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P�íští Echo vychází 11. b�ezna 2011

WWW.NOVINYECHO.CZ

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

TEPLOTY KLESAJÍ
NAŠE CENY TAKÉ  

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

25 000 
výtisk�

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

EXOTICKÁ ŠELMA I NA NÁCHODSKU
 Psík mývalovitý je malá šelma, jejíž domovinu najdeme daleko na Východ� - v Koreji, 
Vietnamu �i Indonézii. Da�í se ji však úsp�šn� pronikat na západ a objevuje se i v �eské 
republice. Výjimkou není ani Náchodsko, kde byl její výskyt hlášen z lesního hospodá�ství 
Les� m�sta Náchoda.                                                                                                                                 (r)

Svatební romance

v Zahradním domě Ratibořice
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VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 
602 103 775 ����



Mýty o ...

Správná �okoláda obsahuje více jak 50 procent kakaa. �ím je toto procento vyšší, tím 
lépe. Kakao obsahuje látky a antioxidanty, které t�lo zbavují volných radikál�. �okoládou 
obvykle bývají nazývány i takové produkty, které obsahují velké množství ztužených tuk�, 
cukr� a jen 20 procent kakaa. To už �okoláda opravdu není - tudíž není zdravá.
�okoláda a její ú�inky
�okoláda p�sobí na centra libosti v mozku, potla�uje bolest hlavy, snižuje riziko rakoviny 

k�že a oddaluje stárnutí. Když si ji dáme, zlepšíme si náladu. Ovšem p�ehnané pojídání 
�okolády samoz�ejm� zdravé není. Jelikož �okoláda obsahuje hodn� cukru, hrozí nám na-
p�íklad nadváha.

Ho��ík v �okolád� chrání p�ed migrénou, aminokyselina L-Arginin zlepšuje imunitu a ob-
novu bun�k. Má také protistresový ú�inek. Kakaový tuk v pravé �okolád� neobsahuje mno-
ho mastných kyselin, a tak �okoláda nezvyšuje hladinu cholesterolu, jak se n�kdy traduje.
�okoláda jako prost�edek proti ch�ipce
Na lé�ení ch�ipky doporu�ují výrobci �okolády práv� její konzumaci. Podle nich je pro-

sp�šné dokonce jen vdechování její v�n�. Obsahuje totiž polyfenoly, které zvyšují po�et 
T-bun�k , které údajn� podporují funkci imunitního systému. P�i vdechování v�n� �okolády 
prý stoupne v t�le hladina imuglobulinu, který také zlepšuje odolnost organismu.
Všeho s mírou
�okoládu si nezakazujme, protože zakázané ovoce nejlépe chutná bovou aktivitou, a po-

kud mlsáme, tak nejlépe b�hem dne. Ve�erní chut� na sladké bychom m�li rad�ji zahán�t 
pokrájenou zeleninou. �okoláda tedy zdravá je, ale jen tehdy, je-li kvalitní. A také ji musí-
me konzumovat s mírou a s rozumem.

Gábina M�uková 3.H, Mgr.Vlasta Drobná
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 

Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Je �okoláda opravdu 
tak nezdravá?

Št�stí je, když nic nezapálí 
 Tzv. lampiony št�stí získaly b�hem 
posledního roku až neuv��itelnou ob-
libu. Papírové balónky, na které se 
podle staro�ínské tradice píší p�ání�ka, 
údajn� mají p�inášet lásku, št�stí a bo-
hatství a také s sebou odnášet bolest, 
utrpení �i chudobu. 
 K tomu, aby se lampionek z hedváb-
ného papíru vznesl, se pod ním musí za-
pálit kousek pevného lihu nebo parafínu. 
Po zapálení se balónek naplní horkým 
vzduchem a vystoupá až tisíci metrové 
výše. Romantické sv�télko se pohybuje 
na nebi 10 až 20 minut a za dobrých pod-
mínek m�že ulet�t až 10 km. Po vyho�ení 
nápln� se balón snese jako padák k zemi. 
Než dopadne na zem, vyho�í i poslední 
zbytky nápln� a na zem tak dopadá stude-
ný papírový pytel. Podle tvrzení prodejc� 
se tak jedná o bezpe�ný zážitek. Pravda 
je však jiná. Sv�d�í o tom i p�ípad z toho 
m�síce, kdy lampionek prokazateln� zp�-
sobil požár se škodou p�es 1,5 mil. K�. 
 Pokud balónek cestou vzh�ru narazí 
do stromu, st�echy nebo elektrického ve-
dení, papírový obal se p�iblíží k plamínku 
a lampionek se vznítí. Ho�ící nápl� tak 
spadne k zemi a pokud dopadne na ho�la-
vé p�edm�ty, tak je snadno zapálí. Obdob-
né riziko je i p�i skupinovém vypoušt�ní, 
kdy do sebe balóny stoupající r�znou 
rychlostí narážejí. Riziko vznícení samot-

ného balónku je i p�i vypoušt�ní za v�tru. 
Nebezpe�ní vzniká také p�ed samotným 
vypušt�ním lampionku. Sta�í chvilka ne-
pozornosti p�i zapalování ho�áku. Pokud 
nenafouknutý papírový balón není udržo-
ván v dostate�né vzdálenosti od plamene, 
snadno vzplane a m�že podpálit oble-
�ení �i podklad. Lampion by proto m�l 
být zapalován zásadn� nad neho�lavým 
povrchem a nem�ly by to d�lat d�ti. Je 
také t�eba dávat pozor na ukapávající líh, 
od n�hož by se povrch mohl vznítit. 
 Nikdy nevypoušt�jte létající p�ání 
v blízkosti ho�lavin a za�ízení, které tyto 
materiály skladují. Vyvarujte vypoušt�ní 
létajících p�ání i v blízkosti obydlených 
oblastí, suchých luk, lesa a elektrických 
stožár�. Jinak, 
pokud nejste 
pyroman, se 
vám p�ání ne-
vyplní.

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   
Byt 2+1 se zahradou v centru Úpice..........................................................................................899 000,-Kč
Byt v OV 3+1 Nové Město n/M - Krčín.............................................................................1 495 000,- Kč

Rodinný dům u zámku  v Novém Městě nad Metují  
 Do prodeje nabízíme menší rodinný dům respektující histo-
rický ráz centra.Nového Města nad Met. s vyjimečnou  polohou, 
sousedící se  zámeckou zahradou.Nemovitost prošla v roce 2007 
větší rekonstrukcí a modernizací.Dispozice: 1NP vstupní chodba byt 
2+1 , východ na dvorek s posezením, vstup do sklepa a do pok-
roví, koupelna, WC.V nově  opraveném podkroví  samost. bytová 
jednotka, wc+koupelna,vstup na větší terasu s výhledem na zámek 
a zahradu, poskytující téměř úplné soukromí.Jedná se o dům na „ 
dobré adrese“.                                                                                                             Cena : 2 999 000,- Kč                                            

