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JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

       NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence 
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální 

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

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

ZIMNÍ SLEVY
ZIMNÍ SLEVY

AK�NÍ CENY
PRA�KY MY�KY SPORÁKY  

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

25 000 
výtisk�

 Od lo�ského roku má Základní škola 
Václava Hejny v �erveném Kostelci vlastní 
školní noviny. Jmenují se PUZZLE a jejich 
první �íslo vyšlo v nákladu 130 výtisk�. No-
viny mají svoje pravidelné rubriky: Sport, 
Ankety, Poškoláci, Smajlík, atd.
                                                                   (r)

VRAKOVIŠT� - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍL�

Vážení spoluob�ané
 Zveme Vás na ve�ejnou valnou hromadu ob�anského sdružení Obchvat Náchoda. 
Valná hromada se koná ve �tvrtek 24. února 2011 v 17:30 hod v jídeln� v Raisov� ulici 
v Náchod� za bývalým okresním ú�adem.
 Na valné hromad� budete seznámeni s �inností a hospoda�ením ob�anského sdružení 
Obchvat Náchoda za rok 2010, návrhem na rok 2011 a se stavem p�ípravy obchvatu 
Náchoda.
 V pr�b�hu valné hromady Vám budou promítnuty záb�ry z akcí po�ádaných našim 
ob�anským sdružením.
 V rámci valné hromady bude podána starostou m�sta informace o p�ipravovaných 
dopravních opat�eních v Náchod�.
 Svoji ú�ast slíbili: starosta m�sta Náchod Jan Birke, hejtman Královehradeckého kra-
je Bc. Lubomír Franc, �editelství silnic a dálnic �R Správa Hradec Králové, zástupce 
Policie �R. Pozván byl i ministr dopravy.
 B�hem valné hromady bude dán prostor k diskuzi p�ítomným ob�an�m a sd�lovacím 
prost�edk�m.
 �editelství silnic a dálnic �R je investorem obchvatu Náchoda a je majetkovým 
správcem silnic v Náchod� a to v ulicích Pražské, Polské a Kostelecké.

Za výbor os Obchvat Náchoda, p�edseda Ing. Jan Chaloupka

OV B�loves na internetu

Porovnejte naši nabídku s konkurencí. Všechny akce končí 31. 5. 2011

Nejlepší cena
a z ní ještě sleva!
Další víc na
www.oresi.cz

HRADEC KRÁLOVÉ, Gočárova třída 1228, 
tel.: 491 616 641, 774 352 420,
PARDUBICE, třída 17. listopadu 947, tel.: 466 616 748,
VYSOKÉ MÝTO, Försterova 250, tel.: 465 635 493, 774 242 024
NÁCHOD, Plhovská 1098
tel. 777 992 420

ŠKOLNÍ NOVINY

Sd�lujeme ob�an�m p�ím�stské �ásti B�loves, že Osadní výbor v B�lovsi z�í-
dil mailovou schránku s názvem: ov.beloves@seznam.cz 
Schránka bude sloužit na rychlejší kontakt s p�edsedou Pravomilem Vyšínem. 
Ob�ané tak mohou zasílat elektronickou formou dotazy, podn�ty a p�ipomín-
ky týkající se území B�lovse. Osadní výbor pak bude p�edávat požadavky 
p�íslušným orgán�m M�stského ú�adu v Náchod� k vy�ízení.  
          kroniká� A.S.

hledá
�idi�e autobusu na výpomoc.
Práce v pravidelné i nepravidelné doprav�.

Více informací: Ing. Robert Patzelt, 725 761 401
Email: patzelt@cdsnachod.cz

CDS NÁCHOD

SLADKOVODNÍ 
LIDOŽROUTI

 S v�domím toho, že v našem regionu máme p�ehradu Rozkoš a další vodní plochy, 
rozhodli jsme se p�isp�t do debaty nad potencionálním nebezpe�ím ze strany sladko-
vodních ryb - zejména tedy štik a sumc�. A�koli jsou tyto informace �asto odkazovány 
do �íše báchorek a fantazie, historické prameny zaznamenaly mnoho znepokojivého: 
v Bratislav� kdysi ulovili statného sumce v jehož útrobách objevili torzo mladého 
chlapce. V Rumunsku byl prý také uloven sumec - prokazatelný lidožrout. Zaprášené 
p�íb�hy minulého století? Možná, nebýt informace z roku 2007. Rakouské agentury 
tehdy p�inesly zprávu, že v tamním jeze�e Badesee Wildenau je štika, která už n�koli-
krát zaúto�ila na plavce. Tak, až zima p�edá vládu jaru, opatrn� s procházkami po b�e-
zích našich rybník�... I když, asi v�tším nebezpe�ím budou opravdu klíš	ata ukrytá 
ve zdejší tráv�.                                                                                                               (r)



Mýty o ...

U pe�iva se �asto setkáváme s názorem, že to tmavé je zdravé. Je to opravdu tak? Že by nám 
bílé pe�ivo škodilo? Pokud máme mouku, která je pouze obarvena na tmavo, má pak stejné 
vlastnosti jako mouka bílá, což se v praxi objevuje �asto. Pro „pravé“ tmavé pe�ivo by se m�la 
používat jen tmavá nebarevná mouka.

Tmavé pe�ivo
by tedy správn� m�lo být vyráb�no z tmavé mouky, pro jejíž výrobu se používají celá zrna. 

P�vodn� se používala žitná mouka (pro náš organismus zdrav�jší), v sou�asné dob� se stále 
více p�echází na mouku pšeni�nou. Bohužel p�evážná v�tšina tmavého pe�iva se v �eské 
republice vyrábí z p�ipravených hotových sm�sí. Do takového pe�iva se pak p�idávají n�které 
látky (karamel, �ekanka), které zásadním zp�sobem zm�ní celkovou barvu.

Celozrnné pe�ivo
se vyrábí z celozrnné mouky, která obsahuje i vn�jší vrstvy zrna. Ty jsou bohaté na vitamí-

ny, minerální látky, esenciální mastné kyseliny a vlákninu. Z biologického aspektu je tak pro 
nás konzumace celozrnného pe�iva zdrav�jší. Dalším plusem je jeho nižší glykemický index 
a tudíž i vyrovnan�jší hladina cukru v krvi. Dávejme však pozor na to, že celozrnné pe�ivo 
m�že mít kratší dobu trvanlivosti.

Celozrnné pe�ivo- prevence mnoha nemocí
Snižuje hladinu cholesterolu - vláknina brzy po požití v žaludku nabobtná a obalí potravu. 

Omezí se tak rychlost a množství vst�ebávaných tuk� a tedy i vst�ebávání cholesterolu.
Prevence cukrovky - podobn� jako s tuky je to i s cukry. Z potravy, která obsahuje 

vlákninu, se cukr uvol�uje do krve jen pomalu a pozvolna. Organismus je tak ušet�en „ná-
jezd�“ cukru jako se d�je po konzumaci potravin bez vlákniny (nap�. �okolády, sladkostí, 
rychlého ob�erstvení.). Šet�íme si trávicí trakt a pomáháme tak p�edejít vzniku cukrovky.

Prevence rakoviny st�ev - urychluje pr�chod potravy st�evy a spolu s vodou absorbuje 
toxické látky. Tím zkracuje �as, po který jsou ve styku se st�evní st�nou. Navíc je vláknina ve 
st�evech zpracovávána užite�nými bakteriemi, které produkují látky prosp�šné pro bu�ky st�e-
va, které jsou pak odoln�jší v��i nádor�m.

Jak správn� vybírat?
Ur�it� se velkým obloukem vyhýbejme všemu, co má bílou barvu. U tmavého pe�iva pe�liv� 

prostudujme informace na obalu. M�la by tam být uvedena celozrnná mouka (u v�tšiny tmavé-
ho pe�iva je pouze „mouka“). Vyvarujme se ale i pe�iva, které obsahuje tvrdý šrot (celulózové 
obaly z vrchní �ásti zrna). P�i dlouhodobé konzumaci takového pe�iva m�že dojít k poškození 
st�evní sliznice. Vždy dávejme p�ednost pe�ivu, ve kterém jsou viditelná zrnka a vlo�ky.

Kristýna P�ibylová 3.H, Mgr. Vlasta Drobná
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, 

www.souteplicenm.cz

Je tmavé pe�ivo 
zdravé?

Ztráta doklad�
 Jdete nakupovat a p�i place-
ní u pokladny zjistíte, že nemáte 
v tašce pen�ženku, doklady a dal-
ší v�ci... 

 Ale to nemusí být to nejhorší. 
Zejména pokud vám „zmizela“ 
i platební karta. I když nemáte 
u karty napsaný PIN, m�že vám 
zlod�j nebo nálezce ú�et brzy vy-
brakovat. V první �ad� proto kartu 
rad�ji ihned zablokujte. Vyplatí 
se proto mít po ruce zapsané te-
lefonní �íslo na za�ízení blokace. 
Snažte se také co nejd�íve nahlásit 
zmizelé doklady na obecním ú�a-
d�. V p�ípad�, že nahlásíte ztrátu 
nebo odcizení ob�anského pr�ka-
zu �i cestovního pasu, je tato sku-
te�nost okamžit� zaznamenána do 
evidence neplatných pr�kaz�. To 
vám do ur�ité míry dává nad�ji, 
že tyto doklady nebudou zneužity 
p�i podání n�jaké žádosti, usku-
te�n�ní n�jakého obchodu, uza-
v�ení smlouvy apod. Databázi ne-
platných ob�anek a pas� využívají 
n�které banky a leasingové spole�-
nosti, které pak na neplatný pr�kaz 
neuzav�ou žádnou smlouvu.
A pak vás �eká martyrium za�izo-
vání na r�zných ú�adech. O nový 

ob�anský pr�kaz by jste m�li po-
žádat do 15 dn� na odboru eviden-
ce obyvatel a osobních doklad� 
m�stského ú�adu v míst� trvalého 
bydlišt�. Také vydání �idi�ského 
pr�kazu budete �ešit na m�stské-
ho ú�adu, který p�ísluší vašemu 
bydlišti a to na referátu dopravy, 
stejn� jako technický pr�kaz vo-
zidla. Nezapome�te si také nechat 
vystavit evropský pr�kaz pojiš-
t�nce. Ten vy�ídíte u zdravotní 
pojiš�ovny, u které jste pojišt�ni. 
No a pop�emýšlejte jaké další pr�-
kazky, karty a legitimace budete 
pot�ebovat.
Již nyní však pop�emýšlejte co vše 
je rozumné 
nechávat na 
jednom mís-
t� t�eba v pe-
n�žence. 

