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JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ  
KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ  

I ÚŘEDNÍ  PŘEKLADY 
A TLUMOČENÍ

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií pořádá kurzy

ANGLIČTINY           NĚMČINY
 (1.- 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)          (1.– 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)
Další informace najdete na www.gatenachod.cz Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište: 
Angličtina: 491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 

Němčina: 491 420945 nebo 603 440969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

SLEVY AŽ 54 %
SPLÁTKOVÝ

PRODEJ

 Průběžné vedení účetnictví 
    a daňové evidence
 Jednorázové zpracování účetnictví 
    a daňové evidence
 Vedení mzdové agendy
 Ekonomické poradenství
Kontakty: 491 424 924, mobil 606 789 999

Kamenice 107, 547 01 Náchod
Společnost s dlouholetou praxí v oboru účetního  

a ekonomického poradenství nabízí zájemcům z řad 
podnikatelů fyzických a právnických osobtyto služby:

V.V.plastová okna 
dveře

Velké zimní slevy 
plastových oken

Prodáváme okna 
z profi lu VEKA

Náchod Kladská 
naproti PEKÁRNĚ

telefon:776 583 501
mail:plastovaoknana@email.cz

PŘIJĎTE SI K NÁM 
PRO ECHO!

trafi ka TEMPO - Hronov
velký výběr tisku

„čerstvé“ ECHO již 
v pátek po 16. hodině

 v den vydání

Prodejna strojů 
a nářadí

Běloveská 168, 
Náchod

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

nová otevírací doba: 7:00 - 17:00 hodin

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 
BT - CS 1200

230V/1200W
otáčky 

4800min.-1

prům. kotouče 160 mm

hloubka řezu 
90O/45O

55/37 mm

SKLENÍKYSKLENÍKY
tvrzené sklo - komůrkové desky 

- bohaté příslušenství

BENO – Hronov. Nádražní 902. 549 31
telefon. 491 482 822. 777 200 452.

Komůrkové desky
        řezané na míru

Střešní průsvitné desky 
        vlnovky a trapézy

Sklolaminátové 
        průsvitné desky trapézové 

        - vlnité - barevné

Plexisklo
        čiré – barevné - pískované

Plotové trapézové desky
Světlíky 
        obloukové - bodové

 Areál běloveských lázní včetně pozemků a příslušenství bude dražit aukční společnost 
Bussmark 5. března 2009. Vyvolávací cena je 89 milionů korun, přičemž cena obvyklá činí 
133 milionů korun. Dražbu bude možno sledovat v přímém přenosu na internetových strán-
kách dražební společnosti. Navrhovatelem dražby je akciová společnost Běloveské lázně, 
jejíž statutární zástupce pan Marian Khalifa poskytl novinám ECHO následující rozhovor.
* Vlastníkem lázní v Bělovsi je již řadu let společnost Běloveské lázně, která je před něko-
lika lety dokonce nabízela Městu Náchod k prodeji za cenu údajně daleko nižší, než je cena 
dražební. Proč jste se nyní rozhodli pro dražbu?
 „Jednání o prodeji lázní Běloves městu Náchod a jejich následné rekonstrukci či výstavby 
lázní nových se ze strany municipality takřka nikam neposunulo. Připomínám, že na jednání 
s vedením města dne 12. ledna 2006 byly z jeho strany stanoveny 4 základní předpoklady 
dalšího postupu tak, aby město mohlo areál lázní odkoupit nejpozději do konce roku 2006 
(později město požádalo o odklad do konce roku 2007, nestalo se však vůbec nic ani do 
konce roku 2008): ....pokračování na straně 4

Areál běloveských lázní jde do dražbyAreál běloveských lázní jde do dražby



 

 Pátou zakladatelskou zemí EU v pořadí je Nizozemí. Holandská kuchyně má osobitý 
styl, spojuje to nejzajímavější z německé, fl anderské i francouzské gastronomie. Když k 
tomu přičtete nezanedbatelné vlivy chutí a ingrediencí, které zdatní holandští obchodní-
ci dováželi ze zámoří, vznikne unikátní gastronomická směs se silným kontinentálním 
základem a lahodným přídavkem exotiky. Tato kuchyně má pochopitelně velmi blízko k 
moři - řada národních specialit je připravena z ryb jako jsou sledě, uzení úhoři, zélandské 
mušle a samozřejmě slanečci. Tradičními pokrmy jsou stamppot vařený v jednom hrnci či 
šťouchané brambory s kadeřavou kapustou nebo s kysaným zelím. Z moučníků jsou na-
bízeny lívanečky z pohankové mouky, palačinky, oplatky slepované sirupem, mikulášské 
kořeněné mandlové sušenky speculaas, lékořicové bonbóny a puding. Oblíbené je rychlé 
občerstvení v podobě fritovaného mletého kořeněného masa, ochutnat můžete i jehněčí 
nebo zeleninu v těstíčku. Nizozemsko je stejně jako Čechy pivní velmocí. Navíc Heineken 
je druhým největším pivovarem na světě! Našince zcela jistě zarazí fakt, že pivo se zde 
podává ve skleničkách o obsahu 200 ml s pěnou na jeden prst. Výběr je opravdu veliký, od 
světlých přes tmavá, od nahořklých po sladká, od ovocných po bylinková. Tajným tipem 
je kvasnicové pivo s příchutí koriandru a pomerančové kůry, které se obvykle podává s 
plátkem citronu a je hlavně v parném létě osvěžujícím nápojem. Řekněte sýr ... a vybaví se 
vám Holandsko. Bochníky a koule lahodných tvrdých sýrů nelze přehlédnout. Specializo-
vané prodejny stejně jako stánky na trzích upoutají každého. Tradice ožívají při sýrových
trzích, z nichž nejznámější se konají v Alkmaaru, Edamu či Goudě.Vedle tvrdého Edamu a 
Goudy se v posledních letech objevují i různě ochucené pepřem, kmínem, česnekem nebo 
dokonce kopřivou. A jak dva nejznámější holandské sýry od sebe rozeznáte? Gouda je 
tučnější, má většinou tvar kola se zaoblenými okraji a hmotnost 4-20 kg, zatímco pro sušší 
a tužší Edam je typická forma koule vážící 1,7 kg. 
 Text připravují žáci a pracovníci Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hro-
nov, s.r.o. www.hshronov.cz

Hvězdy 
na talíři

 Bytové domy mají v drtivé většině případů pouze jedno schodiště. V případě požáru je 
to jediná cesta k záchraně, jediná cesta pro přežití. I přesto si mnozí chodby a schodiště 
bytových domů pletou se skladišti, komorami nebo relaxačními koutky. Nábytek únikovou 
cestu mnohde výrazně zúžuje a v případě požáru či jiné mimořádné události komplikuje 
evakuaci osob. Nábytek a hořlavé předměty na únikových cestách jsou nebezpečné i tím, že 
může dojít i k přenosu požáru na tyto hořlavé předměty. V takovém případě pak šance na 
záchranu strmě klesá k nule.
 Hrůzu z nábytkem zúžených chodeb a schodišť nemají však jen hasiči, ale i zdravotničtí 
záchranáři. Prakticky denně jim chodby plné botníků a květináčů komplikují vynášení paci-
entů. Kdo někdy něco po zarovnaném schodišti stěhoval ví jak nepříjemnou překážkou je i 
malý květináč, který se nečekaně zaplete pod nohy. Jenže cesta s dvoumetrovými nosítky s 
postiženým člověkem, vedle kterých ještě musí projít zdravotník s kapačkou a přístroji, se 
skutečně se stěhováním žádné skříňky porovnat nedá. Co když na těch nosítkách budete 
vy nebo co když vás z bytečku vyžene požár? Nebylo by na čase se zajímat jak schodiště 
zprůchodnit? Že nepořádek na chodbě není váš, ale souseda? Ale oheň ani jedovatý kouř 
se nebudou ptát: „Čí to je skříň, kočárek nebo křeslo?“ Nebudou pátrat po tom, kdo sem 
tyto věci uložil a jak dlouho tu jsou, nebudou hledat důvody_ Tihle dva zlí parťáci nemají 
svědomí a skutečně umí zabíjet.
 Přeji vám, aby jste nikdy nebyli neseni na nosítkách a ni vás nikdy nehonil požár.                                                                         

OP - hasici@tiscali.cz

Z cesty k záchraně je past

Holandsko nejsou 
jen sýry

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Byt o výměře 38m2 1+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 000,- Kč
Udržovaný byt 3+1 v Náchodě na Plhově v družstevním vlastnictví  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 395 000,- Kč
Rodinný dům, 3 byty, dílna, zahrada nedaleko centra Červeného Kostelce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 450 000,- Kč
Rodinný dům nedaleko centra Náchoda se zahradou a garáží  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 695 000,- Kč
Vila v Náchodě u zámku, nové el.rozvody, zahrada 3 452 m2, vlastní studna. . . . . . . . . . . . . . . . .4 995 000,- Kč
Novinový stánek v Hronově u náměstí, napojen na elektřinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 000,- Kč/bez DPH
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, 7 místností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 000,- Kč
Jednopodlažní rodinný dům v Náchodě na Pavlišově v započaté rekonstrukci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 000,- Kč

Velký, vkusně předělaný 
byt 5+1 v cihlovém domě 
na okraji Úpice. Byt se 
nachází v 1.NP. Dispozice: 
2x koupelna, 2x WC, 2x 
kuchyň, ložnice, obývací 

pokoj, dětský pokoj, celková plocha 120 m2.  V bytě jsou plovoucí podlahy, 
dřevěné obložení, na oknech hliníkové bezpečnostní žaluzie. Dále jsou k 
dispozici 2 kolny a zahrada o výměře 500 m2.

