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

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

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

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

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

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

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

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

   Velvyslanectví Ruské federace nabízí 
prost�ednictvím Krajské hospodá�ské ko-
mory Královéhradeckého kraje možnost 
ú�astnit se dvou významných akcí:
a) Mezinárodní podnikatelské fórum: 
Obnova ruského automobilového pr�-
myslu, výroba automobilních komponen-
t� a náhradních díl�
b) Mezinárodní podnikatelské fórum: Chov 
zví�at, za�ízení a stavby pro chov zví�at, 
zpracování masa, mléka, k�ží a odpad�.
   Na t�chto fórech bude ruská strana pre-
zentovat svoje zám�ry v rozvoji uvede-
ných odv�tví a ráda by p�ilákala na své 
území �eské investory. Lze o�ekávat vel-
mi dobré státní investi�ní pobídky. 

P�edb�žné p�ihlášky p�ijímá Krajská 
hospodá�ská komora Královéhradeckého 
kraje, Škroupova 957, 500 02 Hradec 
Králové, �editelka Ing. Jana Galbi�ková. 
Email: reditel@komora-khk.cz

   Náchodska sportovní a kulturní nadace a 
M�sto Broumnov laskav� podpo�ily projekt 
Ob�anského sdružení MARE NOSTRUM a 
Mirka Bráta „Kladská perla“. Cílem projektu 
je zejména potvrdit �i vyvrátit exstenci vodní-
ho biotopu v �esko - kladském pomezí, kde se 
zachovala izolovaná kolonie perlorodky �í�ní. 
Sladkovodní perly byly sou�ástí kulturního 
kontextu našich d�jin a je možné, že stále ješt� 
v naší blízkosti n�jaká zapomenutá kolonie 
tohoto nyní p�ísn� chrán�ného živo�icha p�e-
žívá. Auto�i projektu se obracejí na pam�tníky 
�i poslucha�e pam�tník� s prosbou o infor-
mace související s výskytem perlorodky �í�ní 
ve Východních �echách. kontaktní e - mail: 
Thalassa@email.cz, informace o projektu 
Kladská perla /Margaron Glacensis) najdete 
v aktualitách na webu www.marenostrum.cz 

Možnosti 
investičních 
příležitostí

HLEDÁ SE 
KLADSKÁ 
PERLA?

SPOLEK 
ŠOTEK

ŽELEZNI�NÍ 
VÝRO�Í

 AK�NÍ CENY
PRA�KY MY�KY SPORÁKY
 VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

SE SLEVOU AŽ 54%

PODLAHOVÉ CENTRUMPODLAHOVÉ CENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

prodej – pokládka – rozvozprodej – pokládka – rozvoz
�� koberce bytové

a objektové
����plovoucí podlahy

– laminát, d�evo

����krytiny PVC a linoleum
����korkové podlahy

����chemie, lišty, dopl�ky

na všechny podlahové krytiny nabízíme pokládku
za zvýhodn�né ceny a dopravu ZDARMA

Podlahová centrum Náchod, Orlická ul. 821, Náchod
Tel.: 603 812 653, e-mail: podlahy.nachod@seznam.cz

 Na jarní m�síce se t�ší i �ervenokostelecký spo-
lek Šotek a p�ipravuje pro Kostelany v našem 
regionu �adu zajímavých akcí.
Podrobnosti o nich budou prezentovány v �er-
venokosteleckém zpravodaji (i v jeho elektro-
nické form�, kterou najdete na m�stském webu) 
�i formou plakát�. P�ísp�vky na svoji �innost 
získává Šotek formou sponzorských p�ísp�vk�. 
Finan�ní dar poskytli Šotku nap�íklad i organi-
záto�i úsp�šného SVA�ÁKOBRANÍ 2009.   (r)       

 Je tomu již 151 let, kdy vlakovým nádražím 
v �erveném Kostelci projel první vlak. A jak 
jinak, rozvoj tohoto moderního dopravního 
prost�edku i vznik �ervenokosteleckého sou-
visel s lidskou podnikavostí, v tomto p�ípad� 
dokonce s podnikavým šlechticem, kterým 
byl Schaumburg Lippe, majitel náchodského 
panství. Feudál m�l vážný zájem o dopravu 
uhlí z Velkých Svato�ovic. P�vodní železni�ní 
projekt byl tak p�epracován a koleje protnuly i 
katastr �erveného Kostelce.                          (r) 