Byt v OV 2+1 Police nad Metují ........................................................................................ 660 000,- Kč
Rodinný dům s dvěmi garážemi Náchod – Jizbice ............................................................. 1 749 000,- Kč
Venkovské obytné stavení Horní Radechová ....................................................................1 500 000,- Kč   
Rodinný domek Vižňov u Meziměstí .................................................................................. 960 000,- Kč
Prostorná vila ve Velkém Poříčí .....................................................................................  2 249 000,- Kč

Zděný slunný B 3+1 v OV Nové Město n. Met - Krčín 
 Zrekonstruovaný, světlý, zděný byt v OV o dispozici 3+1 v klid-
né části Krčína . Velká lodžie na jižní straně s krásným výhledem, 
vlastní plyn. topení prostorná šatna – to vše dělá z bytu velmi 
klidné a příjemné bydlení. Dispozice: Z  větší  předsíně se vchází do 
kuchyně s jídelnou, dále do obývacího, dětského  pokoje a ložnice a 
komory. Topení a ohřev vody kotlem Junkers zajišťuje velmi nízké 
provozní náklady. Prostorná lodžie s výhledem.K  bytu náleží větší 
sklep. Parkoviště u domu. Celková výměra 74 m2..     

                                                                                                                                     Cena : 1 495 000,- Kč
                                                    

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

Marocká kuchyn� voní mátou a ko	ením!
 Sever Afriky je v posledních týdnech politicky po�ádn� horkým územím. My jsme však 
p�ipravili našim �tená��m zcela bezpe�nou cestu za gastronomickými poklady této oblas-
ti. Všechny tamní kuchyn� spojuje proslavený kuskus, p�vodem berberský pokrm, který v 
arabských zemích zdomácn�l. Jde o tvrdozrnnou pšenici zpracovanou na drobou�ké kuli�ky, 
kterou sta�í zalít horkou vodou nebo uva�it v pá�e �i ve vývaru z masa. Potom se už jen mí-
chá s kousky va�eného hov�zího, jehn��ího, dr�bežího nebo rybího masa, zdobí se rozinka-
mi a nebo ovocem. Marocká kuchyn� odráží opravdu bohaté kulturní d�dictví zem�. Ovliv-
nily ji berberské kmeny, beduínští Arabové, Maurové ze Špan�lska i francouzští okupanti.
Marockým národním jídlem je tajine (�ti tažin), dušené maso nebo zelenina. Vd��í za své 
jméno nádob�, ve které se p�ipravuje. Je to hlin�ná miska s kónickou hlin�nou pokli�kou. 
Ryby zápasí o titul nejpopulárn�jšího masa s ku�ecím, které se dusí, griluje nebo pe�e se ze-
leninou. K dalšímu masu, tradi�n� používanému v marocké kuchyni, pat�í opékané jehn��í. 
Typickým pokrmem je i harira - ostrá lušt�ninová polévka, která se p�ipravuje b�hem 30 
dní trvajícího Ramadánu v každém dom�. Bisteeya (�ti basteja) je kolá� s n�kolika vrstev 
lístkového t�sta, mezi které se st�ídav� prokládají kusy masa, houby, vají�ka i sladké rozinky. 
Kefta jsou zase vále�ky z mletého masa pe�ené na d�ev�ných špízech na rožni. P�ílohou ke 
všem jídl�m je arabský chléb. Zvláštní kapitolu p�edstavují dezerty Marockým národním 
nápojem je mátový �aj, b�žná je i káva p�ipravovaná tradi�ním zp�sobem v džezv� nebo 
džusy z �erstv� vyma�kaného ovoce.

Marocké kuli�ky s chilli a mátou
500 g skopového, jehn��ího nebo telecího masa, 2 cibule, po hrsti piniových o�íšk�, lístk� 
�erstvého koriandru a lístk� máty, po 1 lži�ce mletého chilli, koriandru a kmínu, s�l, olej 
na smažení.
Maso omyjeme, osušíme a hrub�ji umeleme. Osolíme, oko�eníme, vmícháme jemn� nakráje-
nou cibuli, posekané piniové o�íšky, usekané bylinky, promícháme a necháme 10 minut odpo-
�inout, aby se chut� spojily. Pak tvarujeme menší kuli�ky velikosti vlašského o�echu. V pánvi 
rozeh�ejeme olej, kuli�ky v n�m po všech stranách usmažíme dozlatova a necháme okapat na 
papírovém ubrousku. Podáváme na listech ledového salátu.
Další inspirativní recepty na marocké pokrmy najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.                                                        
                                                                Text p�ipravili Ji�í Musil a Mgr. Renata Lelková

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

VZPOMÍNÁME
   Dne 24.února 2011 vzpomeneme nedožitých 65. 

narozenin
paní Jany Škodové, rozené Hronové

 z Náchoda.
Kdo jste ji znali, 

v�nujte ji s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají

dcera Zuzana s rodinu, bratr Milan s rodinou

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (31)

 

� Pohled na malou továrni�ku O.Casky

� Textilka fy Tramer a Kohner

� Hrudíkova textilka od Metuje

� Barvínkovu textilku koupil Taichman

 Na dnešním rozhraní Pražské ulice a na Hamrech byla postavena patrn� 
v za�átcích první republiky p�ízemní textilka Františka Brou�ka. Jeho tkal-
covna byla vybavena anglickými stroji, kde zpracovával kvalitní bavlnu až 
z Egypta. Jmenovaný jako opatrovník t�í brat�í Cask� asi v roce 1935 p�edal 

 rmu Old�ichu Caskovi, který zde pokra�oval ve výrob� košilovin, šatovek i 
damašku. Pracovalo zde pr�m�rn� 45 d�lník� a jeden ú�etní.
Roku 1948 byl provoz znárodn�n, výroba ukon�ena, stroje rozmláceny a od-
stran�ny. Do objektu se nast�hovaly sklady od�v� a kožich�. Po roce 1990 
byla budova upravena a sídlil zde v nájmu velkoobchod potravin. Od roku 
1999 koupil objekt od restituent� Patrik Švejdar, který zde otev�el Speciál-
ní obchod barev a lak�. Vzadu je v nájmu Obchod truhlá�skými pot�ebami 
Vladimíra Linka.

Na lukách pod Montací Josef Hrudík podle projektu architekta Adolfa Er-
bena v roce 1929 postavil moderní strojní tkalcovnu. Druhá �ást byla v roce 
1933 napojena na první objekt soub�žn� s dnešní B�loveskou ulicí. Praco-
valo zde pr�m�rn� 35 zam�stnanc�. Vyráb�ly se zde p�evážn� košiloviny. 

T KA L C O V N A  B R O U � E K - C A S K A

H R U D Í K O V A  T K A L C O V N A

Firma p�e�kala p�es válku nouzi o materiál a pracovala dál až do roku 1948.
Po znárodn�ní zde sídlil Centrotex a pozd�ji druhá �ást továrny byla za�le-
n�na pod n.p. Tepna jako provoz 16 a použita jako vzorkovna. V souvis-
losti s v�tší zam�stnaností žen v �ásti sm�rem k B�lovsi byla od roku 1969 
otev�ena mate�ská školka. Po roce 1990 byla budova �áste�n� p�estav�na. 
V  levé �ásti byla otev�ena cukrárna a v pravé �ásti sídlila v nájmu po n�ko-
lik rok� tiskárna Integraf. Od roku 2009 objekt koupil podnikatel, který zde 
otev�el obchod sportovním zbožím Pinguin.
Další 
 rmou stejného zam��ení byla mechanická tkalcovna Tramer a 
Kohner na konci ulice �eských Brat�í. Zde se zpracovávalo ln�né i ba-
vln�né zboží, byla zde i úpravna a mandl. V roce 1916 zam�stnával 180 
d�lník�. Po válce jich z�stalo jen 60. Firma z�ejm� prosperovala za první 
republiky i v další válce díky vojenské výrob�, kdy ji po zestátn�ní p�evzal 
n.p. MEZ. Naproti ní sm�rem k Metuji stála na tehdy volné hamerské 
louce asi od roku 1920 barvírna textilu 
 rmy Josef Barvínek. Tu koupil už 
v roce 1937 Antonín Taichman a p�est�hoval sem 
 rmu Atas.

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

p�ijme 
ženy, muže, d�chodce 

na rozvoz zboží.
 Podm: 

➢ práce na ŽL, 
➢ osobní automobil.

 

Fa DAWLAS s.r.o.

Více informací 
 728 855 810.