 Cena: 1 420 000,- Kč

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální příjem

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

s rozvodem
doporučujeme ústní konzultace předem 

sjednané
profi  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, 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

 Den otevřených dveří na Jiráskově gym-
náziu se konal 22. ledna. Jako každý rok, 
i letos lednovým kolotočem dní otevřených 
dveří začíná zápas škol o studenty. Mohlo 
by se zdát, že školy s patrně nejlepším jmé-
nem v okrese se pokles zájemců netýká, ale 
čísla mohou překvapit. V roce 2007 se do 
čtyřletého studia přihlásilo pouze 62 stu-
dentů, 60 bylo přijato. Na osmiletém gym-
náziu je situace sice lepší, nicméně způsob, 
jakým se škola rozhodla svoje představení 
uspořádat,svědčil o snaze zaujmout.
 Během odpoledne dostaly prostor prak-
ticky všechny aktivity i zájmové kroužky, 
učitelé pak prezentovali své předměty. Kdo 
z návštěvníků chtěl za oněch několik hodin 
stihnout vše, měl opravdu napilno.
 Malá ochutnávka z pestré nabídky - vy-
stoupení Sborečku a Skřivánků, student-
ských pěveckých sborů, které sklidily 
oprávněný potlesk, prezentace divadelních 
souborů DRED a HIDRAK či fotografi cké-
ho kroužku. Z prezentace výuky předmětů 

zmíním například fyzikální a chemické ex-
perimentárium, biologickou poznávací sou-

těž, ukázku recitace nebo možnost výroby 
vlastní fotomontáže v učebně informatiky.
 Nejdůležitější ovšem zůstává proslov ře-
ditele školy ke všem potenciálním studen-
tům v aule. Zahrnul zájemce vším, co by 
byťjediného mohlo přimět k podání přihláš-
ky, věren přitom poučce Winstona Chur-
chilla, že řečník má vyčerpat téma, nikoli 
posluchače. Zastavil se i u systému přijí-
macích zkoušek, kde nastává kvůli novému 
školskému zákonu změna. Každá škola nyní 
musí vypsat dva termíny zkoušek, čímž od-
zvonila hrana testům připravovaným samot-
nými školami. Letos se na gymnáziu testuje 
podle společnosti Scio.
 Celá akce by se neobešla bez více či méně 
ochotné podpory studentů školy, často se 
jich po chodbách pohybovalo více než sa-
motných návštěvníků a vytvářeli tak pěkný 
mumraj. Škola se zavírala v sedm hodin. S 
pocitem, že snad v září přijdou ti správní.

Jan Šimbera, 
Jiráskovo gymnázium Náchod

Dokořán. Ať vidí, co všechno jsme.Dokořán. Ať vidí, co všechno jsme.

 Jestřebí hory jako na dlani. Tak se jmenuje půlmilionový projekt, 
který má zvýšit informovanost a povědomí místních obyvatel o Svaz-
ku obcí Jestřebí hory (SOJH). Z Programu obnovy venkova Králové-
hradeckého kraje by na něj mělo jít 300 tisíc korun. „Místní obyvatelé 
realizací projektu získají náměty na poznávání regionu a trávení volné-
ho času a zároveň svým zájmem podpoří rozvoj místního patriotismu. 
Díky zvýšení informovanosti o rozsahu oblasti služeb v regionu se 
mohou v budoucnu vytvořit nová pracovní místa,“ přibližuje Jan Bal-
car odpovědný za realizaci projektu (na snímku). V regionu vznikne 
databáze poskytovaných služeb, elektronické výstupy pak půjdou
na portál www.jestrebihory.net. Počítá se také s vytvořením propagač-
ních desek a letáků v několika jazykových mutacích.„Proběhne také 
dvoudenní setkání členů a hostů Svazku obcí Jestřebí hory. Na něm 
se bude hodnotit deset let existence SOJH i vytvářet vize rozvoje ces-
tovního ruchu v regionu,“ doplňuje Balcar. Projekt bude realizován po 
celý letošní rok.                                                             Mgr. Petr Záliš

Jestřebí hory zviditelní půlmilionový projekt

uvádí v měsíci BŘEZNU 2009

 PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: pondělí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  označené  programy  pro  držitele  průkazů MěÚ v Náchodě,  ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.  
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

* Středa 4. 3. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové

Sólistka: Jitka Čechová (klavír) 
dirigent: Ondřej Kukal

Koncert ab. cyklu - skupina “K”
Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kč SLEVA

* Pátek 6. 3. v 19.00 hodin
L.N. Tolstoj: Anna Karenina, Divadlo ABC

Představení ab. cyklu - skupina “A”
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kč

* Čtvrtek 12. 3. v 19.00 hodin
Ztroskotat a zvítězit

Cestopisná přednáška MUDr. Karin Pavloskové
Přednáškový sál městského divadla

Vstupné: 50 Kč

* Neděle 15. 3. v 15.00 hodin
Strašidelný mlýn

Divadelní společnost Julie Jurištová
Vstupné: 60, 50, 40, 30 Kč

* Středa 18. 3. v 19.00 hodin
Milostná tajemství

Účinkují: Ljuba Skořepová a Jaromíra Mílová
Vstupné: 150, 130, 110, 90 Kč SLEVA

* Úterý 24. 3.  v 19.00 hodin
JAM & BAZAR - Top of the 70´s Pop

(ABBA, Boney M, Bee Gees, Suzi Quatro, 
Baccara, Blondie, ...)

Vstupné: 130 v předprodeji, 150 Kč 
na místě SLEVA

* Středa 25. 3. v 19.00 hodin
Literárně hudební večer

Od odhodlání přes zradu k okupaci
Malý sál městského divadla

Vstupné: 40 Kč

* Čtvrtek 26. 3. v 19.00 hodin
Ájurvéda - žití v harmonii a zdraví

Přednáška Kateřiny Hofmanové
Přednáškový sál městského divadla

Vstupné: 50 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ 
BERÁNEK NÁCHOD A. S.



Realitní kancelář REALITY EU

KUPONKUPON
na nezávaznou konzultaci s realitním specialistou

- prodej, koupě, pronájem -
- byty, domy, pozemky, úvěry, smlouvy -

ZDARMAZDARMA
volejte 777 602 884...umíme Vám pomoci!!!

platnost kuponu do 30. 4. 2009
                                                                                                                                             

Dne 5.3.2009 uplyne jeden smutný rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dě-
deček, bratr - pan Josef Čepelka, truhlář z Velkého 
Poříčí. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s 
námi.

rodina

TICHÁ 
VZPOMÍNKA



nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří 

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

ŘIDIČ, TEN TVRDEJ CHLEBA MÁ... V.
V dnešním zastavení naší dopravní rubriky si více všimneme 
obecných povinností, která se vztahují k lékařským prohlídkám
řidičů. „Tak, kolik bílých plášťů čeká na řidiče?“, ptáme se pana 
Jiřího Volhejna z Autoškoly Náchod. „Záleží, zda jste běžný ři-
dič nebo řidič - profesionál“, říká pan Volhejn a detailně vysvět-
luje.... Běžný řidič, který neusedá za volant v rámci pracovních 
aktivit, musí na lékařskou prohlídku nejdříve šest měsíců před 
dovršením 60-ti let, poté ve stejném termínu před dovršením 65-
ti a 68-ti let. Poté již musí absolvovat lékařskou prohlídku kaž-
dé dva roky. Lékař vydá řidiči doklad o zdravotní způsobilosti. 
Tento doklad musí mít řidič při řízení u sebe.
   A co řidiči z povolání, pane Volhejne? U těch je to složitější a 
pro jasné pochopení odkazuji na úplné znění právních předpisů, upozorňuje pan Volhejn. 
A co je řidič z povolání? Například řidič vozidla „s majákem“ (hasiči, policie, sanita), 
řidič autobusu, nákladního automobilu, učitel autoškoly. Nezapomínejme ale, že řidičem 
z povolání je kdokoli, kdo jezdí služebním vozidlem - tedy i běžný řidič skupiny B. Ta-
kový řidič musí na zdravotní prohlídku před zahájením činnosti. Dále pak musí k lékaři 
každé dva roky (do 50-ti let věku řidiče). Dosáhne - li věku 50-ti let, musí na zdravotní 
prohlídku k praktickému lékaři každý rok. Přísnější zdravotní prohlídka čeká v zásadě na 
toho, kdo řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg a 
ten, kdo řídí autobus. Tito řidiči se musí prodrobit i dopravně - psychologickému vyšet-
ření a diagnostice tzv. elektroencefalografem. „A kdo hradí tato rozšířená vyšetření, pane 
Volhejne?“. Odpověď je jasná: Náklady na tato vyšetření, včetně vyšetření neurologické-
ho (elektroencefalograf) hradí řidič (praxí ovšem bývá, že dobrá fi rma tyto náklady řidiči 
zpětně uhradí). Přesto všechno platí: Řidič, ten prostě tvrdej chleba má! 

www.autoskolanachod.cz

DOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHODOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHO

ŽALUZIE

RENOVACE BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D íveD íve

NyníNyní

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří   textilní rolety 
 vestavěné skříně  renovace dveří  venkovní rolety 

 sítě proti hmyzu  garnýže

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290
Tel./fax : 491 453 373, mobil 603 531 304, andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme p.Maršíkovi z Plhova 
za velice milé dárky v podobě 
ovoce, který věnoval pro tělesně 
postižené děti na karneval. 

Klub Vánek.

NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z POSLEDNÍCH LET

PŮJČKY - HYPOTÉKYPŮJČKY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
půjčky až do 300.000,- 

bez ručitele
Přefi nancování drahých úvěrů a karet 

např. 200.000,- od 3.500,- Kč/měs.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úvěr až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na účtu
Do 50.000,- bez potvrzení o příjmu!

Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43 
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod
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„Med tu je,“ tak toto zvolání benediktýnských mni-
chů, když poblíž řeky našli včelí med, bylo údajně 
příčinou jména řeky Metuje, která protéká naším 
krajem. Do nedávna si to myslel i pan Jiří Polák z 
Náchoda. Jaké však bylo jeho překvapení, když si 
chtěl ověřit legendu o vzniku jména Metuje u odbor-
níka z Ústavu pro jazyk český Dr. Milana Harvalíka. 
Jeho odpověď tuto legendu totiž zcela vyvrací.
   „Výklad jména Metuje, který uvádíte, je krásným 
příkladem lidové etymologie, která často vysvětluje 
jména jen na základě jejich současné zvukové podo-
by. Vzhledem k tomu, že jméno řeky bylo přeneseno 

i na obec, mohu ho navrhnout panu redaktoru Janá-
čovi do rozhlasové či další knižní (?) verze Divno-
pisu.
   Jméno Metuje je praevropského původu, základem 
je indoevropský kořen *medh - prostřední (srov. lat. 
medius = střední). Stejný původ má i litevské jméno 
řeky Meduja. Jméno naší řeky bylo zvoleno podle 
toho, že leží mezi Úpou a Orlicí, z tohoto hlediska je 
to tedy prostřední řeka.“
   A tak už zbývá jenom vyjasnit, jak to oprav-
du bylo s tím medem. Byl nebo nebyl?                                      

KP

Med tu je, med tu není!Med tu je, med tu není!

Požadujeme:  řidičské 
oprávnění skupiny C + E. 

Praxe s návěsovou
soupravou vítána.

Bližší informace na telefonu 
602 425 311.

Přijmeme řidiče 
vnitrostátní nákladní 

dopravy.

Hledáme 

PROVOZNÍ/HO
do nové provozovny

BAR s HERNOU
v Červeném Kostelci

požadavky: trestní bezúhonnost, 
praxe v oboru, řidičs.průkaz sk.B 

odpovědnost, fl exibilita

TEL.:608 383 818
        731 101 059

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz obědů
pro fi rmy, provozovny, 

prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-Kč.
Volejte 728 386 034

DÍKY ZA DŮSTOJNÉ STÁŘÍ
   Po patnácti letech jsem navštívila Domov 
důchodců v Odolově a byla jsem nesmírně 
překvapena jeho úrovní. Všeobecně se dneš-
ní doba kritizuje, ale jednoznačně se nedá 
přehlédnout velká změna proti dřívějšku 
právě v těchto sociálních zařízeních.
   Všude čisto, teplo, pokojíky pro dva, nové 
koupelny, nádherná kuchyň s posezením a 
velkou plazmovou televizí, zastřešená terasa 
pro obyvatela na vozíku.
   Lidem zde nechybí peníze, majetek, ale 
mnohdy láska svých bližních. Často se za-
pomíná na generace před námi, které mno-
ho vykonaly, daly nám základ, na kterém se 
stavěly naše životy. Kde bychom byli, nebýt 
dnešních stařečků a babiček?
   Chtěla bych poděkovat panu řediteli ing.
Čápovi, který má velkou zásluhu na pohodlí 
obyvatel, dále mé poděkování patří vstřícné-
mu a ochotnému personálu odd.ženy 3, jme-
novitě paní Zálišové, Wankeové, Šilarové i 
všem ostatním.
   Díky za to, že Vaší zásluhou mají naši se-
nioři skvělé podmínky k bydlení.   

Jaroslava Klímová, 
Červený Kostelec

TICHÁ VZPOMÍNKA
 Dne 3. března 2009 uplynou čtyři 
roky, kdy nás navždy opustila naše 
drahá manželka, maminka a babič-
ka, paní Alena Páslerová z Náchoda 
- Starého města.
 Kdo jste ji znali, vzpomeňte s 
námi.

Manžel, dcera a syn s rodinami

KUŘICE
ve stáří 13 týdnů červené a černé

ČERVENÝ KOSTELEC, Chovatelské potřeby
Prodej 19. března 2009

Tel. 491 461 414, 
mobil 774 197 388      

NUTNO 
OBJEDNAT!

Po přečtení všech lednových čísel novin a 
zpravodajů z náchodského regionu jsem 
byla zaskočena, že nikde není žádná zmínka 
o muzikálových večerech, které proběhly na 
ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě. Jednalo se o 
3 hodinová vystoupení v nastudování žáků 
této školy.

foto archiv školy

zeli. I my, kteří jsme tam byli pozváni jen 
jako příbuzenstvo.
 A to jsme ještě nevěděli, že to, co uvidí-
me za chvíli (měnily se kulisy..), nás emo-
cemi „přiková“ k sedadlům.
 Svých rolí se ujali starší žáci školy, 
kteří se představili v Johanovi - příběhu o 
chudém chlapci ze sirotčince. Zaujetí, se 
kterým šli herci do děje, se nedá popsat. 
Všichni jsme opravdu viděli „Johana“, 
kterému byla, po útěku ze sirotčince, dána 
šance k lepšímu životu... „majordoma“, 
vládnoucího pevnou rukou...“Mylady“, 
která to celé začala... „učitele“, oddaného 
své práci... a to nemluvím o vychovatelce, 
prodavači, služkách či dětech ze sirotčin-
ce... Jedním slovem - nádhera!
 Celý soubor „šlapal“ jako jedno těleso, 
bylo vidět, že si jsou všichni velice blízcí, 
bez ohledu na národnost. Možná právě pro-
to byl jejich výkon tak silným zážitkem!
 A v neposlední řadě také jejich oddanost 
paní učitelce Bydžovské, která to s dětmi 
celé nastudovala a pro kterou bylo na konci 
představení připraveno překvapení v podo-
bě růží od každého z účinkujících.
 Ještě jednou bych tedy chtěla poděkovat 
všem, kteří se podíleli na realizaci muzi-
kálů, včetně ředitele Mgr. R.Odvářky, pod 
jehož vedením začala škola vzkvétat.  

P.Svobodová

Nejprve jsme měli možnost být vtaženi do 
pohádkového muzikálu O Popelce, kde za-
zářily děti z 1.stupně. A jejich výkony byly 
až neskutečné! Počínaje droboulinkou „my-
šičkou“, přes horlivě hrajícího „bubeníka“ 
až k hlavním postavám. Po skončení tohoto 
představení jsme všichni dojetím sl



   O víkendu 21.-22. února uspořádal oddíl 
BK Náchod ve spolupráci s Českým svazem 
rychlobruslení 2. ročník závodů v rychlo-
bruslení na krátké dráze (shorttracku) Junior 
Open Náchod. Závodů se zúčastnilo téměř 
60 závodníků ze všech českých oddílů, ale 
přijeli i soupeři ze Slovenska - z Prešova, 
Spišské Nové Vsi a dokonce až z  Košic.
   Závodníci byli rozděleni do kategorií od 
nejmenších dětí - začátečníků od 5 let věku 
až po seniory. Ozdobou závodů byla účast 
české olympioničky Kateřiny Novotné, kte-
rá letos obsadila druhé místo na mistrovství 
Evropy.
   Všichni účastníci předváděli velmi dobré 
výkony, dosahované časy byly na hrani-
ci českých rekordů. V silné konkurenci se 
neztratili ani závodníci z domácího oddílu, 
který se postupně stává početně nejsilnějším 
v republice.
   Umístění náchodských závodníků :
Kategorie začátečníků vyhráli Jan Homolka 
a Ema Niklová, v  juniorech 12-13 let zvítě-
zil Jan Žďárek.
Druhá místa ve svých kategoriích obsadili:
Tereza Kolesáriková (dívky 12-13  let), 
Tomáš Verner (chlapci 10-11 let), Klára Pro-
kopová (juniorky 14-15 let) a Markéta Žďár-
ková (juniorky 16-17 let).

   Studenti ACADEMIA MERCURII  Boris Hušek a Jana Balcarová 
obsadili 1. a 2. místo v okresních olympiádach v anglickém a němec-
kém jazyce. (oba na snímku)
  
 Tyto olympiády pořádal Dům dětí a mládeže v Náchodě a probíhaly v ostré 
konkurenci gymnázií a středních odborných škol okresu.
Naše škola se dlouhodobě věnuje výuce jazyků jako jedné ze svých hlav-
ních priorit. Kromě těchto jazyků vyučujeme francouzštinu, španělštinu, 
latinu a ruštinu. Studenti jsou již na začátku rozděleni do skupin podle 
úrovně svých znalostí. Tím je zajištěno optimální pracovní tempo. Při výu-
ce v malých skupinkách lze také lépe uplatňovat individuální přístup
učitelů ke studentům. 
   Snažíme se o to, aby studenti mohli své znalosti vyzkoušet a uplatnit v 
praxi, například v mezinárodních projektech Comenius, Leonardo da Vin-
ci, Fond českoněmecké budoucnosti, Junior Achievement a nebo v průvod-
covské činnosti. 
Ani odpoledne naše škola nezahálí. Od 14.00 hodin probíhají jazykové 
kurzy pro naše studenty, kteří mají o jazyk hlubší zájem  i pro veřejnost. 
Kurzy jsou jak skupinové, tak individuální, šité na míru studentům.

ACADEMIA MERCURII
- jedničkou ve výuce cizích jazyků

!!!!!AKCE!!!!
Nebankovní půjčky!

 

- půjčky i pro nezaměstnané a ženy na MD

 - bez prokazování příjmů

 - nejnižší úrok v ČR

 - vyhodnocení zdarma

 - 100% schválení půjčky

 - rychlá realizace, diskretnost

 - 100 000 Kč za 1.507 Kč/měs.tel.

 VOLEJTE TEL.: 777 971 779

Hledáme 

nové spolupracovníky

BAZAR
KANCELÁŘSKÝCH

KŘESEL
Prodám větší množství 

nových i mírně použitých 
různých 

kancelářských křesel.

Ceny již od 200kč,
dle odběru.

Mobil: +420608309009

PRONÁJEM PRONÁJEM 
RESTAURACE NA KOUPALIŠTI 

VE VELKÉM DŘEVÍČI
Město Hronov nabízí pronájem restauračního zařízení 

dle podnikatelského záměru -  dohodou.

Přihláška musí obsahovat:
1. Podnikatelský záměr

2. Praxe zájemce, strukturovaný životopis

Přihlášky označené „Restaurace na Koupališti“
zasílejte do 13. 3. 2009  na adresu:

Město Hronov, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov.