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

V zim� nezapomínejte na med!
 V pestrém gastronomickém kaleidoskopu, který nabízíme již t�etím rokem 
�tená��m ECHA, si tentokrát „posvítíme“ na med, elixír života. Býval hlavním sla-
didlem v dob�, než se za�al v evropské kuchyni používat t�tinový nebo �epný cukr. 
Až do 17. století se používal v kuchyni zejména do kaší, n�kterých druh� chleba, 
ale i p�i výrob� nápoj�, t�eba medoviny.
 Na trhu se m�žeme setkat s r�znými druhy - lipovým, �epkovým, akátovým, 
jetelovým, v�esovým �i pohankovým. N�které mají schopnost rychlé krystalizace, 
což však v�bec není na závadu kvalit�. Komu tento p�irozený d�j nevyhovuje, 
vyhledá pastovaný med.
 Mezi rostlinné v�elí produkty zahrnujeme všechny medy, pyl a propolis. 
Do produkt� živo�išného p�vodu pat�í mate�í kaši�ka, v�elí vosk a v�elí jed. Ty 
procházejí trávicím traktem v�el, a proto v nich nacházíme pro nás prosp�šné 
látky. Med ale není jen oby�ejné sladidlo, je to �ist� p�írodní elixír zdraví, který 
by nem�l chyb�t v našem jídelní�ku. Obsahuje vitaminy skupiny B, C, D, K a E, 
minerální látky, enzymy, bílkoviny a vonné látky. Je velmi rychlým zdrojem ener-
gie, protože jeho základ tvo�í jednoduché cukry, které jsou „palivem“ pro správ-
nou funkci mozku. Mezi jeho ú�inky pat�í podpora obranyschopnosti organismu 
proti virovým a bakteriálním onemocn�ním, zlepšování funkcí jater a žlu�níku, 
napomáhá k lepšímu trávení. Odborníci jej také doporu�ují p�i nespavosti a ner-
vovém vyp�tí. Používá se i jako detoxika�ní prost�edek pro odplavení škodlivin 
z t�la. Našel uplatn�ní v kosmetice na výrobu mastí, šampon� a v léka�ství na ho-
jení poran�né k�že a ekzém�. Nechte se tedy zlákat medovým mlsáním a zkuste 
n�který z medových recept�.

Ku�ecí plátek na medu s brusinkami
1 lži�ka rozmarýnu, 2 lžíce medu, �erný mletý pep�, 100 g másla, 1 hrnek prosla-
zených sušených nebo kompotovaných brusinek, 100 ml bílého vína, s�l, 4 plátky 
ku�ecích prsních �ízk�.
 Maso zlehka naklepeme a zprudka opékáme na oleji z obou stran. Posolíme, opep�íme 
a posypeme rozmarýnem. Když je maso ope�ené dozlatova, necháme pod ním rozpustit 
máslo a med. P�idáme brusinky, podlijeme bílým vínem a krátce pova�íme. Ozdobíme 
plátkem citronu, p�elijeme omá�kou a podáváme s pe�enými bramborami. 
 Další inspirativní recepty na medové pokrmy najdou �tená�i na webu ECHA v sekci 
Partne�i.

Text p�ipravily Ing. Lenka Dobešová a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www. hshronov.cz

VZPOMÍNÁME

TICHÁ VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME
 Odešla dlouholetá pracovnice kdysi Náchodského kulturního 
st�ediska, pošty, pokladní a šatná�ka M�stského divadla 
v Náchod� a také trafikantka - EMA DUŠKOVÁ. Odešla tak 
rychle, jak rychlá a �ilá byla ona sama. Smrt ji zastihla ne�ekan�, 
uprost�ed práce. Byla to taková veselá, dobrá duše, která 
nikoho nezarmoutila. Byla známá širokému okruhu návšt�vník� 
nejr�zn�jších akcí v divadle jako ta „rychlá, veselá, blon�atá“ 
šatná�ka. Spolu s Evou Kosinovou pat�ila k „inventá�i“ divadla. 
V poslední lednový den se s ním rozlou�ila navždy. Budeš nám 
chyb�t, Emo!                                                Renáta Klicperová

Dne 2.3.2011 uplyne jeden smutný rok, 
kdy nás navždy náhle opustil 

pan Josef Šrejber ze Stárkova.
Kdo jste ho znali a m�li rádi, 

v�nujte mu vzpomínku s námi.

Stále vzpomínají manželka, syn s rodinou,
dcera s rodinou a bratr s rodinou

Dne 3. b�ezna 2011 uplyne šest let, kdy nás navždy 
opustila naše manželka, maminka a babi�ka 

paní Alena Páslerová z Náchoda - Starého M�sta.
Kdo jste ji znali, vzpome�te s námi.

Manžel, dcera a syn s rodinami

Dne 26.února 2011 uplyne 5 let, kdy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek, d�de�ek, strýc, 

pan Václav Šubrt z Náchoda - Starého M�sta.
Kdo jste ho znali, 

v�nujte mu s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají manželka a d�ti s rodinami

projekty 
a zateplování budov

HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, FASÁDY
ZIMNÍ ZAHRADY, PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE,

www.proplast-k.cz
mob.: 777 113 408

proplast@proplast-k.cz

PROPLAST K s. r. o.  
Areál IDA 843
Malé Svatoňovice
tel./fax: 499 886 131

PROPLAST K s. r. o.  
Polní 468

Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 472 927

AUTOMECHANIK - KLEMPÍŘ
přijmu v Náchodě automechanika 

osobních a nákladních vozů se znalos-
tí drobných autoklempířských prací

Praxe v oboru, znalost sváření
Čistý tr.rej., spolehlivost

ŘP sk.B, C výhodou.

TEL.:602 642 888

ijmu v Náchodě automechanika
níchh aa nnákklaadnd ících vozů se znal
roobnbnýcý h autoklklemempípířsřssskýkýchch ppra
PrPraxaxe e v oboru,u, zznanaloostst s svávářeřenínííííí

ČiČistý tr.rrejejejeej.,, spop leehllivivivosostt
ŘP sk.B, CC vvýhýhodou.

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.

�ALAMÁDA
 Ve St�edisku volného �asu Bájo v �eské 
Skalici vychází d�tský �asopis �alamáda. 
Nyní se redakce tohoto d�tského periodi-
ka obrátila na �eskoskalickou ve�ejnost 
s výzvou o poskytnutí zajímavých písem-
ných a obrazových dokument� vztažených 
k �eskoskalickému nám�stí. M�ly by se 
stát obsahem speciálního vydání �alamá-
dy vztažených práv� k tomuto prostoru.                                                                                                                                        
                                                                   (r)

Přijmeme pracovníka na  pozici

prodejce 
 - opravář jízdních kol -

- na poloviční úvazek
 - vhodné pro důchodce
- pracoviště Broumovsko

informace podáme 
osobně na adrese: 

Mírové náměstí 130, Broumov



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      

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

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    

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

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

TEL.: 736 270 480

Provádíme ZDARMA
pro � rmy a domácnostiPr	myslové objekty minulosti i sou�asnosti (32)

 

� Nový vzhled � rmy Vella

� P�ízemní textilka Kodet a Nol�

Jind�ich Šustr st. (pozd�ji po konkurzu dle licence jeho dcera Bo-
žena), m�l v Náchod� p�vodn� p�j�ovnu kostým� na Parkánech. 
Ty byly skladovány v budov� za rodinným domem vedle Pavlín-
kova mlýna na Pražské ulici. Za druhé sv�tové války, když N�m-
ci zakázali divadelní p�edstavení, p�estal být o kostýmy zájem a 
proto se poda�ilo vše prodat do N�mecka. Tehdy již Schuster st. 
podnikav� využil odst�ižk� látek z výroby jiných textilek a za�al 
v uvoln�né budov� tkát koberce - hadráky. Vzr�stem zakázek za-
m�stnal až 50 d�lník�. Po válce vedl podnik syn Jind�ich, ale p�išlo 
znárodn�ní a konec výroby. Tenkrát zde byly i autogaráže op�t pod 
vedením Boženy Šustrové. Budovu p�evzalo Východo�eské auto-
družstvo pro svou �innost.