POTKAN�M 
ZVONÍ HRANA

 V rámci projektu �eské televize Digi-
náves byl ocen�n tým student� broumov-
ského gymnázia ve složení: Pavla Hajpi-
šlová, Tomáš Weissar a Marek Lichter. 
Jejich reportáže se profesionálním „tele-
vizák�m“ tak líbily, že zmín�né trio vy-
zvali ke spolupráci na po�adu Zprávi�ky 
(�T1).                                                (r)

DIGINÁVES

 Kde? V obci Slatina nad Úpou. Pro�? 
Optimalizace sít� pobo�ek �eské pošty. 
Jak dlouho? Od ledna tohoto roku až do 
nejistých lepších �as�...                     (r)

POŠTA 
UZAV�ENA

 Kde? Ve Rtyni v Podkrkonoší. Pro�? 
Z d�vod� deratizace, která zde bude 
probíhat až do b�ezna t.r. Pozor, nástra-
hy na p�emnožené potkany mohou být 
nebezpe�ím pro psy, ko�ky a malé d�ti
.                                                         (r)

 M�sto Náchod vyhlásilo výb�rové �ízení na provozování m�stského televizního vysílání 
(dále jen „MTV“) v Náchod� a jeho ší�ení do domácností na území m�sta formou tv sig-
nálu, stopáž jednotlivých zpravodajských relací v délce minimáln� 30 minut  s premiérou 
minimáln� 1x týdn�, v období prosinec až �erven  minimáln� 1 týdn�, v období �ervenec 
až srpen minimáln� 1 x za 14 dní. Bližší informace poskytne Mgr. Drahomíra Benešová, 
místostarostka, tel. 491 405 211

Ve	ejná zakázka 
„M�stské televizní vysílání Náchod“



NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

nejlevn�jší �eské kuchyn�, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot�ebi�e - kompletní sortiment do byt� a kancelá�í 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
D	M NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
D	M NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma)

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

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.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

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

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

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

Koupím vzduchovku, 
přilbu,bodák 

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

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 20% 
NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

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

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K�. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské.
ROZVOZ ZDARMA

Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

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

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

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

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

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

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

 Ve dnech 22 - 23. ledna prob�hl v Ná-
chod� již �tvrtý ro�ník mezinárodních 
závod�  (které byly zárove� mistrovstvím 
�R junior�) v rychlobruslení na krátké 
dráze – shorttracku.  Letošní ro�ník byl 
zatím nejlépe obsazený, na start se po-
stavilo 105 závodník� ze všech �eských 
oddíl�, ze Slovenska, N�mecka, Polska,
Litvy, Chorvatska a dokonce až z Kaza-
chstánu. V pestrém startovním poli se 
p�edstavili jak ješt� p�edškolní d�ti (nej-
mladší Veronika Homolková z Náchoda 
– 5 let), tak i zkušení reprezentanti svých 
zemí. 
  V silné konkurenci dosáhli velmi dobrých 
výsledk� i závodníci domácího oddílu BK 
Náchod, kterých se na start postavilo cel-
kem dvacet. N�kterým nervozita v domá-
cím prost�edí svazovala nohy (z �ehož pra-
menily i dost �etné pády), n�komu naopak 
podpora rodi��, babi�ek, d�de�k� a kama-
rád� pomohla k lepším výkon�m, všichni 
ale bojovali s plným nasazením.  Výsled-
kem bylo hned 7 umíst�ní na stupních ví-
t�z� : Honzík Homolka (2.místo - chlapci 
do 8 let), Vla�ka Pozd�nová (3.místo – 
d�v�ata 9-10 let), Tereza Kolesáriková a 
Natálie Poplová (2. a 3. místo – juniorky 

13 - 14 let), Michal Prokop a Jan Ž�árek (1. a 2. místo – junio�i 13-14 let) a Markéta Ž�árková 
(1. místo – juniorky 17 - 18 let).
   Závody podpo�ila EU prost�ednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu �esko-pol-
ské spolupráce  „Spole�nou cestou za letním a zimním bruslením“.  Za zdárný pr�b�h bych 
cht�l pod�kovat i všem rodi��m náchodských d�tí, kte�í se celý víkend podíleli na organi-
zaci, a také pracovník�m zimního stadionu v Náchod� za vst�ícnost a kvalitní p�ípravu ledu. 

Pavel Prokop

Úsp�šný Junior Open v shorttracku – 7 medailí z�stalo v Náchod�

P�ÍB�HY BEZPRÁVÍ - BESEDA S PAM�TNÍKEM
 Letošní rok se naše škola op�t zapojila spolu s n�kolika stovkami jiných škol do projektu spo-
le�nosti �lov�k v tísni, který se jmenuje P�íb�hy bezpráví. Tento projekt je zam��en na informová-
ní žák� o naší nedávné historii prost�ednictvím promítání 
 lmu a následné debaty s pam�tníkem.
Z nabídky 
 lm� jsme si letos pro projekci vybrali titul s názvem Ztrácená duše národa - Ztráta 
d�stojnosti. Tento dokument pojednává osudech voják�, kte�í byli vyhazováni z armády, popra-
vováni nebo uv�zn�ni komunistickým režimem na �adu let. Ve snímku se žáci m�li možnost se-

známit se skute�nými postavami plukovníka 
Luboše Hrušky, generálmajora Miroslava 
Káchy aj. a také trápením, které jim totalitní 
režim p�ipravil.
Projekce a následná debata se u nás uskute�-
nila dne 27. února 2011 v prostoru u�ebny 
fyziky. Beseda byla ur�ena pro žáky devá-
tého ro�níku. Jako host vyhov�l našemu 
pozvání �len Konfederace politických v�z�� 
plk. Rudolf Macek. V úvodu besedy došlo 
k p�edstavení našeho hosta a p�edání kv�tin 
ze strany žák�. Po zhlédnutí 
 lmu následoval 
rozhovor s naším hostem. B�hem rozhovoru 
poznali naši žáci tuto dobu, realitu komu-
nistických proces�, lágr� a uranových dol�. 
Osobní výpov�� �lov�ka, který poznal me-
tody totalitního režimu na vlastní k�ži, je pro 
jejich další osobnostní rozvoj, chápání pojm� 
demokracie a svoboda d�ležit�jší než sto strá-
nek v u�ebnici.
Náš host byl velmi pot�šen neskrývaným zá-
jmem a otázkami ze strany žák�, kterým je 
doba politických proces� padesátých let sice 
velmi vzdálená, avšak její znalost je pro naši 
historii d�ležitá.

             Mgr. Petr Hlava

V�ela	i v �eské Skalici bilancovali
Poslední lednový víkend se konala výro�ní 
�lenská sch�ze místní v�ela�ské organizace, 
fungující již od r. 1895. Zú�astnilo se jí 59 
�len�, z celkového po�tu 72, v této organi-
zaci registrovaných. Mezi �estnými hosty 
byl p�ítomen i p�edseda Okresní organizace 
�SV o.s. Náchod - Josef Cinka a p�edseda 
místní organizace �eského svazu chovatel� 
Ji�í Horký.
Jednatel �eskoskalické ZO �SV o.s. Broni-
slav Prokop ve své podrobné zpráv� o �in-
nosti v uplynulém roce se mimo jiné zmí-
nil o šesti nových �lenech. Podotkl, že stav 
v�elstev byl navýšen o 74, na celkových 
1079. P�i�inili se o to mladí, za�ínající v�e-
la�i, z prost�edk� místní ZO a grantu m�sta 
�eská Skalice. Výboru v�ela�� s p�edsedou 
Ing. Ji�ím Valterou se poda�ilo vypracovat 
projekt : Opat�ení ke stabilizaci chovu v�el-
stev a udržení biodiverzity krajiny v oblasti 
Babi��ina údolí. Tento byl zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje kladn� vyhodno-
cen a �innost v�ela�� byla z rozpo�tu pod-
po�ena 
 nan�ní �ástkou 200 tis. K�. Ú�eln� 
je využívána formou obnovy zastaralých 

úlových technologiích tak, aby jarní rozvoj v�elstev probíhal v novém prost�edí.
V diskusi vystoupili zkušení v�ela�i, kte�í zdárn� vedou kroužky mladých v Dolanech ( Bohumil 
Lemberk ) a Sedlo�ov� p�i DD ( Ji�í Lokvence ).
Záv�r výro�ní �lenské sch�ze pat�il promítání 
 lm� s v�ela�skou tématikou, jejímž autorem je 
místní, zkušený v�ela� Rudolf Zábraha.                                         Text a foto Ivan Vávra

tel. 605 824 155
2 až 3 sm�nný provoz

Hledám 
soustružníka

 na CNC stroje.