Bližší informace podá: Roman Toušek, vedoucí odboru ZS
tel. 736 629 643, email: zimni-stadion@mestohronov.cz                               

SENIOŘI V BŘEZNU
   nemají čas jen tak z dlouhé chvíle sledovat, zda už na loukách raší sněženky. Důkazem je 
program Senior klubu v Náchodě, kde se v březnu uskuteční řada zajímavých akcí: Ve čtvrtek 
5. března - od 14.00 hodin se uskuteční posezení u videa s Josefem Zavřelem na téma TAS-
MÁNIE - ZEMĚ ĎÁBLŮ. Opět ve čtvrtek - 12. března od 15 hodin - se uskuteční výroční 
členská schůze v sále restaurace ODAS na Karlově náměstí v Náchodě. Od 14.30 bude probí-
hat prodej zájezdů a nabídka svazové rekreace. Ve čtvrtek 19. března od 14 hodin se seznámíte 
s výrobky TENA a jejich užitím pro odstranění problémů s INKONTINENCÍ (únikem moči). 
Obdržíte též zdarma vzorky výrobků TENA. Čeká na vás i malé občerstvení. Ve čtvrtek 26.
března od 14 hodin vás vzpomínkami na Itálii u videa provede Slávek Hlaváč.                 (r)          

  ....pokračování ze str.1
1) pozitivní výsledky referenda náchodských obyvatel stran sou-
hlasu s odkoupením stávajících lázní, 
2) většinový souhlas náchodského zastupitelstva s odkoupením 
stávajících lázní,
3) soulad zamýšleného odkupu lázní s doporučeními vyplývají-
cími
ze studie proveditelnosti, kterou si město mělo nechat vyhotovit za 
pomoci dotačních prostředků (tato studie byla později za částku ve 
výši cca Kč 1 mil. skutečně vyhotovena),
4) znalecký posudek zadaný městem Náchod, který by stanovil 
reálnou kupní cenu za stávající areál lázní v Bělovsi.
   Srovnáme-li takto nastavené předpoklady s jejich následnou rea-
lizací, pak dojdeme k jednoznačnému závěru, že ačkoliv došlo k 
jejich výrazně pozitivnímu a kompletnímu naplnění - viz násle-
dující výsledky, město Náchod od dalšího předem přislíbeného 
postupu zcela upustilo. Rreferendum občanů Náchoda prostřed-
nictvím hlasovacích lístků odevzdávaných na radnici dopadlo 
následovně - 86,38% : 13,62% ve prospěch souhlasu
s odkoupením lázní městem, jednoznačný souhlas zastupitelstva 
- 27 hlasů pro odkoupení lázní, žádný hlas proti, doporučení k 
odkupu lázní v rámci studie proveditelnosti, jež vymezila náklady 
pořízení nových lázní částkou ve výši Kč 1,3 mld - zde je případné 
podotknout, že částka za odkoupení stávajícího areálu lázní pro 
takto velký projekt by představovala pouhých 6,4 % z celkových 
nákladů (!), přičemž by město získalo právě to, co především dělá 
každé lázně lázněmi: vrty s minerální léčivou vodou vhodnou pro 
balneoléčbu, historické lázeňské území s cenným lázeňským par-
kem, téměř dvousetletou historii a zavedenost... Nutno dodat, že 
svým trucovitým odkupem přilehlého pozemku město z výše uve-
dených lázeňských atributů nezískalo vůbec nic, není zde žádný 
vrt s minerální vodou, žádný lázeňský park, nic... Stanovení reál-
né hodnoty lázeňského areálu bylo provedeno odborným znalcem 
objednaným městem Náchod, ten ji vyčíslil částkou ve výši Kč 96 
milionů (podotýkám, že náchodská radnice tuto stanovenou výši 
veřejnosti dodnes - nejspíš alibisticky - tají, písemný důkaz tohoto 
chování mám k dispozici). Dříve nabízená nižší cena  kopírovala 
situaci na trhu realit a je jen škoda, že ji náchodská radnice svého 
času nevyužila. Rád bych v této souvislosti upozornil na skuteč-
nost, že vyvolávací cena dražby je celých 7 milionů pod hranicí 
odhadu, který má být - jakožto „vlastní“ - pro radnici určující. 
Mimochodem, znáte jediný případ, kdy by naopak město prodáva-
lo ze svého majetku cokoliv pod hladinou odhadu?“
* V dražbě však může koupit lázně kdokoliv, aniž by měl třeba 
zájem lázně znova obnovit. Teoreticky se může stát, že areál bude 
sloužit jako skladiště...
   „Ano, toho se samozřejmě obáváme, neboť z podobného důvodu 
dnešní majitelé společnost Běloveské lázně pro budoucí lázeňské 
využití v podstatě zachránili: kdo si dnes vzpomene, jak moc se 
tehdejší vedení radnice v Náchodě obávalo ubytovny pro kosovské 
Albánce či transformace lázeňských budov na vietnamskou tržni-
ci? Tato situace je naprosto tristní nejen sama o sobě, ale zejména 
ve světle skutečnosti, že se Náchod jakožto město se statutem (stá-
le ještě) města lázeňského průběžně kvalifi kuje k získání dotací z 

EU, které v jeho případě dosahují hranice až 92,5 % kalkulova-
ných ze souhrnné částky za pořízení a rekonstrukci předmětného 
lázeňského území.
   Vyjdeme-li pro účely kalkulace, která by mohla být konkrétním 
případem pro Náchod a lázně v Bělovsi, z projektu v souhrnné 
výši pořízení a výstavby nových lázní v částce kupř. Kč 890 mili-
onů (oproti zbytečně nadhodnocenému návrhu plynoucímu ze stu-
die, který počítá s výší Kč 1,3 miliardy), pak by městu Náchod byl 
dotován podíl představující stále významných více než 83 %. A to 
při stoprocentním vlastnictví celého výsledného projektu, který by 
pak měl velkou šanci získat významného strategického provozo-
vatele za podmínek spoluvytvořených městem. Za tímto účelem 
jsem pro zprostředkování dotací ze strany konkrétních institucí 
(a při jejich předběžně vyjádřené ochotě s celou agendou městu 
Náchod pomoci tzv. „na klíč“) Náchodu nabídl svoji součinnost, 
avšak dosud bezvýsledně, z jeho strany žádný aktivní zájem nepři-
chází.
   Naprostá neakčnost ze strany města je dle mého názoru mj. 
výrazem nepochopení či neznalosti principů dotací z EU. Zdá se, 
že při jejich letmém posuzování se město zadrhlo na faktu zcela 
vytrženém z celkového kontextu, totiž že z ceny pořízení získá 
pouze 10 %, a proto do podobného projektu, resp. EU dotací, 
„nepůjde“. Dobré příklady táhnou, a tak bych v této souvislosti 
rád zmínil příklad jiného, avšak veskrze proaktivního lázeňského 
města, Klášterce nad Ohří. Jeho osvícené vedení již dávno pocho-
pilo, jak přínosné EU dotace jsou, a na rekonstrukci svého lázeň-
ského prostoru získalo částku ve výši Kč 101 mil. z celkových 
Kč 118 mil.! V trochu hořké osobní nadsázce a při znalosti kon-
krétních souvislostí a osobnostních profi lů konkrétních účastníků 
našeho náchodského případu však musím dodat, že vedení Kláš-
terce nad Ohří nejspíš nestály v cestě vlastní rasistické předsudky, 
které by jim bránily při akvizici lázeňského území, tak důležitého 
pro udržení statutu lázeňského města...“
* Myslíte si, že se lázeňství v Náchodě podaří ještě obnovit?
   „Město Náchod se již třetím rokem nechává ukolébávat určitou 
alternativní cestou, kterou má být spojení s významným francouz-
ským developerem, resp. jeho dceřinou společností.
Zcela je zde však opomíjen základní fakt, a to ten, že chybí - a 
zřejmě dále chybět bude - kapitálově silný (a v době dnešní krize 
navíc notně motivovaný) investor. I tak se nabízí otázka, jak by 
takový projekt mohl být z defi nice projektem lázeňským, když na 
pozemcích za tímto účelem zakoupených městem chybí především 
to, co z lázní dělá lázně, totiž vrty minerální léčivé vody a vzrostlý 
lázeňský park.
   Nezbývá tedy než dospět k závěru, že dynamika v rozhodování, 
jak postupovat v problematice lázní v Bělovsi, je na straně města 
Náchod dána dynamikou související s právě probíhajícím voleb-
ním cyklem: není těžké zpětně vypozorovat, že k mírně aktivnější-
mu jednání ve věci lázní dochází ze strany města zpravidla právě 
jen před nadcházejícími komunálními volbami.
V duchu tohoto poznání (a při realistické úvaze, že lázně v  dražbě 
svého kupce při dnešní krizi najít - ke škodolibé radosti řady lidí 
- nemusejí) se tedy v dohledné době nejspíš nadále nic nestane.“

* Děkuji za rozhovor. Karel Petránek

MĚSTO  HRONOV -  AUTOKEMP  VELKÝ  DŘEVÍČ

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA PRACOVNÍ POZICI:

SPRÁVCE KEMPU, RECEPČNÍ
Požadujeme: pracovitost, uživatelská znalost PC

            komunikativnost, znalost NJ nebo AJ výhodou
            zkušenosti v cestovním ruchu vítány

Nabízíme:   dobré platové podmínky
            dovolenou včetně zaměstnaneckých výhod

Smlouva bude uzavřena od 15. dubna do 30. září na plný úvazek.

RECEPČNÍ
Požadujeme: uživatelská znalost PC, komunikativnost

            znalost NJ nebo AJ výhodou
            zkušenosti v cestovní ruchu vítány

Nabízíme:   dobré platové podmínky

Smlouva bude uzavřena od 1. května do 30. září na plný úvazek,
je možná i dohoda o pracovní činnosti na 0,5 úvazek.

Smlouvy mimo letní sezonu pro správce i recepční je možné prodloužit dle
dohody - práce v jiném zařízení města.

Vhodné pro manželské páry, pro studenty i důchodce.