Prodejna 
stroj� 

a ná�adí
B�loveská 168, 

Náchod

MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz
MALOOBC D VELKOOBCMALOOBCHOHOD VELKOOBCHOD

AKCE NA STROJE AKCE NA STROJE 
A NÁŘADÍA NÁŘADÍ

slevy až 48%slevy až 48%

SKLENÍKYSKLENÍKY
kom�rkové desky – tvrzené sklo 

p�íslušenství: automatický otevíra�, poli�ky, 
zavlažování, topení

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

benes.lubomir@email.cz

U nádraží 
�eských drah

v Hronov�

Komůrkové desky
- výprodej desek II. jakosti

40% sleva
��Kom�rkové desky
        �ezané na míru 

��St�ešní pr�svitné desky 
        vlnovky a trapézy

��Sklolaminátové 
        pr�svitné desky trapézové 
        - vlnité - barevné

��Plexisklo
        �iré – barevné - pískované

��Vchodové st�íšky

www.doplnek.com



TALÍ� VE 
ZNAMENÍ BERANA

Typickým rysem b�žného stravování osob narozených ve znamení Berana (21. 3. - 20. 4.) 
je jejich nedbalost, kterou zbyte�n� zat�žují svou našt�stí kvalitní t�lesnou schránku. Jídlo 
totiž v�tšinou odbývají velmi rychle, aby jim nezabíralo p�íliš mnoho �asu. Jejich krédem 
bývá, že jedí proto, aby žili, a ne opa�n�. Tím se z�ejm� �ídili i J. A. Komenský, N. V. 
Gogol, P. Verlain, A. France nebo T. Williams, kte�í se také narodili v tomto znamení. 
Jestliže se však �lov�k narozený jako Beran za�ne zabývat gastronomií jako profesionál, 
�iní tak se vší vážností a houževnatostí své povahy. Jak jinak by dosáhli takových úsp�ch� 
kucha�i jako Brillat de Savarin nebo náš Vilém Vrabec. Ten první - francouzský právník, 
houslista a spisovatel v jedné osob�, ale p�edevším labužník - se zapsal zlatým písmem 
do d�jin gastronomie. Známé je p�edevším jeho dílo Fyziologie chuti. Jeho aforismy se 
v gastronomickém sv�t� citují oprávn�n� dodnes: Kdo se p�ejídá nebo opíjí, nerozu-
mí jídlu ani pití. Kucha�em se m�že stát každý, ale kucha�em um�lcem se �lov�k 
rodí. Jméno Vilém Vrabec je známé p�edevším mezi gastronomy profesionály. V dobách 
totality byl pr�kopníkem moderní studené kuchyn�. P�sobil dlouhá léta jako šéfkucha� 
Domu potravin v horní �ásti Václavského nám�stí a v roce 1969 vydal Velkou kucha�ku. 
Tato publikace byla pro mnohé jedinou a nenahraditelnou u�ebnicí va�ení. Doporu�ujeme 
vyzkoušet t�eba dalamánky podle Viléma Vrabce.

Domácí dalamánky
20 g droždí, 375 ml vlažného mléka nebo vody, 500 g žitné mouky, 8 va�ených prolisova-
ných brambor, s�l, kmín na posypání a tuk na plech.
   Veškeré suroviny si p�ipravíme p�edem do teplejší místnosti. Nejprve vyrobíme kvásek 
z droždí, malého množství tekutiny a dvou lžic mouky. Po vykynutí smícháme s ostatními 
surovinami, osolíme a vypracujeme tužší t�sto. Po vykynutí t�sta tvarujeme bochánky, 
umístíme je na plech a po jejich vykynutí uprost�ed na�ízneme. P�ed pe�ením povlažíme 
vodou a posypeme celým kmínem. Pe�eme asi 15 minut ve st�edn� vyh�áté troub� (asi 
180ºC). Díky bramborám vydrží toto pe�ivo dlouho vlá�né. Další recepty ke každému 
�lánku našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Part-
ne�i.

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

www.hshronov.cz

SKVĚLÉ NÁPOJE  
aneb TEPLICKÁ 

HOTELOVKA doporučuje

   Tyto nápoje jsou velmi oblíbené. V našich zem�pisných ší�kách je jist� nejznám�jší drink 
s názvem Gin Fizz.
    Fizz se p�ipravuje z lihoviny, citronové š	ávy, cukru nebo cukrového sirupu. Nakonec se k 
tomuto základu dolije sodovka nebo šumivé víno. Od toho také název 
 zz, což v angli�tin� 
znamená sy�ení, šum�ní.
    Nápoje se podávají ve vyšších sklenkách (tumblerech) a bublinky jako sekt �i soda se do 
základu tzv. atakují. To znamená, že se vpravují do nápoje pod tlakem. K tomu se využívá 
nap�íklad sifonová lahev. Ve chvíli, kdy drink opouští barmanovu ruku, musí šum�t �i sy�et 
(
 zzovat). Jinak by nebyl hoden svého jména. Fizz� existuje mnoho druh�.
   My jsme pro vás vybraly osv�d�ený koktejl, který je velmi osv�žující, lahodný a hodí se jak 
na banket, tak i na rodinnou oslavu. A to po celý rok...

Loreta FIZZ
Do šejkru vložíme led, p�idáme 5 cl ginu, 5 cl grepového džusu a 1 lži�ku mou�kového cukru. 
Vše prot�epeme a nalijeme do vyšší sklenice. Sodovku do nápoje vpravíme nejlépe ze sifono-
vé lahve. Vzniklý osv�žující alkoholický nápoj dekorujeme �ezem citronu a ihned podáváme.
     Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So�a Šr�tková a Mgr. Vlasta Drobná, St�ední 
škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz  

Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí  Bc. So�a Šr�tková 
a Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 

Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz                                                                                                                                              

FIZZY - nápoje které „syčí“

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH
I NÁŠ MAJETEK OHROŽUJÍ ŽIVLY

   Živly nad naším územím �ádí �ím dále �ast�ji. Náhlé výkyvy po�así m�žeme však 
jen velice obtížné p�edvídat, natož p�ed jejich ú�inky stoprocentn� ochránit sv�j 
majetek. Jedinou reálnou možnost, jak se s následky �ád�ní p�írodních živl� vyrov-
nat, p�edstavuje pojišt�ní.
   P�i sjednání pojistky je t�eba velmi pe�liv� zvážit rizika, proti kterým se chceme po-
jistit. Je t�eba se zamyslet, zda sta�í, když pojistka kryje jen n�které živelní pohromy, 
nap�. požár, blesk, vich�ici, povode�. N�kde m�že být pravd�podobn�jším rizikem pád 
stromu, tíha sn�hu, sesuv zeminy �i náraz automobilu. Je také velmi d�ležité se d�klad-
n� seznámit s obsahem smlouvy a rozsahem pojišt�ní. I když smlouva neukrývá žádné 
kli�ky pod �arou nebo psané malými písmeny, odborné termíny nemusí být vždy všem 
srozumitelné. Není ostudou se na podrobnosti zeptat. N�které pojiš	ovny nap�íklad roz-
lišují povode� a záplavu. Tento malý detail pak m�že mít velký vliv na pojistné pln�ní. 
Poradenství nic nestojí, zato odstra�ování špatn� pojišt�ných škod m�že stát i statisí-
ce. Je t�eba pamatovat i na to, že �ád�ní živl� se neomezí pouze na samotný d�m. Ani 
pojišt�ní domácností není dobré podcenit. �ada lidí, ve snaze ušet�it, sv�j majetek p�i 
sjednání pojišt�ní podhodnocuje. Vystavuje se tak dvojímu nebezpe�í. V p�ípad� vzniku 
škody pojistné pln�ní nemusí na úhradu náklad� sta�it a navíc pojiš	ovna m�že pln�ní z 
d�vodu podpojišt�ní krátit.
   Majitelé nemovitostí �asto opomíjejí pojistku �as od �asu aktualizovat. P�itom do-
mek, který m�l p�ed pár lety hodnotu 500 000 K� za tuto �ástku dnes již nepostavíme. 
Obdobn� tomu je s  majetkem v domácnosti. N�kdo b�hem pár let dokázal domácnost 
dovybavit i na n�kolikanásobek p�vodn� pojišt�né hodnoty.
   Jednou za n�kolik let je proto dobré pojistku zrevidovat a aktualizovat tak, aby odpo-
vídala aktuální hodnot� našeho majetku.
   Je na odpov�dnosti každého, jak myslí na zajišt�ní své budoucnosti, a to i v p�ípad�, 
že mu majetek poškodí p�írodní živly. Je na zvážení každého, jak si sv�j majetek pojistí. 
ani od našeho prahu pojistka neodežene, ale aspo� dá jistotu, že náklady na odstran�ní 
vzniklých škod uhradí pojiš	ovna. Její asisten�ní služba m�že navíc odstra�ování škody 
a následné opravy výrazn� usnadnit.                                                         Old�ich P�ibyl     