Stavbu nového bytového v �eské Skalici 
zpomalil archeologický pr�zkum. Jedná 
se o lokalitu v proluce tamní t�ídy TGM. 
Práce archeolog� se p�íliš nelíbí soukro-
mým investor�m stavby, jak vyplývá z 
obsahu lednového �ísla �eskoskalického 
zpravodaje.                                           (r)

Bc. Daniela Krynková, Studio aromaterapie, 
1.máje 72, Náchod- B�loves, tel:777858400

* Úterý 1. 3. v 19.00 hodin
C. Flatow: Jak vyloupit banku

Divadlo na Fidlova�ce
P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”

Vstupné: 390, 370, 350 K�
P�edprodej od 14. 2. 2011

* Úterý 15. 3. v 19.00 hodin
Bylinká� Pavel Vá
a

P�ednáškový sál m�stského divadla
Vstupné: 50 K�

P�edprodej od 21. 2. 2011
* St�eda 16. 3. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové

Hana Vlasáková - klavír,
Andreas Sebastian Weiser - dirigent

Koncert ab. cyklu - skupina “K”
Vstupné: 180, 160, 140 K� SLEVA

P�edprodej od 22. 2. 2011
* �tvrtek 17. 3. v 19.00 hodin

6 NaChodníku
Jevišt� m�stského divadla
Vstupné: 100 K� SLEVA
P�edprodej od 12. 2. 2011

* Ned�le 20. 3. v 15.00 hodin
O R�žence

Divadlo Kapsa
Muzikál pro d�ti

Vstupné: 60, 50, 40 K�
P�edprodej od 1. 3. 2011

* Úterý 22. 3. v 19.00 hodin
Kamila Nývltová s kapelou Fancy Free

Host: Daniel H�lka
Vstupné: 290, 270, 250 K�
P�edprodej od 21. 2. 2011

* St�eda 23. 3. v 19.00 hodin
Všechno moje základní vzd�lání je z Náchoda

Literárn� hudební ve�er s režisérem Janem Schmidtem
Malý sál m�stského divadla

Vstupné: 40 K�
P�edprodej od 7. 3. 2011

* St�eda 30. 3. v 19.00 hodin
Besídka 2011

Divadlo SKLEP
Vstupné: 350, 330, 310 K�
P�edprodej od 1. 3. 2011

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

P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 17.00 
hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30% na ozna�ené programy pro držitele pr�kaz� M�Ú v Náchod�, ZTP a ZTP/P.
Pr�kazy na vyzvání p�edložte p�i kontrole vstupenek. Vozí�ká�i po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

Po dvaceti letech se m�ní osoba �editele 
St�ední školy od�vní, služeb a ekonomiky 
v �erveném Kostelci. Odcházejícího �edi-
tele Ing. Miloše Vyšanského nahradil Ing. 
Marek Špelda, Ph.D. Nového �editele jme-
novala Rada Královéhradeckého kraje.  (r)

ZM�NA 
�EDITELE

ARCHEOLOGICKÉ 
„STOP“

 Za�átkem tohoto roku ješt� nebylo jisté, zda Babacup v�bec prob�hne. K radosti divá-
k�, fanoušk� i samotných ú�astnic se nakonec letošní ro�ník oblíbeného ženského více-
boje družstev rozjel. Je to k neuv��ení, ale letos Babacup odstartoval už posedmé.
Po odstoupení týmu UFO Krasotinky z�stala v sout�ži pouze �ty�i družstva, tentokráte 
o devíti závodnicích. Devátá �lenka se do týmu p�idala jako náhradnice pro p�ípad 
nemoci �i jiných komplikací. Do soupisek tedy p�ibyly staré známé tvá�e i nové závod-
nice. Na každou disciplínu však mohou družstva nastoupit maximáln� v osmi, stejn� 
jako loni, a i disciplíny z�staly totožné s t�mi lo�skými.
První disciplína, bowling, prob�hla poslední lednovou ned�li v Hronov�. Byla k vid�ní 
spousta originálních zp�sob� koulení. Renata Nývltová, která má za sebou operaci ko-
lene, házela i p�es to, že bylo nutné na dráhu dopajdat o berlích. Její výkon byl, i p�es 
tento handicap, velice slušný a p�isp�l týmu Würth pot�ebnými body. Bodovala však 
p�edevším Renatina jmenovkyn� Renata Žídková, která s celkovým sou�tem 286bod�, 
obsadila první místo mezi jednotlivkyn�mi.
T�i následující p�í�ky však pat�ily �lenkám týmu Partners B.Ullrichové, T. Dudkové 
a Z. Paukertové, které pro sv�j tým vybojovaly vít�zství v této disciplín�. Würth tedy 
obsadil 2. místo, na t�etí p�í�ku se dokoulely dívky z týmu Integraf Stars a nepopulární 
bramborovou medaili si odnesly �lenky IR Inspections. P.H.

BABACUP LETOS POSEDMÉ

Stepík nechal za sebou 
Pardubice i Hradec Králové

 V sobotu 22. ledna 2011 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR v aerobiku AEROBIC 
TEAM SHOW 2010. Tým Stepíku z Nového Města nad Metují zde se skladbou „Cikánky 
jdou do nebe“ vybojoval krásné 5. místo a zařadil se tak po bok soutěžních týmů z velkých 
měst a gymnastických škol. Osm novoměstských děvčat ve věkové kategorii 11 - 13 let pora-
zilo i favority z Pardubic a Hradce Králové. Soutěžní skladba, která vychází se slavného fi lmu 
Cikáni jdou do nebe, s temperamentními melodiemi Jevgenije Dogy, nápaditými kostýmy 
a choreografi í, je skutečným zážitkem. Umístění je velkým úspěchem občanského sdružení 
Stepík a zároveň reprezentací Nového Města nad Metují, které aerobik podporuje.
Složení týmu Cikánky jdou do nebe:
Petra Čížková, Lucie Daňková, Markéta Maršíková, Dominika Martinková, Karolína Nogo-
vá, Diana Pinkavová, Denisa Rückerová, Adéla Vávrová
                                                                                   Autorka skladby a trenérka: Jana Michelová

uvádí v m�síci B�EZNU 2011

  Srde�n� Vás zvu k sob� do salónu ud�lat n�co pro své 
zdraví a prožít chvíle relaxace a pohody… 
   Seznamte se prosím s mojí nabídkou a nejoblíben�jšími 
typy masáží. Pat�í mezi n�: aromaterapeutická masáž, havaj-
ská masáž, masáž lávovými kameny, detoxika�ní medová, t�-
hotenská, antimigrenozní, prenatální, �okoládová, Breussova 
masáž. Lé�ebné  ú�inky masáží  jsou široké: zlepšují prokr-
vení sval� a k�že, snižují svalové nap�tí, zmír
ují bolesti zad 
a kloub�, posilují obranyschopnost. Nelze zapomínat ani na 
relaxa�ní ú�inek na organismus. Používané rostlinné a éteric-
ké oleje zajistí perfektní pé�i o pokožku t�la. Pokud nevíte, 
jaké ošet�ení zvolit, ráda Vám poradím. Budu se t�šit na naše 
spole�né setkání. 

Studio aromaterapie - www.aromaterapie.netStudio aromaterapie - www.aromaterapie.net

 Jak už se stalo n�kolikaletou tradicí, ani letos si �ada žák� z prvního stupn� 
ZŠ T.G. Masaryka nenechala ujít p�íležitost sn�hových radovánek v blízkém okolí 
chaty Grizzly v Krkonoších. A tak se v rámci tohoto ozdravného pobytu (29.1.- 
5.2.2011) mohly svahy p�ilehlých sjezdovek pochlubit celou �adou stop, které vy-
povídaly o sjezda�ském umu malých lyža��. Záv�re�ný slalom ke konci týdne už 
jen potvrdil, že sv�domité pilování lyža�ské techniky rozhodn� p�ineslo své ovoce 
a pro žádné z d�tí už nebude šikmý svah p�edstavovat nep�ekonatelnou p�ekážku.
Ke slovu se však krom� lyža�ské výbavy dostaly i peká�e, které d�ti �asto a rády 
prohán�ly s v�trem o závod. Ale mnohdy ani po setm�ní sjezdovka zcela neosi�ela 
a za um�lého osv�tlení a v doprovodu hudby poskytovala nevšední zážitky nezdol-

ným lyža��m dostate�n� posiln�ným 
ve�e�í.
Naopak notnou dávkou kuráže se 
musely d�ti posilnit p�ed absolvová-
ním stezky odvahy, b�hem níž um�lé 
osv�tlení p�edstavovalo už jen miho-
tavé sv�tlo sví�ek. Ale ani v tomto 
p�ípad� se d�ti nenechaly zasko�it a 
prokázaly se jako praví kabr�áci.
V p�íjemném úto�išti chaty pak krom 
zaslouženého odpo�inku a napln�ní 
b�íšek následoval v rámci karnevalu 
i veselý rej nápaditých masek, pestrá 
škála spole�enských her a nechyb�la 
ani diskotéka. Takto spole�n� stráve-
né dny plné dobrodružství obvykle 
kon�ily usínáním provázeným �etbou 
pohádky na dobrou noc, kdy zt�žkla 
ví�ka i t�m nejaktivn�jším z d�tí.
A�koli týden ve sn�hovém objetí utekl 
jako voda, v��íme, že si ho d�ti užily a 
v p�íštím roce op�t vyrazíme za pozná-
ním i zábavou do hor.
Za plynulý a bezproblémový pr�b�h 
pobytu pat�í zvláštní díky i léka�ské-
mu doprovodu v osob� MUDr. Pavla 
Maršíka a po�íta�ovému technikovi 
Lu�ku Vrzalovi.

