacky-online.cz

Totální výprodej 
              zahradní techniky

akční ceny sněhových fréz

URNA? Uf, to jsem si oddychl,
 já už jsem se lekl, že je to „ČEZ komando”!

Ve vašem dom� se „d�ev�nému kohou-
tovi“ ur�it� líbit nebude, když... Zajistíme 
provád�ní protipožárních prohlídek bytových 
dom� prost�ednictvím odborné zp�sobilé os-
oby nebo požárního preventisty. Provedeme 
tlakovou zkoušku požární vody, zajistíme 
revizi p�enosných hasicích p�ístroj�. I tech-
nické prohlídky a revize bleskosvod� jsou 
samoz�ejmostí. VY budete bydlet, MY se o VÁS 

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