Pěkný, světlý byt 2+1 v zatepleném cihlovém domě ,Trutnov - Kryblice  ................................................ 1 090 000,-Kč
Menší, udržovaný rodinný dům v Havlovicích u Úpice  ............................................................................  990 000,-Kč
Udržovaný, světlý byt 3+1 v  Růžové ulici na sídlišti SUN Náchod  ..........................................................  995 000,-Kč
Hezký rodinný dům se zahradou na v Opočně u rybníku Broumar  .........................................................  2 300 000,-Kč
Stavební pozemek s jihozápadní orientací v klidné části Bezděkova nad Metují  .........................................  399 000,-Kč

Rodinná vila, Náchod u zámku
Vila z r. 1935 v rozlehlé zahradě u nách.zámku.Dům je udržovaný,má nové 
el.rozvody,vod.přípojku.Na zahradě (celkem 3452 m2) je zahradní chatka         
a  kolna. Dispozice: přízemí: veranda, hala, kuchyň s jídelnou, obývák, WC, koupel-
na, 1.patro: 2 velké pokoje, koupelna a WC, suterén:4 místnosti včetně kotelny        
a dílny. Samostatná garáž. Topení ústřední na el. nebo TP, studna (renovovaná),el. 
220/380V, odpad do jímky, vodovod na pozemku. � Cena  3 890 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

V Náchod� zahájili pilotní výuku Rubikonu
   Koncem února a za�átkem b�ezna byla zahájena ostrá pilotní výuka etické výchovy             
v rámci projektu Rubikon na Základní škole Náchod-Plhov. Žáci sedmých t�íd za�ali žít 
ve vesni�ce spole�n� se svými spolužáky, kde za�ínají �ešit každodenní starosti a etická 
dilemata pod vedením svých u�itel�.
   V rámci Královéhradeckého kraje je v projektu zapojeno celkem 8 základních škol               
a partnery jsou i takové instituce jako nap�íklad Etické fórum �eské republiky nebo Krajská 
hospodá�ská komora.                                                                                                          AP         

Ve�er pro 
dobrou v�c
Letošní „Ve�er pro dobrou v�c“ se koná    
v po�adí jako desátý jubilejní ro�ník 
26.b�ezna od 19 hodin jarom��ském di-
vadle.
Jedná se spole�ensko-kulturní akci, kde 
vystoupí �ada známých herc�, zp�vák�, 
bavi�� a um�lc� na podporu d�tí a dosp�-
lých lidí. Výt�žek bude v�nován Základní 
škole speciální v Jarom��i a Martinovi Za-
chovi, vít�zovi Muže roku 2009. D�ti ze 
sociálních za�ízení budou také p�ítomny 
na této akci a podle slov �editelek se již 
velmi t�ší.
   „Je to již deset let, co tuto akci po�ádám. 
Je opravdu p�íjemné pokra�ovat v tradici, 
která je smysluplná a pomáhá t�m, kte�í to 
pot�ebují,“ dodal hlavní organizátor akce 
David Novotný.
   Na tento ve�er zavítá Leona Machálko-
vá, Martina Balogová, Heidi Jank�, Sisa 
Sklovska, Míša Nosková a Sámer Issa. 
V rámci ve�era se p�edstaví mažoretky 
Scarlet. Slavnostní ve�er bude moderovat 
Lucie Ko�a�íková Salamé a Vlasta Korec. 
Dojde ke slavnostnímu k�tu knihy Pam�t-
nice Tomáše Magnuska, který dorazí i s 
hercem Josefem Somrem.                     kp               