Počet volných míst: 3 - 4 dle provozu

UKLÍZEČKA
Požadujeme:  pracovitost, bezkonfl iktnost, dobré vystupování

Nabízíme:   dobré platové podmínky
Pracovní úvazek: dohoda o pracovní činnosti - max. 0,5 úvazek

Pracovní poměr: od 1. května do 30. září

Přihlášky označené „Kemp - neotevírat“ zasílejte nejdéle do 13. 3. 2009 
na adresu:Město Hronov, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

Bližší informace podá: Roman Toušek, vedoucí odboru ZS
tel. 736 629 643, 

email: zimni-stadion@mestohronov.cz

Úspěšné závody v shorttracku
Bronzové medaile si pak odnesli i Markéta Dvořáková, Sára Jindrová a Natálie Poplová.
Závody proběhly naprosto hladce a bez problémů, škoda že si do hlediště nenašlo cestu více divá-
ků.                                                                                                           Pavel Prokop  BK Náchod

Areál běloveských lázní jde do dražby



 Od 2.3.2009 do 3.5.2009 bude částečně uzavřena silnice II/303 v ulici Jungmanova od č.p. 
107 papírny (za odbočkou místní komunikace směrem na Padolí a do Lísek) po železniční 
stanici Žabokrky (před odbočkou směrem na Velký Dřevíč a Stárkov) z důvodu rekonstrukce. 
Investorem je SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 Částečná uzavírka bude vyznačena dopravními značkami a střídavý jednosměrný provoz 
bude řízený přenosnou světelnou signalizací. Po dobu oprav bude zachován průjezd alespoň v 
jednom jízdním pruhu o minimální šířce 3 m.
 Po dobu uzavírky budou přemístěny autobusové zastávky Hronov, Žabokrky, žel.st. a to ve 
směru na Broumov za odbočku na Velký Dřevíč a od Broumova před odbočku na Velký Dře-
víč. Zastávky na Stárkov a ze Stárkova budou přemístěny za železniční přejezd na komunikaci 
odbočující do Velkého Dřevíče
 Další etapa rekonstrukce této komunikace si vyžádá úplnou uzavírku v předpokládaném 
termínu 4.5.2009 - 12.7.2009. Po upřesnění tras objížděk a vyřešení hromadné dopravy Vás 
budeme včas informovat.                                                                                                      red

Pozor na ŽabokrkyPozor na Žabokrky

NOVÉ RYBÁŘSKÉ POTŘEBY
zahájí provoz 2.3.2009

* široký výběr zboží
* zaváděcí ceny
provoz: po - pá: 8.30 - 12.00  13.00 - 17.00
                           so: 8.30 - 11.00

Rybářské potřeby, Náchod - Plhov, Kostelecká 1204 (Potraviny Verner I.patro)
Tel.776 687 510      www.rybarske-centrum-nachod.blog.cz

SVATEBNÍ AGENTURA
Náchod, Parkány 413 tel./fax: 491 428 801 

www.cher.cz

      nabízí     KOLEKCI NOVÝCH 
         SVATEBNÍCH ŠATŮ

- prodej dámského a pánského prádla
              se slevou 30 - 60 %
             od 1. do 16. března

KDYŽ KRIZE ŠETŘÍ VAŠI KAPSU...
Na období ekonomické recese reagují soukromé společnosti hledáním kreativ-
ních řešení, které pomohou jejich zákazníkům ušetřit. Zajímavý příklad jsme 
objevili například v nabídce realitní kanceláře Reality EU (sídlo kanceláře je 
v Náchodě). Zmíněná realitka nabízí klientům tzv. bezplatný kupon, po jehož 
předložení můžete žádat bezplatnou konzultaci při prodeji vaší nemovitosti. 
Kupón najdete na straně 2.

Do nově otevřené
 

NONSTOP NONSTOP 
KAVÁRNY - HERNYKAVÁRNY - HERNY
v Náchodě přijmeme

SERVÍRKY - BARMANKYSERVÍRKY - BARMANKY
* praxe vítána

* mladý kolektiv

TEL.:608 122 660
osobní jednání

PNEUSERVISPNEUSERVIS
OPRAVY ALU DISKŮ

auto-moto

Zdeněk Brož, Příčná 112
549 32 Velké Poříčí

Tel. 608 541 313

MÁTE ZÁJEM DISTRIBUOVAT VAŠE 
REKLAMNÍ MATERIÁLY (letáky atd.) 
V LOKALITĚ Červeného Kostelce?
- nabízíme možnost distribuce vašich materiálů 

současně s distribucí novin ECHO

v případě Vašeho zájmu volejte: 491 424 522, 
www.novinyecho.cz, echo@novinyecho.cz

Masopustní maškary tančily i v Barunčině škole
   

Pěkné sobotní dopoledne přilákalo na českoskalické Husovo náměstí místní měšťany na zaháje-
ní masopustního veselí, které pořádalo již tradičně Středisko volného času Bájo Česká Skalice. 
Lidová muzika rozproudila několik desítek masek a při hlasitém křepčení a tancování se postup-
ně maškarní průvod vydal ulicí Boženy Němcové do areálu Barunčiny školy.
   Zde Pronobus za všechny maškary požádal místního starostu Tomáše Hubku o povolení maso-
pustního putování ulicemi České Skalice. I zde lidová muzika podpořila taneční rej masek, který 
poté postupně pokračoval do dalších míst města, s ukončením na Hurdálkově náměstí v Malé 
Skalici. Na účastníky masopustního veselí bylo pamatováno podáváním chleba s tlačenkou a 
cibulí nebo se sádlem. Nechyběly zde ani koblihy, včetně horkého čaje s rumem, pro ty mladší se 
sirupem.                                                                                                     Text a foto Ivan Vávra

 Díky dostatku sněhu bylo možné uspo-
řádat letošní závod na běžkách bez větších 
obtíží. Do poslední chvíle se jen zvažovala 
trať. Nabízelo se Luisino údolí, jako v loň-
ském roce, nebo skuhrovský závodní okruh. 
Nakonec vyhrála druhá varianta a v nedě-
li 15.2. se na skuhrovskou trať vydalo 39 
soutěžících.
 Závodilo se za mírného sněžení a teploty 
okolo -5 stupňů. Šestikilometrová trať byla 
perfektně upravená. Jen servismani jednot-
livých týmů měli trochu problém s čerst-
vým sněhem, který napadl přes noc. Přesto 
odvedli dobrou práci, což je znát i na časech 
běžkyň.
 V čase 30:38,4 zvládla trať A. Rohulá-
nová a zajistila si tak 1. místo. Na 2. místě 
skončila E. Burdychová, 3. H. Švarcová.
 Této disciplíně kralovaly závodnice UFO 

teamu, které jasně zvítězily. 2. místo obsadil 
velice vyrovnaným výkonem všech běžkyň 
Hotel Hynek. Integraf minulý rok doplatil na 
zdravotní problémy v družstvu. Letos vše na-
pravil získáním pomyslné bronzové medaile. 
Zona dojela za hojné účasti tatínků a ratolestí 
na 4. místě., 5. příčku obsadil Mapvej posílený 
o nové mladé členky.
 Celý závod provázela velice příjemná at-
mosféra. Zafandit přišly i bývalé babacupky. 
Některé z nich neodolaly a trať si cvičně také 
projely.
 Nutno podotknout, že by všechny závodnice 
prošly nominací na šampionát v Liberci!
 Další disciplínou budou kuželky. 15.3. přijď-
te povzbudit své favority do náchodské kuželny.                                                               

P.H.

Babacupky na 
skuhrovském okruhu

Dodávka do bytu
ZDARMA

od firmy KJ MAX spol. s r.o., 
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

NEJLEVNĚJŠÍ
MATRACE

pro Váš spokojený spánek a krásné sny

spol. s r.o.

akční cena 2390,-Kč 
včetně DPH

ELA MAXIELA MAXI 90 X 20090 X 200

Kanceláře se nacházejí na Kamenici, č.p.132 - zadní trakt,
přízemí, možnost připojení pevného telefonu, internetu,

a parkování 1 fi remního vozu

Více informací na e-mail: drobny@drobny.cz nebo Kadeřnický
velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o., Volovnice 300, 547 01 Náchod.

DLOUHODOBĚ PRONAJMEME v centru Náchoda 2 kanceláře 
se sociálním zařízením o velikosti 41,5m2 s vlastním elektroměrem 

a vlastním parním topením.

Cena nájmu 4000,- + DPH 
- SLEVA MOŽNÁ



PŘIJMU
ASISTENTKY/TY 

DO OBCHODNÍ KANCELÁŘE 
V NÁCHODĚ. 
INFORMACE

NA TEL.: 777 345 132 
PO-PÁ

NEBANKOVNÍ 

ÚVĚRY
pro podnikatele i zaměstnance

 Žádné poplatky

 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

Pronajmeme obchodní prostory Pronajmeme obchodní prostory 
v centru Náchodav centru Náchoda
120 m120 m22 - 1.patro - 1.patro

TEL.:602 462 397TEL.:602 462 397

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY

snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zaměstnance, podnikatele, 
důchodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

608103810, 606270421

* Pronajmu byt 3+1 v České Skalici. 
TEL.:491 427 880, 777 027 664
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 
(72 m2) v přízemí dvougeneračního domu 
se zahradou v Náchodě - Třešinkách. Nájem 
5000 Kč + 3000 Kč záloha na energie. Kauce 
20000 Kč. Ihned k nastěhování. Volejte po 15. 
hod. na tel. 731 443 786
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 po kompletní 
rekonstrukci na Kamenici v Náchodě. Byt je 
ve výborném stavu, nová okna, dveře, kuch.
linka koupelna, WC a další. Nájemné 6200,-
Kč + inkaso. Kauce nutná. Pouze pro sol-
ventní zájemce, preferujeme dlouhodobější 
pronájem.
Telefon na správce 777 152 750
* Pronajmu velký byt 3+1 cca 100 m2, I. kat. 
na atrakt. místě v Náchodě, po celk. rekon-
strukci, kabel. TV, internet, telefon, půda. 
dvorek, sklep. Volný ihned. Kauce. Tel. 602 
79 00 44
* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle náměszí 
v Náchodě. Byt po nedávné rekonstrukci. Vel-
mi dobrý stav. Pouze bezproblémoví zájemci. 
Nájemné 4000,-Kč a inkaso. Kauce nutná. 
Telefon správce 777 152 750
* Pronajmu zděný byt 1+1 v Náchodě na 
Brance, náj.4000,-. Kauce podmínkou. Info 
736 766 448  16 - 19 hod.
* Pronajmu dlouhodobě v klidném prostředí 
v přízemí 2+kk v Novém Městě n.M. Krčíně. 
TEL.:603 311 685
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu garsonku- pokoj - 25 m2, s kou-
pelnou a kuchyňkou pro ubytování 1-2 osob v 
centru NA. Tel. 777 737 127
* Koupím byt s dluhem, před vystěhováním, 
právní vadou, nebo nevypořádaná manželství. 
TEL.:604 206 419

* Pronajmu byt 3+1 poblíž centra Nácho-
da. Byt po rekonstrukci, plastová okna. Pro-
nájem a kauce dle dohody. Tel.:733 688 046 
!!Volný k nastěhování !!