Tkalcovna textilního zboží Kodet a Nol� na Skalce vpravo vedle 

T K A L C O V N A   K O B E R C � 

T K A L C O V N A   N A   S K A L C E školy byla založena ve 20. letech minulého století. P�vodn� p�í-
zemní budova získala další patro. Ve válce m�l provozovnu ve 
správ� pan Lokvenc. Jak již bylo �e�eno, po znárodn�ní objekt zís-
kal n.p. MEZ a zavedl tu vojenskou výrobu. Kolem roku 1965 zde 
podnik z�ídil u��ovské st�edisko pro kovo a elektro obory. Od roku 
1991 objekt koupili Ivan Žák a Petr Hu�ek, kte�í zde založili 	 rmu 
Vella s.r.o. U��ovské st�edisko p�etrvávalo soub�žn� až do konce 
roku 1997. Firma za�ínala s výrobou pumpi�ek a zbožím pro jach-
ting. Pozd�ji sortiment rozší�ila o sportovní oble�ení pro cyklistiku 
a potisk reklamních banner�. Vyrábí zde i kolob�žky a jednokolky. 
Pracuje zde 20-25 zam�stnanc�. Objekt získal vým�nou oken a no-
vou fasádou nový vzhled.

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další po-
znatky, 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.

 438,-

V  souvislosti s  obnovením provozu Jiráskovy turistické chaty na 
Dobrošově mnohokrát děkujeme za rady, podporu a též přímou 
pomoc při odstraňování závad a poškození následujícím fi rmám 
a institucím. Velké Poříčí - Monta J. Souček, Elprim M. Ječmínek, 
Hronov - P.Umlauf, Nástrojárna J. Večeře, Železářství Ing. P. Sou-
kup, Náchod - J. Dlohoška, AZ Color Z. Škop, Technické služby řed. 
J. Maršík. Okresní archiv Mgr. L. Baštecká, Okresní muzeum 

Dr. V. Sádlo, OS Náchodská prima sezóna Mgr. L. Peterková, Ing. 
arch. M. Weiner, fotograf ing. H. Lang, Noviny Echo. Zejména dě-
kujeme vedení města Náchoda a představitelům OKČT Náchod E. 
Kabrhelové, ing. V. Hurdálkovi a předsedovi ing. J. Rohulánovi.
Jsme rádi, že je chata opět hojně navštěvována veřejností. 
Děkujeme.
                        Marcela a Vladimír Štěpánkovi, provozovatelé chaty

Pod�kování

KU�ICE
ve stá�í 14 týdn� barva �ervená a �erná

�ervený Kostelec
Chovatelské pot�eby

Prodej 24. b�ezna 2011  
nutno objednat

Tel. 491 461 414 mob.774 197 388

Provádíme zateplování rodinných,
bytových i panelových dom� 
a vnit�ní dekorativní st�rkové, 

mozaikové omítky.
Jsme držiteli certi� kát�

cenové nabídky 
a kalkulace zdarma

Tel.: 776 350 783, 776 132 396
e-mail: michl.milos@tiscali.cz

Tepelné 
izolace fasád

Ú�ad pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových 

vyhlašuje dnem 1.3.2011 - 21.3.2011 
výb�rové �ízení 

na zjišt�ní zájemce o koupi majetku: rodinného domu �.p.1382 v �ásti 
obce Náchod, postaveného na pozemku st.p.�.1526, stavební parcelu 
�.1526, garáž bez �p/�e postavenou na pozemku st.p.�.2440 a pozemek 

stavební parcela �.2440 vše v k.ú. a obci Náchod.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte 
na webových stránkách www.uzsvm.cz, 

ú�edních deskách m�stských ú�ad� 
a na tel.�. 491 457 285

Po�adatel: T�locvi�ná jednota SOKOL   
                   �eská Skalice                           

Místo konání: Sokolovna 
        �eská Skalice, hala  stolního tenisu                                  

Datum konání: sobota 12.3.2011                                         

P�ihlášky e-mailem na adresu 
prosa@tiscali.cz 

nebo tel. 603 207 674 : 
Prezentace:  od 8.00  do 8.30 hodin

zahájení  v  8.45 hod.
srde�n� zvou po�adatelé

Turnaj neregistrovaných 
hrá�	 ve stolním tenisu

M�sto Náchod
Masarykovo nám�stí 40, PS� 547 61

vyhlašuje VÝB�ROVÉ 	ÍZENÍ  na funkci
odborného pracovníka rozvoje m�sta 

s místem výkonu práce v Náchod�
 (jedná se o pracovníka odboru investic a rozvoje m�sta, který zodpovídá 
  za rozvoj m�sta, p�ípravu nového územního plánu a stavebních investic)

Obecné p�edpoklady  dle  § 4  zákona  �. 312/2002 Sb., o ú�ednících územních samo-
správných celk�
• fyzická osoba, která je státním ob�anem �R, pop�. fyzická osoba, která je cizím státním ob�anem    
   a má v �R trvalý pobyt
• dosažení v�ku 18 let, znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost, zp�sobilost k právním úkon�m

Další požadavky
• vzd�lání VŠ stavebního sm�ru výhodou
• zkušenosti z p�ípravy projekt�, investic a komplexního rozvoje m�sta výhodou
• praxe v oboru a další odborná kvali	 kace (nap�. autorizovaný inženýr, zkušenost s územním   
   plánováním) výhodou
• aktivní jazykové znalosti výhodou

P�edpokládáme
• dobrá znalost práce na PC    
• �idi�ský pr�kaz sk. B
• organiza�ní a komunika�ní schopnosti, zodpov�dnost a samostatnost, schopnost týmové práce
• iniciativa a samostatnost p�i �ešení úkol�, kreativita, flexibilita

Nabízíme
• p�edpokládaný nástup do pracovního pom�ru od 1.4.2011    
• pracovní pom�r na dobu neur�itou, plný pracovní úvazek

K p�ihlášce se p�ipojí tyto doklady
•  strukturovaný životopis s p�ehledem o dosavadních zam�stnáních,  praxi a odborných  
    znalostech a dovednostech
•  výpis z evidence Rejst�íku trest� ne starší než 3 m�síce
•  ov��ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd�lání

P�ihlášku s uvedenými doklady doru�te nejpozd�ji do 10.3. 2011 na adresu:  
M�stský ú�ad, k rukám starosty m�sta, Masarykovo nám. 40, 547 61,  Náchod.

Obálku ozna�te „ Výb�rové �ízení – odborný pracovník rozvoje m�sta - neotvírat“.

Písemná p�ihláška musí obsahovat
• jméno, p�íjmení
• datum a místo narození
• státní p�íslušnost
• místo trvalého pobytu (z d�vodu kontaktu uve�te i tel. �íslo nebo e-mail)
• �íslo ob�anského pr�kazu nebo �íslo dokladu o povolení k pobytu
• datum a podpis uchaze�e



OHLÉDNUTÍ ZA ÚSP
ŠNÝMI ROKY SVC MOTORSPORT NÁCHOD
Rozhovor s Vladimírem Vitverem - závodníkem a reprezentantem �R, jež poprvé sám 
usednul do závodního vozu až v roce 2007 a dokázal se za 3 sezóny probojovat do ev-
ropské špi�ky. Sou�asn� je i uznávaným konstruktérem, který závodní auta staví, a to se 
jmény jako Martin �erný, Radek Lux a samoz�ejm� pomocí celého SVC Náchod.