Nemocnice Královéhradeckého kraje 
již mají sester dostatek

   Loni touto dobou se nemocnice v našem kraji potýkaly s dlouho-
dobým nedostatkem st�edního zdravotnického personálu a hrozbou 
stávkové pohotovosti zam�stnanc� nemocnic. Není se �emu divit. Pr�-
m�rná m�sí�ní mzda zdravotní sestry byla  po t�ech letech fungování 
akciových spole�ností o 5 tisíc K� nižší než celostátní pr�m�r. Sestry 
odcházely pracovat  do jiných zdravotnických za�ízení nebo dokonce 
mimo obor. Ty, které z�staly, byly p�epracované z neustálého nár�stu 
p�es�as�. To vše se odráželo v kvalit� pé�e o pacienta. Situace se vyhro-
tila v okamžiku, kdy pro nedostatek zdravotních sester hrozilo uzav�ení 
n�kterých odd�lení nemocnic.
   Dnes se ukazuje, že opat�ení, které v loni v lét� p�ijalo sou�asné 
vedení kraje k postupnému dorovnání mezd zdravotních sester, bylo 
správné. P�estože to kraj stálo hodn� pen�z a tvo�ilo nemalou �ást                      
z velmi  kritizované dotace ve výši 110 milion� korun z krajského roz-
po�tu. Ukazuje se, že nemocnice mají dnes sester relativní dostatek. 
Snižuje se jejich fyzické i psychické zatížení, což se odráží i v p�ístupu 
k pacientovi.
Nemohu však ješt� opomenout významnou skupinu pomocného perso-
nálu nemocnic, bez nichž si chod nemocnic nemohu p�edstavit. Odvá-
d�jí velice t�žkou práci mnohdy v nelehkých podmínkách. Jejich od-
m��ováním se v minulosti rovn�ž dlouhodob� nikdo nezabýval, takže 
v n�kterých profesích je jejich mzda jen o n�co málo vyšší než mzda 
minimální. P�esto si tato skupina zam�stnanc� uv�domuje sou�asnou 
ekonomickou situaci zp�sobenou 
 nan�ní krizí. Na rozdíl od léka�� 
však pochopili, že další zvyšování mezd je pro mnohé nemocnice likvi-
da�ní a navrhli nulové navýšení mezd v tomto roce. Nedivím se však, 

že se nehodlají smí�it s tím, že se zvyšují požadavky léka�� na na-
výšení mezd a právem se domáhají odpovídajícího r�stu mezd pro 
všechny. To vše vnáší obrovské nap�tí mezi jednotlivé kategorie 
pracovník�. Bohužel to nep�ináší nic dobrého pro pacienta, ten se 
v tomto systému jaksi vytrácí.
PharmDr. Jana T�eš�áková - �lenka Rady Královéhradeckého 

kraje odpov�dná za oblast zdravotnictví

  Jedním z patnácti ocen�ných na galave�eru     
v pardubickém divadle byl organizátor charita-
tivních akcí David Novotný, který se této akti-
vit� v�nuje již patnáctým rokem. Ocen�ni byli 
dobrovolníci, kte�í bez nároku na honorá� po-
máhají v sociální oblasti, zdravotnictví a lidé, 
kte�í se v�nují zví�átk�m.
   Davida ocen�ní velmi pot�šilo...“Je to pro m� 
velká �est, jsem rád za ocen�ní a d�kuji Ústavu 
sociální pé�e v �eské Skalici za jejich nomina-
ci....“ �ekl po p�evzetí sošky.                       LaŠ   

Nabídka
   Firma ATOMSTROYEXPORT a.s. nabízí 
�eským 
 rmám možnosti subdodávek p�i 
výstavb� tepelných a jaderných elektráren 
v �R, Turecku, Ruské federaci, Rumunsku, 
Indii a dalších zemích. Vyzýváme 
 rmy, kte-
ré mají ve svém výrobním programu jaké-
koliv výrobky, práce a služby, které svými 
technickými parametry spadají do uvede-
ných obor� a mají zájem stát se subdodava-
telem ruské 
 rmy ATOMSTROYEXPORT, 
aby se p�ihlásily na Krajské hospodá�ské ko-
mo�e, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králo-
vé, Email: reditel@komora-khk.cz     

SMUTNÉ VÝROČÍ
   Dne 21.b�ezna 2010 uplyne rok od ná-
hlého úmrtí naší drahé maminky, babi�-
ky a sestry, paní Ireny Kohnheiserové 
z Náchoda.
  Kdo jste ji znali a m�li rádi, v�nujte ji 
spolu s námi tichou vzpomínku.   

 d�ti s rodinami a sestra

VZPOMÍNKA
  Dne 22.b�ezna 2010 by se dožil 100 let 
pan Josef FABIÁN z Náchoda.
 S láskou vzpomínají všichni, kdo ho 
m�li rádi.
                   

                        dcera a syn s rodinami  

uvádí v m�síci DUBNU 2010

 P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, 
otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  ozna�ené  programy  pro  držitele  pr�kaz� M�Ú v Náchod�,  ZTP a ZTP/P. 
Pr�kazy na vyzvání p�edložte p�i kontrole vstupenek.  

Vozí�ká�i po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

M	STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA �ÍŽKA 
V NÁCHOD	 

BERÁNEK NÁCHOD A. S.

* St�eda  7.4.v  19.00 hodin

Pohlazení ze tmy
Literárn� hudební ve�er

s básní�kou Lenkou Jiránkovou a jejími hosty
Malý sál m�stského divadla

Vstupné: 40 K�

* Úterý  13. 4. v 19.00 hodin

Martin Vojtíšek
Klavírní recitál
Koncert ab. cyklu - skupina “K”

Vstupné: 130, 110, 90, 70 K�  SLEVA

* St�eda 14. 4. v 19.00 hodin
La
a Kerndl 
a Swing sextet
Vstupné: 140 K� SLEVA

* Úterý 20. 4. v  19.00 hodin
V�ra Martinová  & Jamie 

Marshall  & P.R.S.T.
Vstupné: 250, 230, 210, 190 K�

* �tvrtek 22. 4. v 19.00 hodin
Do Vladivostoku 

na zmrzlinu na kole
Dia show Jana Tomší�ka

P�ednáškový sál m�stského divadla
Vstupné: 60 K�

* Úterý 27. 4. v 19.00 hodin
R. Bolt: A� žije královna!

Divadlo Pod Palmovkou
P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”

Vstupné: 350, 330, 310, 290 K�



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

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

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
�eská kvalita za polskou cenu - nap�. trojdílná sk�ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

 Romantiku korzických hor si m�žete pro-
žít i pod náchodským zámkem. Nev��íte? 
Potom v��te, že se mýlíte. Práv� v tamní 
ob�rce (sou�ást tématických ob�rek umíst�-
ných na pozemcích spole�nosti Lesy m�sta 
Náchoda) m�žete spat�it p�kné mu� ony.       
A p�vodní domovinou fešáckého mu� ona 
jsou hory ostrov� Korzika a Sardinie.
 Krom� mu� on� m�žete v zámecké ob�rce 
spat�it i jelena dybowského a da�ka skvrni-
tého. Malý fotod�kaz o výše �e�eném pro 
vás objektivem svého nikonu po�ídil Josef 
„Pepa“ Voltr.