* Pronajmeme byt 2+kk 43 m2 v Hronově 
v bývalé Jednotě. Byt po kompletní rekon-
strukci. Nájemné 4700,-Kč + inkaso. Kauce 
10 000,-Kč. Pouze bezproblémoví zájemci se 
záměrem dlouhodobějšího pronájmu. Telefon 
správce 777 152 750
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostor-
ného bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra 
Jaroměře. Byt se nachází v 1.NP cihlového 
domu v klidné části města. Ve městě je veš-
kerá občanská vybavenost cena 890.000Kč. 
Tel: 773 268 500,775 061 233 nebo e-mail: 
elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 v Jaroměři, nájemné 
3500,-Kč + inkaso. TEL.:775 061 233
* DLOUHODOBĚ pronajmu garsonku 30m2 
v Novém Městě nad Metují. Byt je zateplen, 
plastová okna. Při nástupu kauce. Byt je volný 
ihned. Tel: 608 323 373

PRODEJ
* Prodám maringotku - stavební (zavedena 
elektřina, dvě kola) Cena 15 000,-Kč. Tel. 608 
07 07 35
* Prodám pultový trezor 141x80x55 cm, 18 
zásuvek, s pokladnou volný prostor 45x51x50 
cm. TEL.:732 900 225
* Prodám chladničku POLAR 106 l/16 l, 
dobrý stav, levně. Tel. 739 261 222
* Prodám 6 m3 smrkových fošen, tl. 45, 55 a 
65 mm, šíře 35-60 cm, sušené přírodně 4 roky 
v kůlně. Cena dohodou. TEL.: 602 220 944  
Velké Poříčí
* Prodám vykrmená prasata, 35 Kč/kg, tel. 
776 191 392
* Prodám suché štípané palivové dřevo - 
vázané v kolech. Tel. 604 84 41 42

NEMOVITOSTI

* Prodám zahrádku 407 m2 v kolonii „U sta 
schodů“ v N. Městě, svažitý terén, možnost 
stavby chatky. Telefon 737017709, 491474331 
po 16té hodině.
* Prodáme zajímavou stavební parcelu na 
RD v Náchodě. Tel. 777 81 80 53
* Zoufale sháním rodinný dům se zahradou 
v Náchodě. Tel.: 603 149 460

* Prodám v Klenech nejhečí stavební poze-
mek o výměře cca 1600 m2, voda, el. na hra-
nici pozemku. Příjezd po asfalt. komunikaci. 
Tel. 604 336 337
* Prodám v Doubravici u České Skalice RD 
2+kk - splach.WC, koupelna, sklípek, stodola, 
poz.450 m2. Součástí prodeje je ovocný sad 
1000 m2. Cena 750tis.Kč. TEL.:608 245 634
* Prodám v Teplicích nad Metují RD 4+1 
s velkou volnou půdou, ÚT na tuhá pali-
va, k domu náleží stodola. Poz.cca 400 m2. 
TEL.:608 245 634

SEZNÁMENÍ

* Muž 29 let z Náchoda hledá hodnou ženu 
do 32 let z Náchodska, dítě není překážkou. 
Tel. 728 221 232

BYTY
* Pronajmu zařízený byt 1+1 v Náchodě u 
nemocnice, nájem včetně energií 6.800 Kč. 
Kauce 15.000 Kč. Tel. 777 567 588
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě, Běloveská 
ul., I.patro, volný od 03/09. Tel. 739 596 803
* Pronajmu rodinný dům(2+kk) v Nácho-
dě s garáží, terasou, zahradou. Nová koupel-
na. Plyn. topení. Nájemné dohodou. Kauce 
15000Kč. Tel.776339583
* Pronajmu byt v Náchodě u nemocnice, 
3+1, nájem Kč 9.500,- (včetně inkasa), vratná 
kauce Kč 21.000,-. Volný ihned. Volejte po 17 
hod, 732 129 355.
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě, po celkové 
rekonstrukci, volný ihned.  Tel. 777 828 428
* Mladá rodina koupí byt 3+1 nebo 2+1 v 
Náchodě. Tel. č.: 775 779 825
* Prodám DB 1+1 33 m2 v Broumově, cena 
370 tis.Kč. RK NEVOLAT. TEL.:777 77 16 
95
* Nabízíme k prodeji, popřípadě k pronájmu 
družstevní byt 3+1 (59m2) v 1 NP zděného 
domu v N.Městě n.Met.-Malecí.Byt je s garáží 
a do r.2010 je možnost převodu do OV. Cena:
dohodou, tel.602 204 002
* PRODÁM popř. PRONAJMU družstevní 
byt 1+kk v Náchodě, Staré město. RK nevolej-
te. Tel. 723805498
* Prodám byt 1+kk. v OV 27 m2 v Nácho-
dě. Dům po rekonstrukci. Cena 690 000,- Kč. 
Tel:733 386 573, e-mail:atrk@email.cz
* Prodáme byty 1+1(38m2) a 2+1(48m2) 
s novou koupelnou a plast.okny v N.Městě 
n.Met.-Krčín.Více informací na tel.602 204
002-Ideal Reality 
* Prodám byt 3+1 63 m2 v OV cihla Náchod 
Cena 1.390 mil. Kč. Tel.  733 386 573, e-mail:
atrk@email.cz
* Prodej bytu 4+1 70 m2 v Jaroměři. Byt a 
dům po celkové rekonstrukci. Zděné jádro 
nutno vidět. Cena 2.350 mil.Kč. Tel. 733 386 
573, e-mail:atrk@email.cz
* Prodám byt 2+1 71 m2 v OV Jaroměři veli-
ce pěkný. Klidná lokalita. Cena 1.710 mil. Kč. 
Tel:733 386 573, e-mail:atrk@email.cz
* Prodám v Náchodě nadstandard. byt 2+kk 
v OV a pěkný zateplený DB 1+kk, balkon. tel. 
604 336 337
* Pronajmeme byt 3+1 v N.Městě n.Met.-
Rychta,v posl.patře panel.domu s výtahem.
Byt je s balkónem a plast.okny.Cena 4.500,- 
Kč +služby,tel.602 204 002
* Prodám družstevní byt 3+1 ve 2.NP v 
Meziměstí. Cena: 749 000,- Kč. Tel.  777 602 
884
* Sháníme byt  ke koupi 1+1,2+1 v Náchodě, 
Nové Město n/Met. nebo Hronově. Tel.: 773 
55 90 14
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě na 
Plhově. Cena: 1 395 000,- Kč. Tel. 777 602 
884
* Prodám byt v Náchodě v OV 2+1 (60 m2) 
upravený na 3+1, cihlový, přípojka na internet 
a pevnou linku, nová plast.okna a nové topení 
+ kotel, na pěkném a klidném místě, na spol. 
zahradě pergola + d. pískoviště, při rychlém 
jednání sleva. Cena 1.290 mil.Kč. TEL.:777 
584 780, 775 966 261
* Vyměním byt 3+1 v Náchodě-Karlův kopec 
za garzonku + doplatek (v Náchodě, nejradě-
ji Karlův kopec) nebo prodám. Tel.: 605 772 
674
* Prodáme byt 3+1 (73 m2) v Bezděkově u 
Police n.Met. Byt se nachází v 1NP zděného 
domu,je s větším balkónem a s plast.okny.
Cena dohodou,tel.602 204 002-Ideal Reality
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě u nem., 37 
m2, velká lodžie. TEL.: 777 021 798
* Vyměním pěkný dr. byt v Náchodě - 3+1, 78 
m2, po rekonstr. za chalupu, domek nebo byt v 
okolí Náchoda (v přírodě). tel. 720 688 159
* Koupím byt do 20km od Náchoda. Na vlast-
nictví nezáleží. Tel: 739 486 403
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v Nácho-
dě, 46 m2, v I. NP poblíž centra. Nájem + zál. 
na energie 6.700 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu od 4/09 dlouhodobě podkr.
byt 3+1 v Bělovsi v Náchodě, 80 m2. Nájem 
5000,-Kč. TEL.:608 90 30 70 
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchodě, nájem 
3000,-Kč + služby, vratná kauce 12 tis.Kč. 
TEL.:777 594 401
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě. TEL.:491 
427 880, 777 027 664 
* Prodám krásný světlý DB v Náchodě, 3+1, 
76 m2, po nadstandard.rekonstr. v roce 2008 - 
vše nové. Cena dohodou. Tel. 607 77 13 21
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk 33 m2 s 
terasou, v Náchodě na Lipí naproti hospodě, 
nájem + zál. na energie 5100,-Kč. TEL.:608 
90 30 70
* Pronajmu byt 1+kk blízko centra Náchoda, 
ihned volné, povinná kauce 20.000 Kč. Tel. 
608 86 98 85