Vlá
o, jak jsi se dostal k závod�ní?
Od roku 1994 až do roku 2006 jsem pouze „d�el a d�el“, abych vybudoval 	 rmu a násled-
n� postavil „fabriku“, tedy továrnu na výrobu tažných za�ízení a zabezpe�il rodinu. K 
v�ni spáleného benzínu jsem poprvé p�i�ichnul až v roce 2006, kdy jsem poskytnul volné 
	 nan�ní prost�edky na propagaci své 	 rmy formou sponzorského daru a za�al jezdit s tý-
mem jakožto sponzor. P�itom jsem kr��ek po kr��ku poznával, jak se vede závodní tým 
a ke konci stejného roku jsem již testoval a nastavoval s Leošem Flídrem vozidlo Škoda 
Octavia WRC. Jelikož jsem necht�l pro hobby závod�ní ni�it velmi drahou techniku 
ur�enou pro rally, postavil jsem si Renault Clio II pro závody do vrchu.

A co tv�j první závod?
Za�ínal jsem v amatérském seriálu KWBT a moje první dva závody v sezón� fungovaly 
jako seznamovací. Musel jsem zjistit, jak fungují závody do vrchu, poznat své budoucí 
soupe�e, nau�it se s technikou a tak podobn�.

Jaké zkušenosti si tedy získal?
V roce 2007 jsem �ídil tým v rally, p�ineslo nám to druhý titul Mistra �R. Za�al jsem se 
ale v�novat amatérským závod�m KWBT jako jezdec. Postavil jsem nejd�íve Renault 
Clio II, následn� nové vozidlo - Renault Clio RS - mimochodem to bylo první Clio RS 
postavené v soukromé stáji v Evrop�, seznámil jsem se u toho s novými lidmi a odborníky 
v motosportu a pochopil, že stav�ní vozidel je pro m� nová výzva.

Nebyla nová výzva i usednutí p�ímo 
za volant ?
V roce 2008 jsem se rozhodnul prodat 
všechna Clia, která byla v týmu. U t�ch-
to voz� již nebyl možný žádný technický 
vývoj, jsou to, jak to nazývám, sériová 
závodní auta, a to m� nebere. Koupil jsem 
od Martina Novotného havarované vozidlo 
z Laudonu a p�ed�lal jej k obrazu svému, 
nejd�íve se zm�nila karosérie a pár drob-
ných detail�, ale vozidlo bylo strašn� po-
ruchové a po explozi motoru padlo rozhod-
nutí dál se netrápit a na sezónu 2009 vše 
p�ed�lat. To se povedlo a s novým vozem 
Lotus WR-9/2 jsem za�al jezdit sout�že 
Mezinárodního mistrovství �R. Auto se 
ukázalo jako jedno z nejrychlejších v Evro-
p� ve skupin� E1 a proháním s ním závod-
ní celebrity s p�emotorovanými monstry i 
formulové vozy. Naše auto je již druhým 
rokem nejrychlejší dvoulitr v Evrop� a o to 
více jsem hrdý na to, že jsme si ho se svými 
spolubojovníky postavili sami.

Jak jsi spokojený s uplynulou sezónou?
Lo�ská sezóna byla s Lotusem WR-9/2 
velmi úsp�šná. V MM�R jsem vyhrál svou 
t�ídu, jsem vícemistrem skupiny E1 i kate-
gorie I, v poháru FIA European Hillclimb 
Cup jsem získal v regionu I celkov� druhé 
místo a v regionu II místo t�etí. N�kolikrát 
jsme se zú�astnili závod� Berg Cupu, kte-
rého jsme se dík cestování a priorit� FIA 
neú�astnili celého, p�esto jsme v naší t�í-
d� nenašli p�emožitele a ješt� jsme získali 
cen�nou Teamovou trofej. Další jezdec 
týmu, Aleš Mlejnek, s formulí Lotus ten-
to seriál vyhrál absolutn�. Zú�astnili jsme 
se také jednoho závodu MM�R JCMO na 
okruhu v Brn�, kde jsme deklasovali svoji 
konkurenci o �ád.

Co �íká závod�ní rodina? Máš v�bec 
�as na n�co jiného?
Úsp�chy nep�ijdou samy od sebe. V pod-
stat� by se dalo �íct, že sv�j �as d�lím pou-
ze mezi dceru Lucii, 	 rmu a motorsport, 
na nic jiného mi �as nezbývá. Dokonce 

ani na dovolenou, tu si d�lám v takzvané „lehké verzi“ b�hem závod�, nap�íklad 
u Brna �i v Itálii. Jen pro zajímavost, náš kamion najezdil za 6 m�síc� p�es 24 tisíc 
kilometr� mezi p�ti závodními podniky, tréninková �i doprovodná vozidla 35 000 km, 
nejdelší š��ra v sezon� byla 5 víkend� mimo domov, z toho 14 dní vcelku ve Slo-
vinsku a Itálii.

Je o tob� známo, že nemyslíš pouze na sebe...
SVC Náchod, s.r.o. také sponzorovalo a podporovalo jak 	 nan�n� tak materiáln� mno-
ho jezdc� a tím jim umožnilo zú�ast�ovat se závod�. Jako p�íklad uvedu Vaška Janíka, 
Martina Novotného, Jardu �ermáka, Tomáše Beka, Davida Mertlíka, Jarky Molnáro-
vé a hromady dalších závodník� a team�. Dále SVC sponzorovalo jeden rok Jarku 
Molnárovou majoritn� i seriál KWBT. Dále firma podporuje mládež a další spor-
ty, nap�íklad v letech 2004-2010 mistra sv�ta v benchpresu Ji�ího Havrdu, festival 
amatérského filmu Vysokovský kohout, dorostenecký oddíl benchpressu mažoretek, 
Baba Cup a další.

D�kuji za rozhovor a p�eji ti mnoho dalších úsp�ch� v následujících sezónách.
Já také d�kuji a rád bych touto cestou pod�koval t�m nejbližším, kte�í na mých úsp�-
ších mají nejv�tší zásluhu a to hlavn� dce�i Lucii, Lucii Kraj�írové, Martinu �ernému, 
Radkovi Luxovému, Janu �ermákovi, Petru Šolci a mnoho dalším v�etn� Fanoušk�, 
kde bych cht�l vyzvednout Klíne�áky, kte�í za námi jezdí po závodech a p�ipravili super 
p�ivítání po zisku titulu vicemistra Evropy FIA.
Musím také vzpomenout hlavní sponzory: SVC Náchod, s.r.o., Redbull, LSC Techno-
logy, Ložiska a hydraulické hadice - Vít Jirásek, Liqui Moly, Auto Kelly, Motorsport 
Magazín, Mix Motor.                         

P�ipravil: Karel Petránek, foto archiv V.Vitvera
                                                                                  www.svcnachodmotorsport.cz����Vlá�a Vitver se svými milá�ky

�    Vyhlášení FIA a Autoklubu �R v pražském hotelu Ambasador



www.bazenymachov.cz

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

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelář nabízí:
Nám. TGM č.p. 82, Dvůr Králové n. L.