KORZIKA POD
NÁCHODSKÝM

ZÁMKEM

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE
INZERUJTE V POLSKU!

Tel.
602 103 775 ����

 Jarom��ská hokejová p�ípravka op�t p�esv�d�ila o svých kvalitách. 
O prvním b�eznovém víkendu se zú�astnila mezinárodního turnaje 
druhých t�íd v minihokeji v Krnov�. Sv��enci trenér� Radima Syro-
vátka, Michala Lehkého a Kamila Šestáka postupn� porazili rezervu 
Zlína 13:3, Horní Benešov 8:3, Opavu 11:6, Studénku 8:3, polské 
Jastrzebie 5:4 a zlínské á�ko deklasovali 10:1. Prohráli pouze s Kr-
novem 1:3 a v kone�né tabulce skon�ili druzí, Krnov získal vít�znou 
trofej jen díky lepšímu skóre. Kone�né po�adí: 1. Krnov, 2. Jaro-
m��, 3. Jastrzebie, 4. Horní Benešov, 5. Opava, 6. Zlín B, 7. Zlín A, 
8. Studénka. Ceny nejlepším p�edával mistr sv�ta a bývalá jedni�ka 
draftu NHL, krnovský rodák Radek Bonk. St�íbrné medaile a pohár 
získali pro Jarom�� branká� Kuba Možný a hrá�i Mat�j Krištof, David 
Šebek, Pepa Teuber, Rendy Nymsa, Vojta Záliš, Filip Šesták, Vojta 
Lehký, Dan Šedivý, Hynek Syrovátko a Patrik Derner. Úsp�ch Ja-
rom��ských podtrhl v dovednostních sout�žích Pepíno Teuber, který 
vyhrál sout�ž v rychlobruslení - ve 
 nále t�sn� porazil oddílového 
par	áka Davida Šebka. Velké pod�kování zaslouží rodi�e malých Ja-
rom��ák�, kte�í mohutn� fandili a byli doslova dalším hrá�em týmu. 
„Vystoupení našich borc� na turnaji bylo výborné. Nebylo to ale v�-
bec jednoduché, t�eba v utkání s Horním Benešovem jsme se dlouho 

strachovali o výsledek. Stejné to bylo s Opavou a Studénkou, za kte-
rou chytal mali�ký branká� narozený v roce 2004. Po prvním hracím 
dnu byly ve h�e o medaile celkem �ty�i týmy a pro nás nebylo v�bec 
nic jisté,“ lí�í kameraman a webmaster jarom��ské p�ípravky Joska 
Nymsa. „Druhý den nás �ekal dosud neporažený polský tým Jastrze-
bie. Naši borci ale po led� doslova létali. V utkání plném zvrat� jsme 
dokázali soupe�e udolat. Všichni hrá�i dostali na led� p�ibližn� stejný 
prostor, tím se na výsledcích podíleli stejnou m�rou. Úchvatné bylo 

 nále brusla�ské sout�že Pepíno - David. Brusla�ská škola Radima a 
jeho asistent� p�ináší ovoce,“ pochvaloval si Nymsa a trenér Radim 
Syrovátko ho doplnil. „Na rozdíl od soupe�� byl tento turnaj pro v�t-
šinu našich kluk� jediný v sezón�, kdy nastupovali v po�tu �ty� hrá�� 
na led�. Dokázali se s tím ale úsp�šn� poprat. Jako trenér nem�žu být 
samoz�ejm� zcela spokojen, ale nap�íklad za zápas proti polskému 
mužstvu Jastrzebie své kluky chválím. Radost mi ud�lali i oba naši 
 -
nalisté v dovednostní sout�ži na rychlost, kde nechali za sebou všech-
ny soupe�e“. Více informací je na . Další velkou výzvou pro nad�jnou 
partu bude t�ídenní mezinárodní turnaj O Li�enskou váno�ku, který 
p�ípravka HC uspo�ádá v Jarom��i ve dnech 19. - 21. b�ezna 2010.

      P�ípravka HC Jarom��

Krnov tleskal jarom��skému hokejovému mládí

 Je to práv� rok, co se Olivie Žižková objevila v Náchod� s 
 lmovým 
štábem a natá�ela jednu z �ástí 
 lmu Cinematerapie. Nejen že tento na 
p�l dokument a na p�l hraný 
 lm bude mít už zanedlouho premiéru v 
kinech, ale Olivie v n�m také mimo jiné hraje, fotí, zpívá a má tam svoji 
autorskou píse�.
 Zeptali jsme se Olivie o �em 
 lm je a pro� ve 
 lmu ú�inkuje?
 „Tento 
 lm režiséra Ivana Vojnára je o osudech lidí, kte�í zažili n�jaká 
traumata a pot�ebovali p�ed kamerami promluvit a otev�ít své nitro. Ze 47 
lidí bylo vybráno 10 protagonist� s nejsiln�jšími p�íb�hy a já jsem byla 
mezi nimi. Popisuji tam totiž popravd� své nelehké d�tství, ot�íma, který 
m� ponižoval a psychicky týral. M�la jsem totiž problémy s matematikou 
a tak jsem v sob� po celou tu dobu nosila komplex, že m� dali rodi�e do 
zvláštní školy. Svlékám se tam duševn� úpln� do naha a fyzicky také 
(smích). Myslím, že mi tento 
 lm opravdu pomohl, nebo	 jsem kone�n� 
našla sama sebe a je to pro m� obrovská úleva, že už v sob� žádnou 13. 
komnatu nenosím. Je to venku a nemusím se už bát, že n�jaký pisálek na 
m� vytáhne m�j „životní mindrák“. Ur�it� divák�m doporu�uji zajít na 
tento 
 lm, nebo	 každý v sob� nosíme n�jakou bolest a nemáme odvahu 
o tom promluvit.
   Když jsem slyšela ostatní p�íb�hy, p�estala jsem se tolik zabývat svými 
problémy a jdu prost� dál. Mám velikou radost, že díky tomuto projektu 
vznikla má nová polorómská kapela „PARNOKALE“ (�ernobílí) a že 
jsem také pro 
 lm napsala písni�ku „P�íb�h byl tak krásný“, kterou mi 
otextoval práv� jeden z protagonist�. Premiéra 
 lmu za�íná 8.4.2010 a 
�tená�i ECHA se už m�žou podívat na web: www.cinematerapie.cz. 
 Samoz�ejm� jsem úpln� nejš	astn�jší, že si ve 
 lmu i zahraji krásnou 
roli!“                                                                      (red) Foto: Milan Holenda

Třináctá komnata Olivie Žižkové
se brzy objeví v kinech

Dne 19. března 2010 oslaví
manželé Khomovi

zlatou svatbu.