Mgr. Ivana Maršíková
Mgr. Ivana Nováková

Hurá za sn�hem aneb se školá�ky do Krkonoš

70% MARGARÍN 
za 70% SLEVU

        250 g 5,90 K�
P�i odb�ru celého kartonu 4,90 K� 
Odneste si, kolik unesete
(neomezené množství) 

Potraviny U POŠTY na nám�stí v Náchod�

AKCE
Výprodej

�tvrtky v žampionech
Do peká�e nakrájíme cibuli a �esnek, 
p�idáme olej a poklademe ku�ecí �tvrtky, 
osolené, posypané sladkou mletou pari-
kou. Peká� p�iklopíme a pe�eme. Když je 
maso upe�ené, vyndáme jednotlivé �tvrt-
ky ven. Základ zahustíme jíškou a vodou 
a vše rozmixujeme.
P�idáme konzervu nakládaných žampio-
n�, vrátíme maso a ješt� chvíli prová�íme. 
Výbornou p�ílohou jsou houskové knedlí-
ky. Tak, a	 Vám chutná... p�eje   
                                      Laka Škodová

Echo v kuchyni

ST�ÍBRNÝ OND�EJST�ÍBRNÝ OND�EJ
 V ned�li 13.2.2011 prob�hlo   
MISTROVSTVÍ   �R   ve sportovní 
ch�zi  mládeže v hale Otakara Jan-
dery, Centra sportu MV,  v Praze - 
Stromovce . Z tréninkové skupiny 
Ji�ího Vond�ejce z Náchoda se v ju-
niorské kategorii p�edstavil Ond�ej 
Ciasto na trati 5 000m ch�ze a p�i-
vezl do Náchoda st�íbrnou medaily 
za výkon 25 : 30, 86 min.                     

                       Ji�í Vond�ejc - trenér

Každý ví, že Rampušák není �lov�k, ale tajemný vládce Orlických 
hor. Ovšem, narozdíl od bájného Krakonoše je Rampušák p�ece jen 
více polidšt�ný - a zejména mladší. Jméno Rampušák totiž vymyslel 
v 60. letech minulého století televizní redaktor Ji�í Dvo�ák. Inspi-
rovat se nechal jedním z román� Karla Polá�ka a vesnicí Rampuší, 
která se v tomto díle objevovala.                                                     (r) 

V �eské Skalici �eší problém, který se týká snížení �ástky z poplatk� 
plynoucích do m�stské pokladny z provozu tzv. výherních automat�. 
�ešení problému p�erostlo v pátrání hned dv�ma sm�ry: zda skute�n� 
poklesl po�et hrá�� nebo zda provozovatelé výherních automat� hrají 
falešn� a 
 nan�nímu toku sm�r m�stská pokladna nastražili n�jakou 
lišáckou bariéru.                                                                               (r)

ECCE HOMO RAMPUŠÁK ZÁHADA AUTOMAT�



Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

www.bazenymachov.cz

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení 
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
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:

p�ijme zam�stnance 
na pozici 

PRACOVNÍKA
MARKETINGU

Požadavky:

� SŠ vzd�lání nejlépe stavebního   
nebo technického zam��ení

� výborná znalost NJ, AJ vítána
� �idi�ský pr�kaz sk. B

� spolehlivost
� samostatnost

Kontakt:
Velké Po�í�í �p. 177
telefon  491 482 500

e-mail drapacova@eldr.cz

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

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

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Odstraňování rampouchů 
a sněhu ze střech

 V minulém roce získala Labora-
to� fyziologie, imunity a ontogeneze 
gnotobiont� v Novém Hrádku pro-
jekt, který je spolu
 nancovaný v rám-
ci Opera�ního programu p�eshrani�ní 
spolupráce �eská republika – Polská 
republika 2007-2013. 
 Hlavním cílem projektu s názvem  
„Probiotika: spole�ný výzkum, vzd�-
lávání a osv�ta“ je založit spolupráci 
laborato�e Mikrobiologického ústavu 
Akademie v�d �eské republiky, v.v.i. 
v Novém Hrádku a Institutu imuno-
logie a experimentální terapie Polské 
akademie v�d ve Vratislavi (Wroc-
law). V rámci projektu se uskute�ní 
stáže v�deckých pracovník� a semi-

ná�e pro studenty i laickou ve�ejnost, které p�isp�jí k rozvoji a v�tší konkurenceschopnosti 
p�íhrani�ních v�deckých pracoviš	 a mobilizaci lidských zdroj� v podporovaném území. 
 Výzkumná �ást projektu pak zahrnuje studium vlivu vybraných probiotických bakterií 
(bakterií mlé�ného kvašení a bi
 dobakterií) na vývoj chorob, jejichž vznik je spojován práv� 
s negativními zm�nami ve složení st�evní mikro� óry. Mezi tato onemocn�ní pat�í nap�íklad 
ulcerózní kolitida, alergie a ateroskleróza. 
 Spole�ný výzkum p�isp�je k pochopení mechanismu vzniku chorob a k vývoji nových 
terapeutických p�ístup�.

Probiotika: 
spole�ný výzkum, vzd�lávání a osv�ta

DEUTSCHE SPRACHE…SCHWERE SPRACHE? 
NA ACADEMIA MERCURII…INTERAKTIVN�, 

MULTIMEDIÁLN�, KORESPONDEN�N�…
 Vzd�lávat se, a to nejen jazykov�, 
je možné v každém v�ku … Proto již 
19 let nabízí naše škola �adu cizích ja-
zyk� a dopl�kových aktivit formou 
e-learningu. Studenti jsou vedeni pedagogy 
ke slo žení jazykových certi
 kát�, nebo	 p�i 
jejich spln�ní odpadá povinnost vykonat p�i-
jímací zkoušky na VŠ.
 Interaktivita…Studenti diskutují o aktuál-
ních tématech, pomocí interaktivních metod 
výuky a autentických poslechových i testo-
vých úloh zdokona lují své jazykové doved-
nosti. 
Moderní jazyková výuka je založena na mul-
timediálních prvcích  a online-aktivitách, 
rozvíjí kreati vitu student� nejen pro b�žnou 
komunikaci a její praktické zam��ení tolik 
pot�ebné pro další uplatn�ní na evropském 
pracovním trhu. 
 Studenti školy se aktivn� zapojují do pro-

jekt� v oblastech n�mecké kultury a reálií, jazykových projekt� Goethe-In-
stitutu Praha a Goethe-Centra Pardubice. Ve školním roce prob�hly nap�í-
klad tematické exkurze do Vídn� a projekt pr�vodcovství v Praze, studenti 
navštívili N�mecký 
 lmový festi val v Praze a koncert skupiny „Komeka-
té“ v Pardubicích, také se podíleli na projektu „Stadt geschichten“, tvorb� 
vícejazy�ného atlasu d�evin a ú�astnili se prezentace „Versuch´s mal in 
Deutschland“ a sout�že v p�ed�ítání n�meckého textu. Naší partnerskou 
školou je Kooperative Gesamtschule Frankfurt am Main. 
 Škola je pod patronací Krajského ú�adu Hradec Králové a DDM Dé�ko 
Náchod garantem okresního kola sout�že v n�meckém jazyce. Jazykové 
znalosti, schopnost pohotové reakce a komunikaci si studenti mohou p�e-
devším ov��it v konverza�ní �ásti zam��ené na �ešení sociáln�-jazykových 
situací: ideály a problémy dnešní mládeže, mezilidské vztahy, uspo�ádání 
volného �asu a vliv médií, vztah lidí k p�írod� a životnímu prost�edí.

Petr Svato
, www.academiamercurii.cz, 
vyu�ující n�m�iny a latiny, administrátor www

KURZY NA NAŠÍ ŠKOLE NEBO P�ÍMO Z DOMOVA…

� Okresní kolo sout�že v n�meckém jazyce v kategoriích I.A 
(ZŠ - 5.-7. t�ída, II.A-II.B (7.-9. t�ída ZŠ a NG) a III.A (SŠ)

Pomocí program� školy m�žete za�ít v každém v�ku u nás s cizími jazyky i koresponden�n�! 
P�izp�sobíme naši nabídku Vašim aktuálním pot�ebám i pomocí program� z Vašeho domova.

�  Zahájení výuky kdykoli b�hem roku, individuální p�ístup spojený s e-learningovou podporou všech p�edm�t� nejen Moodle
�  Online-kurzy p�ímo z domova … � Sta�í kliknout na www.academiamercurii.cz a v ur�eném �ase komunikovat s vyu�ujícím 
…Optimální kombinace e-learningového a osobního vzd�lávání
� Kurzy vhodné pro pracovn� velmi vytížené osoby �i pro ty, kte�í jsou �asto na cestách, �as a intenzita výuky jsou proto 
� exibilní a závisí na individuální dohod� s lektorem.
� Variabilní zam��ení kurzu, zam��ení lze v pr�b�hu roku upravovat, maximální efektivita stráveného �asu a vynaložených 
 nancí

� Záruka rozvoje konverza�ních schopností, praktické využití jazyka - týmové projekty, prezentace, samostatné úkoly

� Prolomení bariér u stagnujících student�, dlouhodobý pozitivní efekt na motivaci pracovního týmu



*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  **  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *
* Prodám dr. byt 3+1 v centru �.Kos-
telce, p�ízemí, po celkové rekonstruk-
ci, cena dohodou. R.k. nevolat tel.: 
774876396
* LEVN� Prodám byt 3+1 v Náchod�, 
po rekonstrukci, plov. podl., zd�né jádro, 
plast. okna, tel.: 737317019 RK nevolat
* Vym�ním 1+kk v Karviné za 1+kk 
v Náchod� a okolí. Tel. 721 351 591 - 
pouze SMS nebo jara.kopal@seznam.cz
* Nabízím volný byt 1+2. V Hronov�, 
Hostovského �.p. 161. Po rekonstruk-
ci. Informace na mobilním telefonu: 
736 687 284
* Pronajmu garsonieru v Hronov�. 
TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod� 
na B�loveské, volný od 1.3.2011. Ná-
jemné v�.záloh 6000,-K�, vratná kauce 
12 tis.K�. TEL.: 604 437 128
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRO-
NOV�, P�ÍZEMÍ, 200M OD NÁMS-
TÍ, PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI. 
K DISPOZICI OD 1.3.2011, NÁJEMNÉ 
5.000 K� + ZÁLOHY, KAUCE 15.000 
K�. TEL.: 777 302 483