- byt 1+1 v OV v Náchodě (57m2), u centra,plastová okna,zahrada      990.000,-Kč 
- byt 2+1 v OV v Náchodě (52m2), dům po revitalizaci, lodžie, 1.p.       830.000,-Kč 
- dr.byt 1+1 v Náchodě (40m2) plastová okna, nový výtah, lodžie          550.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (73m2) ul.Borská, nové jádro, kuchyň,lodžie  1,095.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (70m2) nové jádro, pl.okna, zatepleno, lodžie   950.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v NáchoděKarlův kopec(79m2),zděný,lodžie,plast.okna  1,249.000,-Kč
- dr.byt 3+1 Červený Kostelec Koubovka (81m2) zděný,plast.okna   1,200.000,-Kč
- rodinný dům Horní Radechová 7+1, 568m2, po část. rekonstrukci  1,790.000,-Kč
- řad.rodinný dům Česká Skalice 4+1,191m2, po část. rekonstrukci   2,095.000,-Kč
- vila „zámeček“ ve Zliči, 4 bytové jednotky, 30 533m2, GA, park        3,600.000,-Kč 
- rodinný dům Nové Město n.M.,2950m2, ke kompl.rekonstrukci        1,320.000,-Kč
- rodinný dům-chalupa Nové Město n.M.,1128m2, výborné místo       1,000.000,-Kč
- rod.dům-chalupa Slavoňov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola       1,290.000,-Kč
- rod.dům-chalupa Červený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola    1,490.000,-Kč
- rod.dům-chalupa Horní Rybníky, 600m2, krásné klidné místo          1,350.000,-Kč
- RD-prodejna a 3+1 Jaroměř nám., 230m2,centrum-obchodní zóna  3,750.000,-Kč 
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sítě na hran.     530,-Kč/m2  
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo,sítě na hran.     530,-Kč/m2 
- st. pozemek Nové Město n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sítě, výhled     990,-Kč/m2

- st. pozemky v Červeném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra        270,-Kč/m2

- st. pozemek Červený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní stráň, plot       320.000,-Kč 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní stráň, klidné krásné místo      249.000,-Kč 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sítě, klidné místo       690.000,-Kč

Kdo jsme? Jsme cestovní kancelář podnikající samostatné zájezdy podle zákona č. 
159/99 Sb. Jsme zároveň i cestovní agenturou, která prodává letní i zimní zájezdy 
renomovaných cestovních kanceláří (jedná se o produkty 83 cestovních kanceláří)
Kde jsme? Nově najdete naši kancelář na Kamenici v Náchodě
Kam jezdíme? Naší specializací je Chorvatsko s letovisky na Istrii, Makarské 
riviéře a na poloostrově Pelješac. Nabízíme zde pobyty v hotelích, apartmánech 
a vlastní stanové základně.
Co umíme? Nabídnout vám příjemnou dovolenou. Při našich cestách do Chor-
vatska je vám k dispozici delegát naší cestovní kanceláře, který vám doporučí 
fakultativní výlety a je vždy připraven vám pomoci při řešení všech situací.                                        
                                                                                       Ing. Milan Nývlt - majitel cestovní kanceláře

www.horizontck.cz

Kamenice 111 
Náchod 

 tel. 491 433 266 
mobil 

602 189 477



*  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 byt 3+1 v Novém M�st� n.M., 
lokalita Luštinec, tel. 777 231 918
* 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 (67m2) 
v OV, p�ízemí v Novém M�st� nad Metují, 
Malecí. Cena dohodou. Tel. 606 803 180
* 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�-
loveské ulici. TEL.:739 596 803
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� a 2+1 v 
�eské Skalici, ihned volné, povinná kau-
ce. TEL.:608 86 98 85
* Vym�ním 1+kk v Karviné za 1+kk v 
Náchod� a okolí. Tel. 721 351 591 - pou-
ze SMS nebo jara.kopal@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v centru Náchoda, 
nová okna, zateplen, volný ihned, rychlé 
jednání sleva - 774061131
* Pronajmu garsonieru v Hronov�. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu dlouhodob� 2+1 po celko-
vé rekonstrukci, v centru Náchoda. Tel 
605829903 po 18 hod.
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRO-
NOV
, P�ÍZEMÍ, 200M OD NÁM
S-
TÍ, PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI. 
K DISPOZICI OD 1.3.2011, NÁJEM-
NÉ 5.000K� + ZÁLOHY, KAUCE 
15.000K�. 777 302 483
* Pronajmeme byt 1+kk Náchod, sídl.u 
nemocnice. TEL.:608 976 956, 
777 29 29 40
* Pronajmu byt 3+1 v �eské Skalici. 
Tel. 777027664
* Prodám DB 1+1 41,1 m2 ul.B�loves-
ká Náchod, po rekonstrukci, zd�né já-
dro, plov.podlaha v kuchyni a p�edsíni, 
nová kuch.linka, atypické �ešení prosto-
ru. Nutno 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, 
74m2, 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

NEMOVITOSTI

* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 
3+kk, lze rozší�it o d�tský pokoj, UT na 
plyn, na pozemku je zd�ná dvougaráž a 
dílna. Volné k nast�hování. SLEVA. 
Tel. 608 245 634
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jaro-
m��e. D�m má 2.N.P. a je celý podskle-
pený 4 + 1 cena 2.050.000K� Tel.: 732 
799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Sháním na Náchodsku RD nebo cha-
lupu v cen� do 1,6 mil. K�. Menší opravy 
nevadí. Tel. 608 245 634
* Pronajmu RD v Jasenné 7 km od Ja-
rom��e. D�m má 2.N.P. a je celý pod-
sklepený 4 + 1 cena 6000K� bez ener-
gií + kauce. Tel.: 732 799 528,  e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici-Zá-
jezd. Jedná se o cihlový RD který byl 
vystaven v roce 1991 - 1993. RD je celý 
podsklepený s garáží pro 3 auta. Cena: 
1.500.000K�,- Tel: 732 799 528, 
e- mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, 
který se nachází v blízkosti plusu a cen-
tra m�sta Hronov. Jeden byt o velikost 
2+1 druhý byt o velikosti 2+1, zbylé dva 
byty jsou o velikosti 2+1 a 1+KK. Cena: 
1.850.000K�,- e-mail: z.faifr@seznam.cz 
Tel:732 799 528
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpi-
ci, �. Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Prodáme slunný st.pozemek 
1500m2 v Odolov�. Velmi p�kné mís-
to, sít�, p�ístup, JZ, výhled, 250K�/m2. 
Tel.:602439107
* Hledáme RD v Náchod� nebo v nej-
bližším okolí (Malé Po�í�í, Kramolna, 
Dolní Radechová, Babí, Lipí). Dispozi-
ce 4+1 s dílnou �i garáží nebo 5+1 nebo 
3+1 s možností p�dní vestavby 2 poko-
j�. Cena 1mil. k p�estavb� nebo kolem 
2,5mil. k bydlení.Tel.: 608 883 012

* Koupíme chatu v okolí Náchoda do 
10km, 2+1, 1mil., celoro�n� k užívání. 
Tel.:721 146 244
* 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 
nahttp://pozemeknm.rajce.idnes.cz 
Tel. 773 585 555
* Prodám v�tší RD s udržovanou zahra-
dou na klidném slunném míst� v Hrono-
v�. TEL.:777 23 21 22

* Prodám �adový RD 4+1 v Náchod� za 
pivovarem. Tel. 608 26 18 06
* Prodám slunný staveb. pozemek 
1768m2 v Hor. Adršpachu - p�kné mís-
to, sít�, p�ístup, JZ exp. 250K�/m2 
Tel.: 602 439 107.
* Pronajmu 1 patro v RD v Náchod�, 3+1, 
nájem + inkaso 8500,-K�. TEL.:774 407 168
* 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, Nachod, 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-rodin-
ný-dum-v-nachode/