Do dalšího společného
života vám přejeme
hodně zdraví, štěstí

a spokojenosti.

Dcery Lubomíra, Marcela
s manželem a vnoučata

Marcel, Lucie a Julius

BLAHOPŘÁNÍ SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 10% NA 

ŘETÍZKOVÉ                                                                                                                             

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

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže



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

MĚNÍME SVŮJ STYL - Zastavení čtvrté
 Ze života se vytrácí pohoda a spokojenost a ženy i muži p�ed 
zrcadlem p�ísahají, že by to cht�lo zm�nu, nový impuls, novou 
energii.. Chceme nejen vzbudit Váš zájem,, ale zejména nahradit 
slova „cht�la bych, cht�l bych“ jedním výrazem: „Chci“. Našimi 
pr�vodkyn�mi na cest� k nové vitalit� i osobní spokojenosti jsou 
Dita Sodomková a So�a Schärferová. V minulých dílech seriálu no-

vin ECHO jsme se v�novali metodám formování postavy pomocí 
p�ístroj� Vacuum a Myostim. Víme již, že se dá efektivn� tvarovat 
postava i bez nutnosti t�lesné d�iny a že ultrazvuk dokáže odstranit 
vrásky a navrátit pružnost povadlé pleti. Zmínili jsme aromaterapii, 
masáže proti celulitid� i �okoládovou masáž. Co ješt� zbývá?

KRÁLOVSKÁ MASÁŽ

 �ty�i ruce, dvacet prst�... Nespo�et variací pro zahrání symfonie 
Královské masáže. „Ano, v naší nabídce je královská masáž, kdy 
masírujeme s Ditou sou�asn�. Každá se tak m�žeme v�novat jiné 
partii t�la“, �íká So�a. Žádat m�žete pochopiteln� masáže sportovní, 
relaxa�ní i klasické. O anticelulitidové masáži jsme se rovn�ž zmi-
�ovali.Rozdíl mezi masáží klasickou a sportovní? „Klasická masáž 
má výborné ú�inky na svaly a klouby. Její pevné místo je nap�íklad 
p�i rehabilitaci, kdy pomáhá p�edcházet mnoha bolestivým stav�m. 
Sportovní masáž je d�ležitou sou�ástí sportovního výkonu. M�že 
být provedena p�ed výkonem, kdy snižuje nervozitu a p�edchází 
p�ípadnému zran�ní b�hem výkonu. Po cvi�ení pak sportovní ma-
sáž regeneruje a odplavuje z t�la únavu. Navíc, dob�e provád�ná 
sportovní masáž dokáže urychlit i hojení výron�“, vysv�tluje Dita.
 Masáž m�že být celková nebo jen cílená na ur�itou �ást t�la, 
nap�íklad na oblast dekoltu, kde mají masážní postupy i cíle ryze 
estetické.
 Masáže m�že kombinovat s dalšími procedurami: Zábaly (mají 
výrazné detoxika�ní ú�inky a podporují hubnutí) �i re� exolo-
gií nohou �i rukou. kontakt: Hurdálkova 206, 547 01 Náchod,                     
www.zmensvujstyl.cz

� „P�i procedu�e s lávovými kameny dochází k výrazné rela-
xaci a uvoln�ní...“ �íká So�a Schärferová

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

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

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

Kontakty:

Přivítejte jaro s Visage FactoryPřivítejte jaro s Visage Factory
– každá žena může být krásná!– každá žena může být krásná!

Kosmetika, Kade�nictví, Masáže, Manikúra, Pedikúra
Komenského 1472, Náchod, ( 50m od MŠ Komenského )

Naše typy na jaro:Naše typy na jaro:
�� Kosmetické ošetření pleti  395,- Kč
�� „Vyžehlení“ vrásek  440,-Kč
�� Francouzské melíry tón v tónu od 400,-Kč 
�� Prodlužování vlasů ( cena dle počtu
    pramenů )

�� Zpracování účesu na počítači   195,-Kč
�� Voňavá čokoládová masáž pro hydrataci
    pokožky 495,-Kč
�� Gelové nehty – nejnovější trendy zdobení
       a barev 490,- Kč
�� Pedikúra – ošetření nohou spec. přístro-
        jem + zábaly od 235,-Kč

A další široká nabídka: diamantová mikrodermabraze pleti, odstra�ování pigmentových 
skvrn, žilek pulsním sv�tlem IPL, permanentní make up, našívání �as.......... Od 1.4.
se m�žete p�ihlásit do PROM�NY a sv��it se profesionálnímu týmu Visage Factory.
Jsme tu pro Vás. Tel.: 602 190 040, Po – Pá 8.00 – 19.00 hod. So na objednání.



Potřebujete peníze?
Půjčka bez poplatků, 

rychlé vyřízení, vyplatíme 
i exekuce

777 009 465, 
775 966 055

 
Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

POZOR !! 
Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky pro prodávající. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!

Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901,602/286 568 nebo mail : reka.na@tiscali.cz,  www.reka-na.com

Obec: Náchod                                                                      
Okres: Náchod
Menší RD v lokalitě 

Běloves s pozemkem 

o celkové výměře 

81 m2. V domě je 

chodba, kuchyň a 

pokoj, koupelna s 

WC a sprch.koutem. 