* Pronajmeme byt 1+1 (35 m2) 
v centru Náchoda. Volný od 1.3., 
info na tel.: 776 233 642

* Prodám byt v OV 1+1, 45 m2, v Hro-
nov�, klidná �ást obce, 2. patro, p�da, 
2 x kolna, internet, plastová okna, nové 
úst�ední vytáp�ní, komín pro p�ipojení 
kamen. Ihned kdispozici. Cena dohodou. 
Tel.: 603 983 600 (ne sms)
* PRONAJMU dlouhodob� hezký byt 
2+kk 80m2 v nov� zrekonstruovaném 
RD v Náchod� na Plhov�. Nájemné 
5500,- K� + inkaso + kauce. Dále mož-
nost pronájmu garáže. Jen solidní zájem-
ci. Tel.: 604 795 935
* Pronajmeme byt 1+kk Náchod, 
sídl.u nemocnice. TEL.: 608 976 956, 
777 29 29 40
* PRONAJMU DLOUHODOB� nový 
byt 2 kk 43m2 v Hronov� na Padolí. 
V p�ípad� zájmu volejte 602 133 173 
mail: renestarkov@seznam.cz
* Prodám DB 1+1 41,1 m2 ul.B�loves-
ká Náchod, po rekonstrukci, zd�né jádro, 
plov.podlaha v kuchyni a p�edsíni, nová 
kuch.linka, atypické �ešení prostoru. Nut-
no vid�t. P�ímý prodej, volný od 03/2011. 
RK NEVOLAT. Cena 780 tis.K�, p�i 
rychlém jednání sleva. TEL.:724 794 616
* PRODÁM krásný nový byt 3+1, 
74m, v bytovém dom� v Hronov� na Pa-
dolí. 2.NP, vlastní plyn. kotel, sat., int., 
balkón, nadstandardní úpravy. Cena 
1 370 000 K�. Tel.: 776 333 139
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na Pl-
hov�. Volný ihned. Tel.: 604 763 193
* Prodám byt 2+1 (64 m) v Novém 
M�st� n.Met. v cihlovém dom� po re-
konstrukci, s p�dou, sklepem, k�lnou 
a zhradou. RK nevolat! TEL:724 731 474
* Pronajmu 3+1 ul. Krásnohorské, Ná-
chod, 65 m2, vestav�né sk�ín�, kuchy�, 
nájem 4000 K�, inkaso 3000 K� + plyn 
a elekt�ina. Tel.: 775 064 084
* Pronajmu dlouhodob� 2+1 po celko-
vé rekonstrukci, v centru Náchoda. Tel.: 
605829903 po 18 hod.
* Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru 
Náchoda, tel.: 723 51 88 56
* Pronajmu byt 3+1 v �eské Skalici. 
Tel.: 777027664
* Prodám byt 3+1 v centru Náchoda, 
nová okna, zateplen, volný ihned, rychlé 
jednání sleva - tel.: 774061131
* Pronajmu byt v Hronov� 50m2, nov� 
zrekonstruovaný v p�ízemí s terasou-ná-
jem v�.inkasa 6.600,- K�,tel.: 608 66 77 30
* Pronajmu byt 3+1 - na okraji Ná-
choda, rod. dvojdomek, nájem + inkaso 
8500,- K�, tel.: 774 407 168
* Pronájem bytu 1+1, v �eské Skali-
ci, cena 5.500,- K�, ihned volné, kauce 
10.000,- K� tel.: 723921983
* Prodej bytu 2+ kk, v obci Ho�i�ky, 
OV, 40.m2, p�ízemí, tel.: 723921983
* Pronájem bytu 1+1 42m2. Po rekon-
strukci, plast.okna, nájem 4 tis. + inkaso. 
Kauce 2 nájmy. 7candy7@seznam.cz

NEMOVITOSTI

* Pronajmu garáž Babí Vyšehrad, cena 
dohodou. TEL.: 608 717 836

* Prodáme velmi p�knou, slunnou sta-
vební parcelu pro stavbu RD, v Novém 
M�st� n. Metují, lokalita B�ezinky, inže-
nýrské sít� p�ipraveny. RK nevolat. Foto 
na http://pozemeknm.rajce.idnes.cz. Tel.: 
773 585 555
* Hledám na Náchodsku RD nebo cha-
lupu v cen� do 1,6 mil. K�. Menší opravy 
nevadí. Tel.: 608 245 634
* Prodám v�tší RD s udržovanou zahra-
dou na klidném slunném míst� v Hrono-
v�. TEL.: 777 23 21 22
* Prodám slunný staveb. pozemek 
1768m2 v Hor. Adršpachu - p�kné mís-
to, sit�, p�ístup, JZ exp. 250K�/m2 Tel.: 
602 439 107.
* Prodej RD v Zájezd� u �.Skalice, dva 
byta a komer�ní prostory, zahrada s ba-
zenem, garáž, cena 2.399.000,- K�, tel.: 
723921983
* Prodám �adový RD 4+1 v Náchod� 
za pivovarem. Tel.: 608 26 18 06
* Pronajmu 1 patro v RD v Náchod�, 
3+1, nájem + inkaso 8500,-K�. TEL.: 774 
407 168
* Nabízíme k prodeji celoro�n� oby-
vatelnou chalupu po rekonstrukci 
v blízkosti Adršpašsko - teplických 
skal. Nachází se na okraji obce D�-
dov - Teplice n.Metují, na polosamo-
t�. Celková rozloha pozemku náležící 
k chalup� je 6.500 m2. V objektu je pro-
storná vstupní chodba, samostatné WC 
a koupelna, kuchyn�, obývací místnost, 
2 podkrovní ložnice, vlastní studna, sa-
telitní p�íjem TV. Chalupa je �áste�n� 
podsklepená z pískovce s klenbou. Tel.: 
602239352

* Prodám pozemek 5005 m2 v Novém 
M�st� n.Metují v chatové oblasti Na stu-
dýnkách. TEL.: 774 190 766
* Prodáme zahradu 1600 m2 ve Vyso-
kov� za 750,-K�/m2. Daleký výhled, JZ 
svah. Sít� na hranici pozemku. email: 
ZOZEMA@seznam.cz
* Prodám RD (5+1) po celkové rekon-
strukci (kolaudace r.2001), pozemek 
820 m2 ve Velkém Po�í�í.Udržovaná 
zahrada se skleníkem a p�íst�eškem pro 
auto.Cena dohodou. RK nevolat.Tel.: 491 
482 378
* Prodej - Rodinný D�m, Náchod, Lipí. 
Krásné bydlení v klidné �ásti obce s vý-
bornou dopravní dostupností (Náchod 3 
km). Nemovitost v dobrém stavu, nová 
plastová okna, zatepleno. Neplatíte pro-
vizi RK. Volejte 777 272 212

* Prodám d�m v Náchod� v klidné 
vilové �tvrti. Tel. 608 637 773, http://
www.dksystem.cz/www-prodej-ro-
dinný-dum-v-nachode/

* Prodám RD v k.ú.Hejtmánkovi-
ce (Broumov) po celk. rekonstrukci 
(zateplení, fasáda, plast.okna, st�e-
cha, klimatizér). Vytáp�ní UV na plyn 
nebo pevná paliva. Dv� bytové jed-
notky (možno i slou�it), pln� pod-
sklepený. Pozemek 900 m2, nadzemní 
bazén, soukromé parkovišt�. Cena: 
2 000 000 K�. Tel.: 775 955 878

* Prodám velký dvougenera�ní rodin-
ný d�m v Polici nad Metují. Nový kotel 
na biomasu,nová okna,st�echa atd. Cena: 
1.990.000,-. Nutno vid�t. RK nevolat!! 
Foto na http://fsara25.rajce.idnes.cz/na-
stenka/ Tel.: 731 458 720
* Prodám RD v Hronov� - na P�í�-
nici, klidné místo, velká zahrada, tel.: 
777 23 21 22
* Pronajmu garáž - ul. Holubo-
va v Náchod�, 500,-K�/m�sí�n�.Tel.: 
774 407 168

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmu dlouhodob� malou kance-
lá� s výhledem do zelen� poblíž centra, 
v�etn� WC, v nov� zrekonstruovaném 
dom� v NA. Nutno vid�t. Náj.1.500,-K� 
+ el. + vody + topení + kauce. Tel.: 608 
90 30 70

BYTY

* Prodám byt 3+1 v OV Náchod Plhov, 
II.patro, 1,2 mil. K�. TEL.: 777 34 06 04
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 
3+1 v Náchod� poblíž centra, po ná-
kladné rekonstrukci. Vratná kauce 
25 000,- K�. Jen pro solidní zájemce. 
Luxusní byt pro náro�né Volné ihned. 
Tel.: 602 790 044
* Pronajmu nadst. byt 3+1, cca100m2, 
v RD se zahradou a parkovišt�m ve         
V.Srbské. Vše nové, plast. okna, zateple-
ní, kuchy�, koupelna, d�ev. oblož. dve�e. 
Náj.5.500K� + voda + el. + plyn + kauce. 
Tel.: 608 903 070
* Pronajmu garsonku s balkonem           
5 NP, výtah, Náchod - Pražská ulice. 
Cena: 5 000,- K� za m�síc v�etn� služeb. 
Kauce podmínkou. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt 
v centru Náchoda 2+1, nájem 5000,- K� + 
kauce 15 tis.K�. TEL.: 608 445 401
* Pronajmu dlouhodob�, nebo prodám 
zd�ný DB 3+1,78m2, 4.NP v NA sídl. 
Branka, krásný výhled, balkon, u lesa. 
Nová plast.okna, plyn.top. Náj.5.000K� 
+ inkaso 1.653 K� + plyn + el. + kauce. 
Tel.: 608 90 30 70
* Prodám garzonku v B�lovsi. Vel-
mi dobrý stav. Cena 695.000 K�. Tel: 
602 575 252
* Pronajmu dlouhodob� nebo prodám 
DB 1+1,45m2, 2.NP v NA sídl.u nemoc., 
krásný výhled na Bražec, balkon, zd�né 
jádro, nová plast.okna, zateplení. Ná-
j.3.500K� +inkaso 2.749 + el. + kauce. 
Tel.: 608 90 30 70

* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 
na Plhov� za 6500 v�etn� záloh 
na energie a služby. Tel.: 602378332

* Prodám DB 1+1 v Novém M�st� n.M. 
Malecí, zateplen, plast.okna. Cena 730 
tis.K�. TEL.:777 08 31 31
* Pronajmu v Náchod� 2+1 nedaleko ná-
kup. centra, 2. poschodí, nová plast.okna, 
rad�ji dlouhodob�. TEL.: 608 245 634
* Prodám sv�tlý byt 1+1, 41,5m2, 1.pa-
tro, cihla, OV. Sklep, plast. okna, velmi 
dobrý stav. Obyt. kuchy�, nepr�ch. po-
koj. Ul. �.brat�í, Náchod. Cena 690.000,-
, p�ímý majitel. TEL.: 732 467 737, 
491 422 679, sta.mar@post.cz
* Prodám byt 3+1 v Novém M�st� 
n.M., lokalita Luštinec, tel.: 777 231 918
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, revitali-
zace domu doporu�ena v 11/2010. Tel.: 
776 114 975
* Pronajmu byt 1+1 - 65 m2, v�. za�í-
zení, v Horním D�eví�i na Hronovsku. 
Cena 3000,-K�, v�. vody, internetu + 
popl. el., tel.: 604 643 843
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, nová 
okna, zateplen, volný ihned, sleva. TEL.: 
774 061 131
* Prodám bezbariérový byt 3+1 (67m) 
v OV, p�ízemí v Novém M�st� nad 
Metují, Malecí. Cena dohodou. Tel.: 
606 803 180
* Prodám nebo pronajmu byt 3+1 
v Náchod�. TEL.: 605 789 742
* Pronajmu byt 3kk 71,5 m2 v Náchod�, 
výhled na nám�stí, možno i podnikání. 
5000,-K� + služby cca 2900,-K�, parko-
vání, kauce 20 tis.K�. TEL.: 777 551 032
* Prodám byt 2+1 v Náchod� Plhov�, 
d�m zateplen, plast. okna, cena dohodou. 
Tel.: 605 74 50 40
* Nabízím pronájem bytu 1+1 sídl. 
SUN, služby 2500,- + 2000,-. Kauce 10 
tis.K�. TEL.: 776 326 823
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na B�lo-
veské ulici. TEL.: 739 596 803
* Pronajmu zateplený byt 1+kk N.M�s-
to n.M., plast okna, internet + satelit. 
Kauce. Nájem 3.500 K� + energie. Mobil 
777 103 897
* Pronajmu 1+kk B�loveská ul. Ná-
chod, nájem 6.000,- v�etn� inkasa + kau-
ce. Tel. 773 61 12 19 po 16. hod.
* Pronajmu slunný byt v �.Kostelci 
po rekonstrukci, balkon, sklep. 5500,- K� 
+ inkaso + kauce. TEL.: 732 135 136
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk - s bal-
konem, v OV, v Novém M�st� n.M., vol-
ný ihned, tel.: 732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� a 2+1 
v �eské Skalici, ihned volné, povinná 
kauce. TEL.: 608 86 98 85

* Obec Borová nabízí k pronájmu 
POHOSTINSTVÍ v obci Borová. 
Možnost pronájmu od 1.3.2011. 
K dispozici služební byt. Informace 
na tel.: 605 181 651

* Pronajmu dlouhodob� garáž - nebo 
dvougaráž (s el.) v Náchod�- volná ihned, 
Tel.: 732 167 291
* Dlouhodob� pronajmu prodejnu 
v Hronov�, 60m2, 200m od nám�s-
tí, cena 5.000K�/m�s. Info na telefonu 
777 302 483
* Dlouhodob� pronajmu nebytové 
prostory v Hronov�, vhodné na ordinaci 
apod., 110+ 50m2, 200m od nám�stí. Info 
na telefonu 777 302 483
* P�enechám zavedený d�tský bazar 
v centru Náchoda. Dobrá realizace pro 
maminky po mate�ské dovolené apod. Info 
na mob. 777 149 571 od 9.00 do 18.00 hod

* Pronajmu obchodní prostory 
120 m2 v centru Náchoda v OD Zefyr. 
TEL.: 602 462 397

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

* Pronajmu nebytové prostory o celko-
vé vým��e 125 m2 u centra �eské Ska-
lice. Lze využít na provozovnu služeb 
(kosmetika, kade�nictví, manikura atd.) 
nebo jako ordinace léka�e, prodejnu, 
menší výrobnu nebo provozovnu, kan-
celá�e, pop�. t�locvi�nu. Cena dohodou. 
Info na tel.: 608 888 141
* Pronajmu v Hronov� menší pro-
story k podnikání pedikúra - kade�nic-
tví atd. nájemné v� inkasa 2.500, tel.: 
608 66 77 30

KOUPÍM

* Vykoupím st�íbro, st�íbrné mince, zla-
to. Za nejvyšší ceny. TEL.: 777 55 10 22
* Koupím HAKI lešení a litinové radi-
átory. Tel.: 776 88 67 10

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

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. 
P�ijedu kamkoliv. Tel.: 606 56 49 30

PRODEJ

* Prodám sendvi�ové izola�ní pa-
nely st�nové a st�ešní, 100x200 cm, 
100x250 cm, tl 8 cm 275 K�/m2,tl 10 cm 
300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, p�í�ky, 
strop, st�echu, 90 ks. Tel.: 728 527 366
* Prodám kachlová kamna. Dohoda. 
TEL.:777 08 31 31
* Prodám doma vykrmené pra-
se bez sm�sí, možné v p�lkách. Tel. 
494 665 327, 739 028 159
* Prodám malou ková�skou výhe
 - 
p�dorysná plocha 50x70 cm - dodávka 
vzduchu na nožní pohon, cena dohodou. 
Tel.: 776725553
* Prodám staré cihly 1kus/1,-K� na pa-
letách, staré trámy, prkna, levn�. Ná-
chodsko. TEL.: 602 145 222
* Prodám vysava� RAINBOW - made 
in USA, vhodný pro alergiky, s p�íslušen-
stvím, stá�í 3 roky, p�vodní cena 85 000,-
K�, nyní 15 000,-K�, tel.: 603 266 454
* Prodám vep�ové p�lky. Menší za 55 
K�/kg, v�tší za 50 K�/kg. plus droby zdar-
ma, krmeno beze sm�si. Tel.: 607 950 500
* Prodám více stánk� rychlorozkládacích 
na pout� trhy a podobn� tel.: 602 255 142
* Prodám palivové d�evo suché štípa-
né, balené v pytlích. TEL.: 604 84 41 42

R	ZNÉ

* Provádím úklid po rekonstrukci 
nebo malování domku �i bytu, prová-
dím jednorázový úklid, mytí oken nebo 
pravidelný úklid domácnosti, za�ídím ná-
kupy, také pohlídám d�ti, zdravotní pr�-
kaz mám, zkušenosti a doporu�ení také, 
volejte 737 564 496, cena dohodou

* Aktivní d�chodkyn� hledá zam�st-
nání v okolí Náchoda nebo Dobrušky. 
Nap�.kamenný prodej, tra
 ka. Zkušenos-
ti z vrátnice. TEL.:774 351 290
* Hlídání d�tí a kroužek Lesní školka. 
www.kockamama.zaridi.to
* Hlídání d�tí. (u�it. MŠ, 32 let praxe). 
�išt�ní oken, koberc�, sed. souprav, ukli-
dy. Tel.: 605 145 004
* AVIA kontejner - odvoz suti a odpa-
du, na p�ání s nakládkou, kontejnery 2 
- 12 m3, Tel.: 777222232

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� 
lze i na H�. Výd�lek až 17.000 K�/m�s. 
Tel.: 603 731 609
* Nabízím opravy a úpravy od�v�, šití 
záclon a dekora�ního textilu, vým�na 
zipu, zkrácení kalhot, halenek, bund atd. 
LEVN. Náchod. Tel.: 604 349 703

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* �IVAVA - nabízím krásné a milé pej-
sky jako domácí mazlí�ky. Jsou od�ervení 
a o�kovaní. Tel.: 603 206 743, 491 426 680

AUTO - MOTO

* Prodám 4 letní pneu MICHELIN 
165/70/14 s diskem. Cena dohodou. Tel.: 
604 438 378
* Koupím ZETOR 15 i nepojízdný. 
TEL.: 776 014 287

NÁCHODSKO
776 353 038

Půjčka pro každého
tel.: 736 619 428

 

 

 

 

 

 

Zavedená realitní kancelá	 
v Náchod� 

p�ijme do svého kolektivu 
maklé�e

nejlépe na ŽL. 	idi�ské oprávn�ní 
a znalosti v oboru jsou vítány. 

Volejte po 19 hod. 491 472 638.

rozbor plateb za el.energii a plyn,
p�ípadn� jejich nejvýhodn�jší �ešení.