* Sháním chatu nebo chalupu v Náchodě a 
okolí do 10 km. Tel.: 777 018 249
* Koupím dům k rodinnému bydlení nebo k 
rekreaci na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Koupíme RD s menší zahradou v okolí N. 
Města n/Metuji, nejraději v obci Přibyslav do 
1,5mil. i na rekonstr., tel.: 608 883 012
* Koupím chalupu na klidném místě 
(Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Pronájem  výrobní  haly o ploše 157 m2 v 
Novém Městě nad Metují. Cena: 650,- Kč/m2/
rok. Tel. 777 602 884
* Nabídněte k bydlení domek v okolí Nácho-
da nebo Nového Města n/Met. i na rekonstruk-
ci do 1,5mil.Tel. 608 667 734
* Prodám dům, pozemek 1208 m2 - cena 1 950 
000,-Kč, dům - pozemek 1073 m2 - cena 1 500 
000,-Kč, dále prodám pozemek 1685 m2  - na 
pozemku je umístěno tankování plynu - cena 
650 000,-Kč - vše se nachází v obci Kleny. RK 
nevolat! Tel. 603 74 08 17, 739 429 817.
* Hledáme chalupu se zahrádkou v Oleš-
nici v Orl. horách směr Deštná do 1,5 mil. k 
rekreaci a na stáří trvale, dobrý přístup. Tel.: 
604  646 108
* Pronajmu zařízenou kancelář v centru 
Náchoda, 32 m2, kuchyňka + WC. TEL.:602 
462 397
* Prodám RD v Novém Městě nad Metují, 
v I. poschodí možnost ubytování, v suterénu 
byt, zastavěná plocha 309 m2, další zastavěná 
plocha 57 m2, dále je v objektu sklad, dílna. 
Cena 4 900 000-Kč. RK nevolat ! Tel.603 74 
08 17, 739 429 817.
* Prodám nájemní dům v Hronově,který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra města Hro-
nov.Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na 
dobu určitou a druhý byt o velikosti 1+1 na 
dobu neurčitou, zbylé dva byty jsou prázdné 
o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000Kč,- e-
mail: fninvest@seznam.cz Tel:773 268 500, 
775 061 233
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý 
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. 
TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepe-
ný, cena 2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-
mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,6 
mil.Kč. TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@
seznam.cz
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s 
pozemkem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.
Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 
1000 m2 cena 790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 
775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz

KOUPĚ
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové 
hodinky např.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
 * Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohledů, případně vykoupím. Kupuji 
řády, odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 
728, 602 735 593

* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v 
jakémkoliv stavu i příslušenství. Slušné jedná-
ní platba v hotovosti. Tel. 603 549 451

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Práce z domova nebo z kanceláře, výdělek 
až 6000,-Kč/týdně mobil: 724 907 894
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 
6000,-Kč/týden. TEL.:603 731 609
* Pracovní příležitost - práce z domova: 
www.internetjobcz/1 - lze na hlavní i vedl.
činnost
* PRÁCE Z DOMU, info pouze SMS S 
ADRESOU na tel:732635109

RŮZNÉ

* Daruji pravidelně - týdně větší množství 
čistých kartonů a různé profi ly polystyrenu. 
p.Jícha 491 428 428
* Nabízím hlídání dětí. Profesionální péče dipl.
dětské sestry. Místo a doba fl exibilní dle dohody.
Náchodsko. Tel.: 737 135 160 kdykoliv
* Prodám dobře zavedené občerstvení u 
cyklostezky: Perfektně vybavený přívěs 5,5 
m. el. proud, studená a teplá voda, odpad, 2 
x ekol. WC, sezení pro cca 40 osob. Tel. 608 
80 77 97
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jaromě-
ře. Tel. 774 30 80 86
* Pronajmeme v České Skalici na Husově 
náměstí - od 1.10.09 v přízemí nebytové prostory, 
4 místnosti, předsíňku, WC, cca 80 m2. Vytápění 
Ak. kamny nebo plyn, UT. Vhodné pro ordinace, 
kanceláře, prodejnu. Tel. 731 27 30 00.

AUTO MOTO

* Prodám Citroen Berlingo, r.v.1997, STK 
do 11/2010, modrá matalíza, velice kvalitní 
stav, udržovaný, nutno vidět, rádio/CD, cent-
rál s DO, tonovaná skla, sada kol na víc. Cena 
59000,-Kč. Dohoda jistá. Tel:737 777 755
* Prodám SEAT Altea, 1.6 - benzin, šedá 
metalíza, nové, cena 319 900,-Kč. Pův. Cena 
400 000,- Kč. Tel. 724 671 272

*  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  **  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  *

PŮJČKA
skoro pro každého
do výše 160 tisíc.
Tel: 732 635 109

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 splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

Pro zaměstnance, maminky, 
důchodce a podnikatele

LEVNĚJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065        

BEZ RUČITELE!

Půjčky!

BEZ POPLATKU!

Do nového HOTELU v Náchodě 
přijmeme na HPP nebo VPP 
pracovníky na tyto pozice:

* vrchní číšník - servírka (praxe výhodou) 
a

* maséra - masérku (nutné osvědčení MŠMT)  

Nástup možný ihned, máte-li zájem o více 
informací, zašlete prosím životopis 

s kontaktem  + foto na e-mail:
info@hotel-tommy.com, tel. 602 138 333.

AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK

PROVODOVPROVODOV
Klempířské a mechanické 

opravy vozidel

   776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

www.orangeconstruction.cz
* Prodej bytu 1+KK, 34 m2, OV /2. patro,

Hradec Králové,volný ihned.

 Cena 1.245.000 Kč.

* Prodej bytu 1+KK, 27 m2, OV/B/3. patro,  

Náchod.Volný ihned.Cena 700.000 Kč.

 Cena 700.000 Kč.

* Prodej bytu 1+1, 40 m2, OV//3. patro,

Náchod.Volný ihned.          Cena 900.000 Kč.

* Prodej bytu 2+KK,46 m2, DV/B/2. patro, 

Hradec Králové,volný ihned.

 Cena 1.700.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1, 6O m2, DV/B/6. patro, 

Jaroměř,volný ihned.       Cena 1.190.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1, 75 m2, OV/B/3. patro,  

Dvůr Kr.n.L., v dobrém stavu.

 Cena 1.500.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1, 52m2, DV, Náchod,po 

rekonstrukci.                           Cena 990.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1,74 m2, OV/L/6. patro,  

Jaroměř,ihned volný.         Cena 1.530.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1,78 m2, DV/L/3.patro,  

Náchod,volný ihned.         Cena 1.350.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1,75 m2, OV/L/10.patro, 

Náchod-Běloves.               Cena 1.380.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1, 62 m2, DV/B/3. patro,  

Jaroměř, po rekonstrukci.

 Cena 1.510.000 Kč.

* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.

horách.                             Cena 4.300.000 Kč.

* Prodej apartmánů 1+kk,2+kk a 2+kk 
mezonet v Peci pod Sněžkou. 

Bližší informace v kanceláři.

 Bližší informace v kanceláři

* Prodej zemědělské usedlosti 7+1  ve Lhotě 

pod Hořičkami, o rozloze.11.000 m2.

 Cena 3.470.000 Kč.

* Prodej zavedeného hostince u obce Bez-

děkov, po rekonstrukci. 

 Cena vč. vybavení 1.780.000 Kč.

Pobočka Náchod:
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735
lsramarova@orangeconstruction.cz

tel. 775 972 763



Realitní kancelář RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod. 

nebo na tel. č. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,  

www.rako-reality.cz  

N.Město n./Met. - RD 3+1+možnost vestavby+velká stodola+další staveb. parcela .....................................2.950 000,-Kč 
Náchod - RD 2+1+možnost půdní vestavby se zahradou na Klínku, nutná rekonstr. .....................................1.650 000,-Kč
Červený Kostelec - starší RD s novou nastavbou vč.střechy (1-2 samost.byt.jednotky) ...............................1.890 000,-Kč
N.Město n./Met. - RD 3+1+možnost vestavby+velká stodola+další staveb. parcela .....................................2.950 000,-Kč
Náchod - podsklepený ŘRD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohodě .......................................2.840 000,-Kč
Vítězná - roubená chalupa po rekonstr. obytné části 5km od Dvora Králové n/Labem .................................1.890 000,-Kč
Náchod - RD nedaleko centra s byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání ..............................................2.880 000,-Kč
Jaroměř - v Jaroměři nabízíme tři byty 3+1 na Zavadilce, bližší info v RK ..................................................cena dle stavu
Náchod - zděná chata s vlastní zahradou mezi Vysokovem a Kramolnou na okraji ..........................................560 000,-Kč
Vestec u Hořiček - rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ......................................................990 000,-Kč
Hronov - prodej  patra činžovního domu 224m2 nebo části a půdních prostor 150m2 .........................................Info v RK
Náchod - Běloves - velký RD s nebyt. prostory a dvěma byty+ půda na vestavbu ........................................4.740 000,-Kč
Stárkov - RD 4+1 z větší části po rekonstr. se zahradou nedaleko centra ........................................................1.575 000,-Kč
Červený Kostelec - RD - 6 místností nebo samost. byt. jed. 2 x 3+kk, garáž, u centra .................................1.795 000,-Kč
Nové Město n/Met. - samostatně stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, pěkné místo .......................................4.200 000,-Kč
Hronov - RD na rekonstrukci 3+1 s možností další půdní vestavby a zahradou 534m2.................................1.590 000,-Kč
Nové Město n/Met. - ŘRD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem ................................3.790 000,-Kč
Náchod - domek s možností dvou samostatných bytů 1+1 a 2+1 s menší  zahradou .....................................2.200 000,-Kč
Pronájem zařízeného RD 3 + kk s garáží a v obci Suchý Důl - Slavný u Police n/Met.............................5 000,-Kč/měs.
Babí u Ná - chalupa .................................................................................................................................................190 000,-Kč
Sendraž - předhůří Orl. hor - chalupa na rekonstr. ..........................................................................................175 000,-Kč
Horní Radechová - velký zděný dům vhodný k víceúčelovému využití s poz. 1 565m2 ..............................3.800 000,-Kč
Náchod - byt v os. vl. 2+1 na Plhově.................950 000,-Kč a zděný byt 1+1 v OV, 3.NP ...........................850 000,-Kč
Náchod - byt 3+1 v OV, ul.Bílá.... .........................................................................................................................dohodou,-Kč
Nové Město n/M. - byt 1+kk v OV .........................................................................................................................765 000,-Kč
Studnice u Náchoda - ŘRD 3+1, garáží...............1.990 000,- a zděný domek k bydlení i rekreaci ...............490 000,-Kč
Náchod - DB 3+1, zateplená budova, nová okna.........950tis. a v Polici n/M. byt v OV 1+1 ..........................600 000,-Kč