V podkroví ložnice a 

malý pokoj. Voda a odpady veř., topení el. přímotopy. 

V kuchyni dlažba, vše udržované v dobrém stavu. 

Zajímavá cena!!!

Zn.: 10D507                                 Cena:  875.000,- Kč

Obec: Červený 
Kostelec                                                           
Okres: Náchod
Větší, bytový dům 

téměř v centru s opl.

poz. 480 m2 s garáží 

a kolnou. V přízemí 

prodejna, provoz. 

pedikúry, kamenný 

sklep a 2 garsonky se soz.záz.. Ve 2.NP byt 3+1 a 2+1 s 

příslušenstvím. Byty po rekonstr., výborný stav. Sítě veř., 

topení el.aku, krbové a el v podlaze. Stav. tech.stav dobrý. 

Atraktivní lokalita s dobrým příjezdem. 

Zn.: 10D499                                            Cena: 4.350.000,-Kč

Obec: Velké  Poříčí                                                                         
Okres: Náchod
Větší, dvougenerační 

RD na klidném místě 

obce. Dům dobře 

udržovaný, podsk-

lepen s velkou půdu. 

V přízemí byt 3+1 s 

komplet. soc. záz., 

stejně tak i v patře. V 

suterénu garáž, kotelna a sklípky. Objekt napojen na veř. sítě, 

odpady do septiku, ÚT-plyn. Oploc. poz. 812 m2 se 2 garážemi 

a letním altánem. Příjemné bydlení. IHNED VOLNÉ!!! 

Zn: 09D483                               CENA: 2.490.000,-Kč

Obec: Česká Skalice                                                                 
Okres: Náchod
Větší RD v klidné části 

obce s opl. poz. 813 

m2. V přízemí byt 3 + 

kk, chodba, veranda, 

koupelna, sprch.kout a 

2x WC. V patře  pokoj 

/před dokončením/ 

a půda k vestavbě.. 

Velký sklep, na dům navazují dílna a garáž s patrem. Nová 

střecha a okapy, okna špaletová, sítě veřejné, el.230V, ÚT plyn 

i pevná, krbová kamna. Příjemné bydlení v atraktivní lokalitě. 

Zn.: 10D490                                Cena:  2.185.000,-Kč

Obec: �ervený 
Kostelec                                                                      
Okres: Náchod
Menší RD v klidné 
lokalit� s dobrým 
p�íjezdem, s opl. zahra-
dou 551 m2. V p�ízemí 
2 místnosti, chodba, 
koupelna a WC, vchod 
na zahradu a do garáže, 

kotelna, nadzemní sklípek, dílna. V pat�e p�kná, zateplená 
místnost a p�da. Sít� zavedeny ve�., 230/400V, ÚT plyn. Garáž 
navazuje na d�m. Po úpravách velmi p�íjemné bydlení.
Zn.: 10D501                                    Cena: 1.120.000,-K�

Obec: Zdo�ov
                                                                     Okres: Náchod

Zd�ný RD s poz.215 m2 
nedaleko Adršpašských 
a Teplických skal. 
D�m  po �áste�né rek. 
V p�ízemí chodba, 
kuchy�ka, v�tší obýv. 
pokoj s krbem, ložnice, 
1 místnost k dokon�ení, 

koupelna s WC, v podkroví 1 místnost, sklad a p�kná garáž. 
V�tší p�da. El. 230/400 V, voda  ve�., odpady jímka, topení el. 
p�ímotopy. Možnost trvalého bydlení i rekreace.  
Zn.: 10D489                                        Cena: 820.000,-K�

Obec: 
Heřmánkovice
Okres:  Náchod
Větší RD na okraji 

obce po část. re-

konstr. /střecha, ro-

zvody el. apod./. V 

přízemí chodba, větší 

kuchyň a ložnicí. 

Dále  koupelna a WC 

a nadzemní sklep. V patře jsou 2 obytné místnosti a 

půdní prostory. Voda zavedena, el. 220/380 V, odpady do 

septiku, topení lokální. Opl. zahrada o výměře 871 m2.  

Zn.: 07D302                                 CENA: 757.000,-Kč

Obec:  Náchod                                                               
Okres: Náchod
Standardní byt v 

osobním vlastnictví 

1+kk, 28 m2 v 

1.podlaží cihlového, 

bytového domu. V 

bytě je větší míst-

nost, malá kuchyňka 

a pěkná koupelna s 

WC. Voda a odpady veř., el.230V, topení plyn WAW, 

sklep, plastová okna. Dobrý stav.

Zn.: 10B495                                    Cena: 599.000,-Kč

Obec: Česká Čermná
Okres: Náchod
Větší chalupa po rek. 
interiéru na slunném 
místě blízko u lesa. 
V přízemí veranda, 
3 místnosti, kachlová 
kamna, nová koupel-
na /vana, sprch.kout 

a WC/, v podkroví větší ložnice a půda k vestavbě. Na 
dům navazuje stodola, opl.poz. 1313 m2. Sítě zavedeny, 
topení el.přímotopy + lokální. Atraktivní lokalita, dobrá 
občanská vybavenost, 10 km od Náchoda. Možnost  
trvalého bydlení. Ihned volné !!
Zn.: 09H472                                Cena:  1.940.000,-Kč

Obec: Broumov                                                              
Okres: Náchod
Větší objekt /bývalá 

jatka/ ke skladování 

i k výrobě s 

příjezdem pro nákl. 

auta, vč.parkování, 

na opl.poz. cca 

900 m2. V přízemí 

3 manipulační 

haly, velká dílna / 

kachličky, dlažba, soc. zázemí/, rampa a samostatné 2 sklady 

s nájezdem. V patře byt 1+1 a 5 místností tech. zázemí. Plyn.

kotel, voda veř., 230/400V /jistič 150 A/, odpady veř. Dobrý 

stavu, možnost dalších úprav. Ihned volné. Okrajová lokalita. 