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. 608 903 070
* Pronajmu nebytový prostor 22 m2 
v centru Náchoda, Hurdálkova ul., v 
p�ízemí s výlohou. Sociální za�ízení je. 
Tel. 491 421 600
* Nabízíme pronájem provozovny 
pro provoz pedikúry v centru Úpice. 
P�ízemí, po rekonstrukci, za�ízená. Tel. 
728072773
* Hledáme do pronájmu podnikatelské 
prostory s výlohou v p�ízemí na lukrativ-
ním míst� v Náchod�. Tel.: 773 559 014
* Pronajmeme nebytové prostory v 
Náchod�, Palachova ul. �p. 1742 (býválé 
PVT). V p�ízemí i v pat�e. Možnost bez-
platného užívání kancelá�ského nábytku. 
Tel. 777 130 410
* Dlouhodob� pronajmu prodejnu v 
Hronov�, 60m2, 200m od nám�stí, 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
* Pronajmu nebyt.prostory v �eské 
Skalici v budov� na Husov� nám�stí ve 
dvorní �ásti objektu. TEL.:777 130 410
* Pronajmu obchodní prostory 120 
m2 v centru Náchoda v OD Zefyr. 
TEL.:602 462 397

KOUPÍM
* Koupím staré pohlednice, vále�ná 
fota, dob�e zaplatím. Tel. 775 440 253
* Koupím HAKI lešení a litinové radiá-
tory. 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, pohled-
nice, knihy i celou poz�stalost. Peníze na 
ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

SEZNÁMENÍ
* Hledám ženu z východních �ech pro 
spole�ný život. Já 31 let z Náchoda, spor-
tovní typ. Tel. 720 460 809

BYTY

* Prodám byt 3+1 v OV Náchod Plhov, 
II.patro, 1,2 mil. K�. TEL.: 777 34 06 04
* Pronajmu nadst.byt 3+1, cca100m2, 
v RD se zahradou a parkovišt�m ve V.
Srbské. Vše nové, plast.okna, zateplení, 
kuchy�, koupelna, d�ev.oblož.dve�e. Ná-
j.5.500K� + voda + el. + plyn + kauce. 
Tel.608 90 30 70
* Pronájem bytu 1+kk v Náchod� na 
B�loveské ul., (v�žák, velký balkon), 
volný od 1.3., nájem + energie 5.500 K�. 
Vratná kauce 11.000 K�. Tel. 604 437 128

* 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
* Pronajmu garzonku 1+1, B�loveská 
ul. 1. patro, Náchod, vhodné pro starší 
lidi, výpomoc v domácnosti možná - není 
podmínkou. Tel. 608 232 327
* Pronajmu dlouhodob�. Nebo pro-
dám DB 1+1,45m2,2.NP v NA sídl.u ne-
moc.,krásný výhled na Bražec,balkon,z-
d�né jádro,nová plast.okna,zateplení. 
Náj.3.500K� +inkaso 2.749 + el. + kauce. 
Tel.608 90 30 70
* PRONAJMU dlouhodob� v Novém 
M�st� n/M byt 1+kk 30m2. D�m je v 
klidné �ásti m�sta, zateplen, plastová 
okna, výtah, možnost p�ipojení k interne-
tu, digitální p�íjem TV. Volný ihned. Ná-
jemné 3600,-K� + 1000,- záloha na teplo 
a vodu. Kauce 15000,- K�. 
Tel. 608 323 373
* Pronajmu 2+1 v Novém M�st� n. Met. 
Volné ihned. Tel. 737 971 044.
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, revitali-
zace domu dokon�ena v 11/2010. 
Tel. 776 114 975
* Pronajmu v Náchod� 2+1 nedaleko ná-
kup.centra, 2.poschodí, nová plast. okna, 
rad�ji dlouhodob�. TEL.:608 245 634
* Pronajmu v Náchod� byt 3+1 v os. 
vlastnictví, v klidné okrajové �ásti, SUN, 
4.600 m�sí�n� + energie. Požadujeme 
kauci. Volný od 5/2011. Tel. 728 339 620, 
776 869 905
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Tel: 775 777 073
* Pronájem (dlouhodobý) bytu 
3+KK 53m2 v Úpici u centra. Cihlový 
d�m po rekonstrukci, 2.patro, úspor-
né topení, nová okna, dve�e, rozvody, 
bidet, parkování. Nájem 5.500K� + 
energie. Tel.: 602439107
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Tel: 774 777 073
* Pronajmu byt 3+1, 7.NP v Náchod� na 
sídlišt� SUN, neza�ízený. Nájem 5500K� + 
inkaso. Kauce 11 000K�. Tel.: 731 598 952
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví 
v Náchod� - Staré M�sto. 7. poschodí pa-
nel. domu. V p�kném stavu, plast. okna. 
Cena 1.049.000 K�. Tel. 774 678 899
* Sháníme ke koupi byt v os.vl. 3+1 
�. Kostelci ve zd�ném dom�.
Tel.: 608 667 734
* Pronajmu byt 2+1 (45 m2) + internet, 
v 1. poschodí na Plhov� v Náchod�. Vy-
bavení bytu dohoda. Tel. 732 129 217
* 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 nov� zrekonstruovaný byt 
v centru Náchoda 2+1, nájem 5000,-K� + 
kauce 15 tis.K�. TEL.:608 445 401
* Prodám DB 1+1 v Novém M�st� n.M. 
Malecí, zateplen, plast.okna. Cena 730 
tis.K�. TEL.:777 08 31 31
* 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
* LEVN� Prodám byt 3+1 v Náchod�, 
po rekonstrukci, plov. podl., zd�né jádro, 
plast. okna, tel. 737317019 RK nevolat

PRODEJ

* Prodám el.sporák - zachovalý, kamín-
ka menší - Petry, obývací lustr, 2 garnýže 
- nov�jší provedení, bazén Tampa - vel. 
4,57 x 1,1 m - v�. 	 ltrace a sch�dk� - po-
užíván 1 sezónu. Tel. 731 800 540
* Prodám MOBILNÍ TELEFON NO-
KIA 7230 - zcela nový, (nevhodný dárek) 
perfektní, celokovový, výsuvný, r�žovo-
st�íbrný, velký display, MP foto 3,2, nepo-
užitý, nevybalený, záruka 2 roky, bez SIM 
karty. P�v. cena 3.300 K�, nyní 2.600 K� 
nebo dohoda. Tel. 732 650 942
* Prodám kalifornské králíky, chovné i 
na zabití. TEL.:776 353 038
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
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�e-
chu, 90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám kachlová kamna. Dohoda. 
TEL.:777 08 31 31
* Prodám doma vykrmené prase bez 
sm�sí, možné v p�lkách. Tel. 494 665 327, 
739 028 159
* Prodám staré cihly 1kus/1,-K� na pa-
letách, staré trámy, prkna, levn�. Náchod-
sko. TEL.:602 145 222
* Prodám oškrabané cihly na paletách 
cca 2000 kus� levn�, cihly p�dovky cca 
100 m2. TEL.:602 642 888
* Prodám palivové d�evo suché štípané, 
balené v pytlích. TEL.: 604 84 41 42
* Prodám selata k chovu cena 58,-K�/
kg, odb�r ihned. TEL.: 776 191 392

R�ZNÉ

* Hledám spolupracovníka na kance-
lá�skou práci, PC, �id.sk.B, cenové kal-
kulace. Volejte 721 856 953
* U�itelka MŠ a studentka 3. ro�níku 
VŠ pedagogické nabízí hlídání p�edškol-
ních d�tí v�. �ešení výchovných problém� 
a p�ípravky na zákl. školu. Možnost v PÁ-
NE, jistá dohoda. Tel. 724 122 012
* Nabízím p�ivýd�lek, nic neplatíte pou-
ze vyd�láte. Kontakt 724 763 265
* Hledám jakoukoli brigádu, vzd�lání 
st�ední s maturitou, �.P sk. B, Náchod-
sko. TEL.:720 309 813
* Provádím úklid po rekonstrukci 
nebo malování domku �i bytu, provádím 
jednorázový úklid, mytí oken nebo pra-
videlný úklid domácnosti, za�ídím náku-
py, také pohlídám d�ti, zdravotní pr�kaz 
mám, zkušenosti a doporu�ení také, vo-
lejte 737 564 496, cena dohodou
* Hlídání d�tí. (u�it. MŠ, 32 let praxe). 
�išt�ní oken, koberc�, sed. souprav, úkli-
dy. Tel. 605 145 004
* AVIA kontejner - odvoz suti a odpadu, 
na p�ání s nakládkou, kontejnery 2 - 12 
m3, Tel: 777222232