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: 
 sleva pro důchodce -10%  
 Zimní sleva 25% !!!  
DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 20.000,-Kč

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revoluční 

REHAU GENEO-revoluční 
profi l-bez ocelových výztuh 

profi l-bez ocelových výztuh 
-vyvinuto v leteckém průmyslu 

-vyvinuto v leteckém průmyslu a F1                               
a F1                               

Koefi cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koefi 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 profi l
šestikomorový profi l

ÚVÌROVÉ CENTRUM
PÙJÈKY NA COKOLIV 

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ 

až 500 000,- bez ruèitele 

pøefinancování 
nevýhodných pùjèek a karet 

HYPOTEÈNÍ ÚVÌRY 

AMERICKÉ HYPOTÉKY

i bez nutnosti odhadu

až do 100% ceny nemovitosti

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY

i bez doložení pøíjmù

bez registrù

odhad zdarma

vyplacení úvìrù i exekucí

nemovitost mùže být i tøetí osoby

RYCHLÉ VYØÍZENÍ 
BEZ JAKÝCHKOLIV POPLATKÙ PØEDEM

tel.: 774 061 137 
 777 061 131      
491 417 180      

Přijmeme 

ASISTENTA 
JEDNATELE

malé obchodní 
společnosti na

pracoviště v Hronově:
(možno i absolvent).

Požadavky kvalifi kace:
- znalost práce na PC,

- psaní „všemi 10“ na klávesnici,
- komunikační schopnosti
- angličtina, španělština 

(není podmínkou)
- řidičský průkaz sk. B vítán

- nástup možný ihned, neb dle dohody

Tel.: 491 483 280            

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• Servisní prohlídky       • kompletní servis klimatizací
• opravy karoserií a lakování   • přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika    • prodej náhradních dílů

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

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

* půjčíme Vám až 260.000,-
* např. 100.000,- za 1.600,-/měs.

* smlouva je jednoduchá a zabere 
Vám chviličku

* nepotřebujeme znát Váš příjem a pro 
získání nepotřebujete ani ručitele

* Vaše půjčka je chráněna 
jistícím paketem

* pro nezaměstanané, ženy na MD, 
důchodce, neplatiče

* rychlé vyhodnocení

Tel. 775 271 693Tel. 775 271 693

CASHPROtebeCASHPROtebe

Nenechte si ujít!
  www.dopnek.com vás zve 
na příjemné sobotní odpo-
ledne (28. 2.) od 14-16 
hodin v hospodě u Vítů ve 
Lhotkách u Kramolny. Na 
programu jsou přednášky 
a názorné ukázky péče o zdraví - NUSKIN 
představuje žehličku na vrásky, měření an-
tioxidantů i zajímavé možnosti výdělku. V 
druhé části představí Mirek Brát svůj projekt 
MARE NOSTRUM, doplněný promítáním 
fotografi í z evropských moří a tuzemských 
sladkých vod. Závěr bude patřit přednášce 
Jany Šnajdrové o čínské medicíně a přírod-
ních produktech fi rmy TIENS.

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Zakázková výroba,  rozšíření výrobního programu o pálení - dělení mate-
riálu zámečnické práce, ohýbání, sváření (zábradlí, výroba pracovních a 

svářecích  stolů atd.). 
Sváření a dělení materiálu (HLINÍKU,DURALU), včetně povrcho-
vých úprav výrobků - komaxit, zinkování, žárové zinkování  apod. 
Tyto práce jsou zakázkové,  můžeme také zpracovat dokumentaci k výrobkům 

od AutoCAD  až po 3D zobrazení.

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka 
kvality prověřená 15 lety výroby na trhu.

SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 
539 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:

Návrhy a realizace zahrad
 ZAHRADY OD A DO Z
 NÁVRHY ZDARMA
 REALIZACE LEVNĚ

Jaroslav Macatka     Alexandr Nenjuk
 775 924 131           604 486 331

Žernov 105, Česká Skalice



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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 Od známých, kteří podnikají, vím, že si mohou od svého základu 
daně odečítat různé dary. Mám nějakou takovouto možnost i jako za-
městnanec. Pokud ano, jak se to provádí, a o jaké dary se případně 
jedná?    O.H., Náchod
 Takováto možnost existuje i pro Vás jako zaměstnance. I Vy si může-
te od základu daně odečíst určité dary. Zákon o daních z  příjmů přitom 
v $ 15 uvádí, že takto můžete v úhrnu odečíst nejvýše 10 % ze svého 
ročního základu daně. Hodnotu jednotlivého daru přitom můžete ode-
číst, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % 
ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. Hodnotu poskytnutých 
darů přitom doložíte svém zaměstnavateli, a ten Vám tuto skutečnost 

zohlední v rámci tzv. ročního zúčtování záloh ze závislé činnosti. Zde bych ještě upozornil, že od 
základu daně lze odečíst hodnotu darů v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně 
poskytnuty. Pokud tedy např. sepíšete darovací smlouvu v prosinci, a dar skutečně předáte (či 
peněžní převedete např. na účet) až v lednu, je poskytnut v tom roce, do kterého spadá až leden, 
tedy v následujícím, než byla smlouva podepsána.
     Od základu daně lze ve smyslu výše uvedeného odečíst především hodnotu darů poskytnu-
tých obcím, krajům a českým právnickým osobám na fi nancování vědy a vzdělání, výzkum-
ných a vývojových účelů, kultury, školství, policii, požární ochranu, podporu a ochranu mlá-
deže, ochranu zvířat a jejich zdraví, účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, 
charitativní, náboženské pro registrované církve, účely tělovýchovné a sportovní a politickým 
stranám a politickým hnutím na jejich činnost. Dále lze od základu daně odečíst hodnotu darů 
poskytnutých fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a 
zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat , 
na fi nancování těchto zařízení. Od základu daně lze dále odečíst hodnotu darů poskytnutých 
fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poživateli částečného nebo plného in-
validního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zákona 
o sociálních službách, a to na zdravotnické prostředky nejvýše od částky nehrazené zdravotní-
mi pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky nejvýše do částky nehrazené 
příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení 
do zaměstnání. Rovněž můžete takto uplatnit i bezplatné dárcovství krve, které se jednotlivě 
oceňuje částkou 2.000,- Kč.

Ing. Otakar Svatoš, daňový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

DANĚ, PTÁTE SE JAK NA NĚ
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 Jakoukoli uzeninu - salám, šunku, uze-
né maso nakrájíme na kostičky, stejně tak 
cibuli a na tuku osmahneme. Dva sáčky 
směsi Maggi nápady - Zapečené boloňské 
těstoviny - rozmícháme v 1 litru studené 
vody a asi 2-3 minuty povaříme s uzeni-
nou.
 Těstoviny WINTER PASTA - semolino-
vé těstoviny s rajčaty a špenátem - vaříme 
10 minut v osolené vodě.
 Scezené těstoviny a masovou směs smí-
cháme v pekáči a přidáme nastrouhaný 
sýr na grilování. Pozor, tento druh sýra je 
velice tučný, takže dietáři mohou použít 
jakýkoli jiný nastrouhaný sýr.
 V rozehřáté troubě zapékáme asi 30 mi-
nut. Tak, ať Vám chutná... 

přeje Laďka Škodová

ECHO V KUCHYNI
WINTER PASTA WINTER PASTA 

ala BOLOŇala BOLOŇ

PŘI PŘEDLOŽENÍ
LETÁKU

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabÌdka sluûeb 
p¯i spr·vÏ vaöeho bytovÈho 

fondu
 nabÌdka zkuöenostÌ 

   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 
   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

Ve vaöem domÏ se ÑËervenÈmu kohou-
toviì urËitÏ lÌbit nebude, kdyû... ZajistÌme 
prov·dÏnÌ protipoû·rnÌch prohlÌdek by-
tov˝ch dom˘ prost¯ednictvÌm odbornÏ 
zp˘sobilÈ osoby nebo poû·rnÌho prevent-
isty. Provedeme tlakovou zkouöku poû·rnÌ 
vody, zajistÌme revizi p¯enosn˝ch hasicÌch 
p¯Ìstroj˘. I technickÈ prohlÌdky a revize 
bleskosvod˘ jsou samoz¯ejmostÌ. VY bu-
dete bydlet, MY se o V¡S budeme starat!

VTIP DNES NA STR. 5

Riegrova 197, NÁCHOD
v domečku naproti Lékárně

 Nové fi lmy každý týden
 Půjčovné od 30,-Kč/ 1 den
          2 + 1 ZDARMA
 Půjčujeme v pátek nebo 
           v sobotu až do pondělí -     
        CENA ZA 1 DEN
 Prodej DVD á 49,-Kč

po - pá 10.00 - 20.00
so 9.00 - 12.00  13.30 - 20.00

ne 13.30 - 20.00

TEL.:607 540 701  

DVD PŮJČOVNA
ZAHÁLKA

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

 kabelky
   
                                VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

Michaela Klímová, Náchod - výjezd 
z náměstí, 777 667 760

REZERVACE 775 066 055
po - pá 8 - 19, so 9 - 11

NOVÉ TURBO SOLÁRIUM
  

   OD 27. 2. 2009 
     S KLIMATIZACÍ

NOVÉ TRUBICE !!!
3XSOLÁRIUM 

 PERMANENTKY

 DÁRKOVÉ ŠEKY

 SOLÁRNÍ PŘÍPRAVKY

 LUXUSNÍ NOČNÍ 

      KOŠILKY

 SPODNÍ PRÁDLO

Profesional 
solárium      

 