TEL.: 736 270 480

Provádíme ZDARMA
pro 
 rmy a domácnosti

kucha�e/kucha�ku.
Podmínka – vyu�en v oboru a praxe.

Nabízíme – práci v p�íjemném 
kolektivu s možností ubytování

TEL.: 775 034 437

Zavedená restaurace 
hledá 

kucha�e
Podmínka – v

Nabízíme –
kolektivu s mo

TEL.: 77

Zavedená
h



Výkup železa a barevných kovů
ul.17.listopadu po, st, pá  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.  

                                   so  8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Novinka! 
- prodej a montáž

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se zá-
rubní  - dýhované
2 820,-Kč

Náchod - Parkány 466 (vedle Byt.družstva), mobil 603 345 236   www.dvere.inu.cz

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

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

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 
602 103 775 ����

AUTOMAT AUTOMAT 
NA MLÉKONA MLÉKO

ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer     

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

– Možnost stáčení 
do vlastních nádob

AGRO CS a.s. Česká Skalice výrobce substrátů, hnojiv, 
travních směsí, dekoračních materiálů 
a přípravků na ochranu rostlin

hledá vhodného kandidáta na pozici:

PRACOVNÍK MARKETINGOVÉHO ODDĚLENÍ

V případě zájmu zasílejte svůj motivační dopis a strukturovaný životopis do 28. 2. 2011 na adresu:
 AGRO CS a.s., Jiří Janeček, Nyklíčkova 107, 552 03 Česká Skalice
Tel.: 491 457 219, e-mail: janecek@agrocs.cz

POŽADUJEME:
• SŠ, případně VŠ vzdělání
• Vysoký stupeň kreativity
• Samostatnost, komunikativnost
• Výborné organizační schopnosti
• Zodpovědnost, fl exibilita
• Zkušenost v oboru
• Práce na PC, ŘP skupiny B
• Znalost Aj nebo Nj výhodou

NABÍZÍME:
• Zázemí silné české fi rmy
• Možnost profesního růstu a postupu
• Odpovídající ohodnocení
• Tvůrčí a samostatnou práci
• Mladý kolektiv
• Zaměstnanecké výhody

* 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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RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ

CENTRUM
K. ŠOLCOVÁ-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

tel.: 775 261 853, 776 687 510

 AKCE: 
DEŠTNÍK GREYS G-TEC

 GROUND HUGGER POLE BROLLY

za 1890 Kč    
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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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Naučte se anglicky s
                    a novinami ECHO

7. díl seriálu
Travelling by train (Cestování vlakem)Travelling by train (Cestování vlakem)

... a anglické přísloví nakonec:
   Honesty is the best policy.                                                           S poctivostí nejdál dojdeš.

V dalším díle se m�žete t�šit na téma: Cestování autem

www.magicenglish.cz

Excuse me, where is the railway station?       Promi�te, kde je tu vlakové nádraží?
Which railway station do the trains for Bristol depart from?     
                                                                                        Ze kterého nádraží jedou vlaky do Bristolu?                                                                          
express (fast) train         rychlík
passenger (slow) train         osobní vlak
What time does the London train leave?                        Kdy odjíždí vlak do Londýna?
The train to London runs every twenty minutes.            Vlak do Londýna jezdí každých dvacet minut.                                                                                     
I have missed my train.                             Zmeškal jsem vlak.
Where do I have to change?        Kde musím p�estupovat?
How long do we have to wait for the Bristol connection?  
                              Jak dlouho musíme �ekat na p�ípoj do Bristolu?
I would like one return ticket to Oxford.                         Prosil bych jednu zpáte�ní jízdenku do Oxfordu. 
a seat reservation                                                             místenka
I would like to reserve a seat in a nonsmoker.       
                                                                             Cht�l bych si rezervovat místo v odd�lení pro neku�áky.
Is there any discount for children?                            Máte n�jakou slevu pro d�ti?
Which platform does the London train leave from?
                                                                                        Ze kterého nástupišt� jede vlak do Londýna?
My train leaves  in 
 ve minutres.                           Vlak mi jede za p�t minut. 
The London train is standing at platform one and is ready to depart.
                                     Vlak do Londýna stojí na prvním nástupišti a je p�ipraven k odjezdu.   

SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM
 NÁCHOD NÁCHOD

LEPŠÍ CENY!
TRVALE JSME SNÍŽILI CENY 
HODINOVÉHO VSTUPNÉHO

 I PERMANENTEK
Squash Centrum Náchod -tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis
Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

 Garan�ní prohlídky nemají jen automobily, 
ale i domy... Nepodce
ujte prevenci, která vám 
v mnoha p�ípadech ušet�í �as a p�edevším peníze. 
V naší nabídce je i provád�ní pravidelných tech-
nických prohlídek dom� v p�tiletých cyklech. 
Výstupem t�chto prohlídek je zápis, který obdržíte 
a jenž vás bude informovat o závadách s návrhem 
termínu jejich odstran�ní a odhadem ceny. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Do nového roku v novém
 V pátek 7. ledna 2011 prob�hlo na St�ed-
ní pr�myslové škole elektrotechniky a in-
forma�ních technologií v Dobrušce slav-
nostní otev�ení víceú�elové odborné u�ebny 
a opravené t�locvi�ny. O
 ciálního zahájení 
provozu se zú�astnili zástupci Královéhra-
deckého kraje, místních základních škol 
a 
 rem, které pomohly tyto prostory vybu-
dovat.
 Opravená t�locvi�na školy je zárove� 
nejlepší sportovní halou v Dobrušce a nov� 
vybudovaná víceú�elová u�ebna je vyba-
vena nejmodern�jší výpo�etní technikou. 
Na projektování a realizaci této u�ebny se 
též v rámci praktické výuky podíleli i u�itelé 
odborných p�edm�t� se žáky vyšších ro�ní-
k� obor� elektrotechnika a informa�ní tech-
nologie. Také letošní maturanti zde již bu-

dou skládat praktickou maturitní zkoušku.“
 Slavnostní páska byla p�est�ižena 
ve 13,30 hod. v nové víceú�elové odborné 
u�ebn�. Již p�edtím však všichni p�ítomní 
mohli zhlédnout exhibi�ní utkání v badmin-
tonu a basketbalu v opravené t�locvi�n�. 
D�ležitost t�chto prostor pro život školy 
zhodnotil PhDr. Bc. Ji�í Nosek, radní pro 
oblast školství Královéhradeckého kraje: 
„T�locvi�na je nejd�ležit�jší sou�ást školy, 
kdo se hýbe, p�emýšlí. A když žák p�emýšlí, 
m�že pracovat s nejmodern�jší výpo�etní 
technikou.“
 Spole�né setkání pak ješt� pokra�ovalo 
prezentací 
 lm� z produkce žák�, kte�í je 
vytvo�ili ve výuce multimédií.

Ing.Milan Maršík, �editel školy

Žáci z Náchoda byli p	i tom
 Ve dnech 13. a 14. 1. 2011 se zú�astnili žáci MŠ a ZŠ J. Zemana v Náchod� celorepub-
likové Speciální zimní olympiády pro mladé handicapované sportovce na Pomezních Bou-
dách v Krkonoších. Sout�žilo se ve všech tradi�ních alpských disciplínách. Ú�ast na této 
akci jim umožnilo krom� vedení školy i vedení náchodského stacioná�e Cesta, kterému 
chceme touto cestou pod�kovat.
 O tom, že sport je pro d�ti i dospívající mládež d�ležitý, nikdo ur�it� nepochybuje. A pro 
ty, kte�í nejsou „jako ostatní“, to platí o to více. Sport, pokud pravideln� trénují, jim nabízí 
možnost stát se t�mi „nejlepšími“, což je pro n� obrovskou motivací. Mohou jezdit na zá-

vody, vít�zit a získávat medaile, zkušenosti 
i nové p�átele.
 Naši žáci m�li možnost, krom� jiného, 
sledovat i p�edávání „olympijských“ me-
dailí. Na všech odm�n�ných byla vid�t ra-
dost ze sportu a závod�ní. Je samoz�ejmé, 
že jednotlivé disciplíny byly upraveny tak, 
aby mohli sout�žit všichni - s r�zným ty-
pem a stupn�m postižení.
 Bohužel nám nep�álo po�así a odpo-
ledne se rozpršelo. Zbytek dne jsme tedy 
strávili ve vyh�átém bazénu.
 A ve�er jsme se všichni bavili na záv�-
re�né diskotéce, kde se krom� tance i zpí-
valo, hrály se spole�enské hry a navazova-
la nová p�átelství.
 Sledovat d�ti, jak sportují, je vždy veli-
kým zážitkem. A jedná-li se o d�ti s han-
dicapem, je tento zážitek o to siln�jší. 
Za každou takovouto aktivitou se však 
skrývá spousta hodin práce, za�izování, 
hledání. Pomoc a podpora t�mto d�tem je 
bezesporu užite�nou v�cí a zárove� cestou, 
jak naši spole�nost a její ob�any - zvlášt� 
pak ty znevýhodn�né - podpo�it.

Mgr. Marcela Houserová, 
u�itelka ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchod�

Jiráskova chata 

Dobrošov 
op�t v provozu

�eská kuchyn� 
Pepy Nováka
Ochutnejte 
seznámení 

            

Rezervace 
775 086 305

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

sobotu 26.2. 2011 taneční večersobotu 26.2. 2011 taneční večer                          
K tanci a poslechu hrajeK tanci a poslechu hraje

Jan BrahaJan Braha

                                           rezervace na tel.: 603 422 845       pond�lí-ned�le od 11 hodin ob�dy
v únoru minutky se slevou 30% 

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