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Hledám spolupracovníky.Tel 607 752 017
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� 
lze i na H�. Výd�lek až 17.000 K�/m�s. 
Tel. 603 731 609

AUTO-MOTO

* Prodám Citroen SAXO 1.4 i, provoz 
1997, ekolog. da� zaplacena, 2x airbag, 
servo, el. okna, 3dvé�., modrá metal., 
98.000 km, p�kný stav, bez koroze, malá 
spot�eba, CD p�ehráva�. Cena 25.900 K�. 
Tel. 777 104 584 

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

N.Město n/M.-Komerč.objekt o zast.pl.1044 m2 (dvě haly+zázemí pro zaměstn.),u hl.komunikace,poz. 6.200 m2...........10,2 mil.Kč k jednání!
Náchod-Dům na atraktivním místě-u nákupních středisek,s třemi volnými byty a pozemkem 304 m2.........................2.200.000,-Kč VÝR.SLEVA!
N.Město n/M.-Větší,udržovaný,řadový RD (5+1) „Na Františku“-pěkná a klidná lokalita,okrasná zahrada............2.950.000,-Kč VÝR. SLEVA!
N.Město n/M-Kompl. zařízený byt (včetně spotřebičů) 3+1 (72 m2) s balkonem,v centru města, 2NP,volný ihned............1.490.000,-Kč SLEVA!  
N.Město n/M.-Krčín-Velké byty k rekonstr. ve zděném domě v 2 NP,3+1 OV (96 m2).........950.000,-Kč a 1+1 OV (68 m2).....625.000,-Kč
Slavoňov u N.Města n/M-Větší dům (5+1) po část.rekonstr.,s velkou stodolou a poz. 1.500 m2.................1.090.000,-Kč VÝRAZNÁ SLEVA!
Č.Skalice-Řadový dům (5+1) v klidné části města,5 min.od náměstí,s garáží,sklepem,saunou,zahrada,cena v četně vybavení..........1.950.000,-Kč
Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2),1.patro,po částečné rekonstrukci,poblíž centra,ale klidná část.......................................1.150.000,-Kč SLEVA!
M.Svatoňovice-Hezký RD (5+1) po celk.rekonstr.-pěkná koupelna,plast.okna,nová střecha,nová garáž........1.570.000,-Kč VÝRAZNÁ SLEVA!
Náchod,N.Město n/M.-Pronájem kancelářských prostor na atraktivním místě,podlahová plocha dle výběru, v 1 NP................................dohodou
Nové Kanadské dřevostavby-nejkvalitnější materiály,na 300 možných projektů,velikost dle výběru,dodání do 6 měsíců............26.000,-Kč/m2

Nové Město n/M.,Slavoňov,Jestřebí,Kramolna-Pozemky pro výstavbu RD+komerční,většina s inž.sítěmi,atrakt.lokality..............více info v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

NÁCHODSKO
776 353 038

 

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

Prodám byt 3+1 v Náchod� 
- na sídlišti SUN Modrá ul.(nová okna, balkony, dům je po rekon-
strukci) byt je částečně zařízený, kuch. linka, bar. Volný ihned.

Bonus - sedací souprava. SPĚCHÁ ! Cena dohodou. 
Tel. 774 545 982 volat po 15 hodině.

Půjčka pro každého- tel. 736619428
Zprostředkovatel pracuje pouze pro

jednoho věřitele

DOMÁCÍ
BRAMBORÁKOVÉ HODY

Kdy: 4.- 6.3.2011 (pá-ne)
Kde: Hostinec „U Doležalů“

Hlavňov 13

Co: Bramborákové speciality
Přijďte pobejt!!

Při předložení tohoto kupónu 
10% SLEVA

Pavel Novák  724 972 708
Št�pán Omámik  605 435 350

e-mail: strechy.om-nov@seznam.cz
www.omamik-novak.webnode.cz

* Kompletní dodávky a rekonstrukce st�ech
* Montáž všech b�žných druh� krytin
* Montáž st�ešních oken Velux, Fakro
* Nát�ry žlab� a plechových st�ech
* Drobné opravy, veškeré výškové práce
   pomocí horolezecké techniky
* Zajistíme likvidaci odpad�
* Slevy na materiál až 20 %
* Záruka 60 m�síc�, rozpo�et zdarma

Ilona Hemelíková
poradce vnitřní a vnější výživy
Náchodská 462, Červený Kostelec
tel.:721 730 391
e-mail:hemelikova.ilona@seznam.cz

ANALYZÉR TANITA:
* tělesný tuk

* viscerální tuk

* tělesná voda

* bazální metabolismus

* kcal denní výdej

* metabolický věk a stáří orgánů

* svalová hmota

* fyzická kondice

* hmotnost kostí

* spalování

OŠETŘENÍ PLETI

 



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

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

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

pro�  digitální sestavy pro satelitní
p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 
rekonstrukce stávajících systém�,

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

Pomoc z dluh�
Dostali jste se do bludného kruhu

splácíte a nevíte kudy kam?
Pom�žeme Vám!

Nový program v �R

� Správa pohledávek
� Menší splátky bez nár�stu dluh�

� Ochrana p�ed vymaha�i a exekutory
� Bez ru�itele

To stojí za klidný spánek.
Informace na telefonním �ísle:

776 095 176
Seriózní a profesionální p�ístup

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

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)

M�sto Náchod pronajme byty:
Komenského �p. 577 – volný standardní byt �.15, vel. 1+3 ve 4.NP o vým��e 103m2

Barto�ova �p. 275 – volný standardní byt �.8, vel. 2+kk ve 2.NP o vým��e 67,7m2

P�id�lení bytu do nájmu bude uskute�n�no uzav�ením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 m�síc� 
se závazkem platnost  smlouvy opakovan� prodlužovat, jestliže nájemce bude �ádn� plnit své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek :

   Byt �. 15 / 577   –  min. výše nájemného 65,- K�/m2, kauce  30.000,- K�
   Byt �. 8 / 275  –  min. výše nájemného 65,- K�/m2, depozitní smlouva  70.000,- K�

 Do výb�rového �ízení se m�že p�ihlásit zájemce, který má trvalý pobyt v Náchod� 
a spl�uje všechny následující podmínky:

   a)  nesmí být vlastníkem �i spoluvlastníkem nemovitosti ur�ené k bydlení, pokud tento    
         spoluvlastnický podíl zabezpe�uje bydlení v samostatném  byt�
   b)  v posledních 24 m�sících nem�l dluhy po splatnosti v��i M�stu Náchod
   c)  nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i v jiném bytovém fondu     
        ( nap�.SBD)
   d)  nebyl v minulosti projednáván v p�estupkovém �ízení
   e)  doloží schopnost dlouhodob�  platit nájemné z vlastních p�íjm� nebo z vlastního      
        majetku
   f)  nebyl mu v minulosti  vypov�zen nájem bytu na  základ� d�vod� uvedených v § 711  
        odst.2 s výjimkou  písm. e) ob�anského zákoníku  v platném zn�ní (platí i pro výpov�di   
        z nájmu z t�chto d�vod� podle p�edchozího zn�ní ob�anského zákoníku) 
   g) výb�rového �ízení se nemohou zú�astnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez  
        souhlasu m�sta p�enechali  byt do podnájmu, nebo ti, kte�í v takovém byt� neoprán�   
        n� bydleli.
   Spln�ní podmínek osv�d�ují zájemci �estným prohlášením a doložením p�íslušných doklad�. 
   Nabídky se p�edkládají samostatn� v uzav�ené obálce v levém horním rohu ozna�ené nápisem :

  Výb�rové �ízení  –  byt  577 / 15  -  neotvírat
Výb�rové �ízení  –  byt  275 / 8  -  neotvírat

 

Adresovat na M�Ú Náchod, odbor správy majetku, bytové odd�lení. 
Uzáv�rka p�ihlášek : 17.03.2011 do 15,00 hod.

Informace tel. 491405247 p. Jaroslav Bidlo                                                                          

* u vás ukážeme 
* poradíme 
* spočítáme  

* počítačové návrhy 
* návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná 

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

www.renovnabytek.cz

tel.: 491 487 409, 
mob.: 776 74 20 74

- vestavěné skříně

- vestavěné skříně

- kuchyně na míru

- kuchyně na míru

- renovace kuchyní

- renovace kuchyní

telefonicky: 491 42 45 46
faxem:  491 42 45 46
e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz

 KNIHA A ODBORNÁ LITERATURA
Sovi�ka s.r.o.

Naše zásilková služba 
objednávky p�ijímáme:

telefonicky:             491 42 45 46
faxem:                491 42 45 46
e-emailem: kniha.faskova@tiscali.cz
www.sovicka.eu

Naproti kinu Vesmír: 
Hurdálkova 206, 547 01  Náchod 

• Da�ové zákony 2011
• Ú�etní a da�ová literatura 2011
• Poskytujeme SLEVY ú�etním 
   � rmám, ú�ad	m a školám
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Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185
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   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky ko-
telen včetně zajištění revizí elektroinstalací a tla-
kových nádob. Zajistíme i školení obsluh těchto 
tlakových nádob. Obrátit se na nás můžete 
i se zajištěním prohlídek komínových těles. 
Taktéž zajistíme revize domovních plynovodů 
včetně odstranění zjištěných závad. Součástí 
naší nabídky jsou i revize a servis výtahů. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!                                                                                                                                          

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz
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  Ku�ecí nebo vep�ová játra nakrá-
jíme. Na peká�ek nakrájíme cibuli 
a pórek na v�tší kousky a podusíme 
na oleji. P�idáme játra, chili ko�ení, 
drcený kmín, mletou sladkou papriku, 
sójovou omá�ku, pep� a s�l. Vše po-
�ádn� promícháme. Nakonec vmíchá-
me kelímek zakysané smetany a du-
síme. Výbornou p�ílohou jsou va�ené 
brambory. 

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

Játra ve 
smetanové lázni

 Nedávno se m� zeptala starší paní na ulici, kde by si mohla dát 
chlebí�ek a �aj. Bylo nevlídno, p�ijela na nákupy a ráda by se ob�ers-
tvila, než jí pojede autobus. „Ona už tady není ta „mlí�ka“? /rozum�j 
- mlé�ná jídelna/. Koukala jsem na ni, jako by spadla z m�síce. Kde-
pak stará dobrá „mlí�ka“ milá paní. Mlé�nou jídelnu na náchodské 
Kamenici, kde se dalo posed�t nebo postát a dát si r�zné obložené 
housky, chleby, vaje�né �ízky, dorty, kolá�e, ba i polévku �i párek 
a k tomu �aj, kávu, mléko nebo kakao, v lét� studený lahodný koktejl 
za lidové ceny - tu už mladší Nácho�áci ani nepamatují. No a chle-
bí�ek.. .Skali�an už je taky minulostí - tak leda párek v rohlíku v cuk-
rárn�, bramborák nebo popcorny na ulici... Ale jinak jsou k dispozici 
v tra	 ce bagety a hamburgery, hranolky a coca-cola, asijské specia-
lity....Ale taková jídla jako houska s máslem a kakao - a jedl by to 
v�bec n�kdo? A vyd�lal by na tom n�kdo? No paní prosím Vás, m�jte 
rozum, kde to žijete? Je fakt, že od té doby se situace trochu zlepšila 
a n�kolik chlebí�k� mají v Peku, na nám�stí v potravinách a na dvou 
tácech se jich pár kr�ilo v nov� vybudovaném minibaru tra	 ky /
bývalá „mlí�ka“/ Na požádání m�žete mít upe�ené bramborá�ky 
z mrazáku, nebo fazolovou polévku z lorny. Hitem je bezpochyby 
i pizzerie na Karláku - mimochodem pizza je skute�n� vynikající, 
za dobrou cenu, ale nakupující paní a jí podobní další lidé, unavení 
poch�zkami, by dali p�ednost té oby�ejné housce s kakaem. Na kdysi 
hlavní nákupní zón� Kamenici máte možnost navštívit banky, pojiš-
ovny, mobilní operátory, prodejny s luxusním oble�ením, obchodní 
domy s asijským oble�ením, ale sehnat šroubek s mati�kou, nebo 
gumu do kalhot - natož normální ob�erstvení je tém�� nemožné. Ale 
mezi námi - vím o jednom bufetu, kde mají vynikající vaje�né �íz-
ky, obložené chleby, chlebí�ky, �íze�ky, ašantíky, kolá�ky, polévky, 
DVD�ka, ve�ejný inter-
net, na stolech ubrous-
ky a hlavn� p�íjemné, 
usm�vavé prodava�ky. 
Že nevíte kde? Ve „staré 
nemocnici“! Myslím, že 
už na to p�išlo více lidí, 
nejen pacient�. Pravda, 
je to trochu z ruky... ale 
stojí to za to!

Renáta Klicperova

Což takhle dát si...
obložený chlebí�ek?

Ach ty krajto! Oni se sm�jou!
 To jsme si oddechli, oni se za�ali smát. Ve �tvrtek jsme totiž pozvali všechny 
studenty naší pr�myslovky, aby se v t�locvi�n� podívali na náš 	 lm. První 	 lm, 
který jsme kdy dali dohromady, a to hned 	 lm v italštin�. Sami jsme se u n�j 
moc nasmáli, ale s nap�tím a obavami jsme o�ekávali reakce našich spolužák�.
 Nám�t, scéná�, kulisy a p�evleky jsme si navrhli sami o hodinách italštiny, 
užívali jsme si, že m�žeme sami n�co vymýšlet a tvo�it, a nejen se stále držet 
pokyn� u�itele. Dlouho jsme p�emýšleli a plácali páté p�es deváté, až nakonec 
nám vyvstala jasná p�edstava o našem 	 lmu. Každý z nás umí n�co jiného, 
tak jeden psal a druhý kontroloval, n�kdo to�il a n�kdo zas st�íhal, nakonec je 
z toho 	 lm.
 Rozhodn� bychom si tuhle zkušenost cht�li n�kdy zopakovat, bavilo nás to 
víc než v normálních hodinách, snažili jsme se víc než p�i písemce a nasmáli 
jsme se až hr�za. Pokud jste prošvihli naši premiéru v t�locvi�n�, m�žete se 
na 	 lm podívat na www.ulozto.cz „Italy - movie“.
 Film je opat�en titulky a má provokativní název Ode dneška se zakazuje �íst.
                          Jakub Jirsa, St�ední pr�myslová škola Nové M�sto nad Metují