Zn.: 09P474                                               Cena: 1.990.000,-Kč

Obec:  Starko�                                                                          
Okres: Náchod
V�tší RD v rekon-
strukci. V p�ízemí 4 
místnosti a p�ipraveno 
na koupelnu a WC, 
vchod do sklepa a v�tší 
stodoly.Nová st�echa /
Bramac, krovy/ a p�da 
p�ipravená k vestavb�. 
Nové rozvody vody,el. 

a odpady.Plyn u domu.V cen� materiál /dlažby, obklady, radiá-
tory s rozvody ap/. Voda ve�.+ studna, odpad ve�. Opl. poz.748 
m2. Atraktivní lokalita, velmi  zajímavá cena!
Zn.: 09D400                                             Cena:  1.690.000,-K�

Obec:  Teplice                                  
   nad Metují                                                          

Okres: Náchod
Klasická roubenka na 

krásném místě v lokalitě 

Adršpašsko-teplických 

skal.Objekt je přízemní s 

část. využitým pod-

krovím. V přízemí 

chodba, hlavní místnost s 

krbem, kuchyňka, 2  

menší místnosti, sprch. kout a WC. V podkroví 2 pokoje a půda. 

Na chalupu navazuje stodola a garáž. Vl.studna, voda zavedena, 

trativod, 230/400V.Opl., zahrada 1205 m2 s krytým, vyhřívaným 

bazénem, letní sezení s altánem.

Zn.: 09H469                                               Cena: 1.890.000,-Kč

Obec: Borová 
u Náchoda                                                                 
Okres: Náchod
Prodej domu /rekon-

str. 2008/  na pěkném 

místě obce s rovinatým 

poz. 1 391m2 s 

bazénem. Voda  veř., 

el. 230/400 V, odpady 

do jímky. Objekt je poškozený požárem a vodou. oprav. Na 

pozemku nová /nepoškozená/, dřevěná,  zateplená dílna se 

zavedenou  el.  Po  rekonstrukci pěkné bydlení i rekreace. 

Ihned volné!

Zn: 09D445                                         Cena:  575.000,-Kč

Obec:  Vlásenka 
a Teplic n.M.                                                               
Okres: Náchod
V�tší chalupa po kompl. 
rek. - alarm, izolace, 
elekt�ina, rozvody vody, 
septik + trativod, pod-
lahy, st�echa apod.,v 
blízkosti Adršpachu, 
Ostaše a Tepl.skal s 

p�íjezdem i v zim�. V p�ízemí velká místnost s krbem a styl.vy-
bav., pracovna, WC+koupelna, sklep,dílna, garáž. Dále 3 ložnice 
a p�da, v mezipat�e posezení. Voda ve�., 230/400V, topení krb 
+ rozvod teplého vzduch, v podlaze el.topení. Na poz. 1016 m2 
kolna,terasa, udírna, d�evník a sezení. K bydlení i rekreaci. 
Zn.: 10H494                                       CENA:  1.990.000,-K�

Obec: Velké Po�í�í                                                                      
Okres: Náchod
V�tší RD na p�kném, 
opl. poz. 833 m2 v 
klidn�jší lokalit� 
obce. V p�ízemí je 
byt 2+1 se soc. záz., 
v pat�e další byt 2+1, 
též se soc. záz. D�m 

má suterén se sklepy, kotelnou, dílnou apod., v�tší p�da.  
Objekt je zasí	ován, voda ve�., odpady jímka,  topení ÚT – 
plyn. Na pozemku kolna a 2 prostorné garáže. Po úpravách 
interiér� p�kné bydlení. IHNED VOLNÉ! 
Zn.: 09D477                                   Cena:  2.320.000,-K�

Obec:  Velké Poříčí                                                          
Okres: Náchod
Pěkný, upravený druž.

byt 2+1 ve 4.patře 

bez výtahu. V bytě 

nová kuch.linka se 

sporákem – sklok-

eramická deska, soci.

zázemí, plast.okna, 

plovoucí podlahy, nové 

radiátory, bez balkonu. Sitě zavedeny veř., topení ÚT plyn. 

Velice příjemné bydlení.

Zn.: 00B100                                   CENA:  735.000,-Kč

Obec:  Nové 
Město nad |Metují                                                     
Okres: Náchod
Nový výr. objekt /z r. 
2001/ ve výborném 
stavu s opl. poz. 7 819 
m2 s vl. parkováním. 
Areál se skládá z ad-
min. budovy /kanceláře, 
soc.zázemí, šatny, tech. 
zázemí apod./, z výr. haly 

/s plyn.kotelnou, stroj.vzduchotech., protiprašné a protiskluz.nátěry 
podlah,WC,umývárny šatny, jídelnou, sklady, archiv apod./ a 
ze sklad. haly 460 m2 /ocel.nosné konstrukce/. Sítě veřejné, ÚT 
plyn. Zpevněné plochy- asfalt a zámková dlažba, vlastní osvětlení. 
Výborný příjezd. SUPER STAV I MÍSTO!!!
Zn.: 09P452                                                Cena: 21.700.000,-Kč

Obec:  Náchod                                                                            
Okres: Náchod
Prodej většího bytu v 

OV v klidné lokalitě 

v panelovém domě v 

5. patře s novým vý-

tahem a s perfektním 

výhledem. Byt má 

prostornou chodbu, 

zděné jádro, balkon 

a upravenou koupelnu. Veškeré inženýrské sítě zavede-

ny z veř. řádů, topení dálkové. K dispozici menší sklep 

a technické zázemí domu.  Velmi příjemné bydlení! 

Zn.: 10B492                               Cena: 1.295.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                       
Okres: Náchod
Prodej pěkného, 

většího bytu v os. 

vlast. 2+1, 61 m2 v 

7. patře panel. domu 

s výtahem. Byt je 

udržovaný, kuchyň s 

jídelním koutem, ko-

mora, 2 větší místnosti 

a balkon do Montace. Sítě z veř. zdrojů, ÚT – dálkové. K 

dispozici sklep a technické zázemí domu. IHNED VOLNÝ

Zn.: 10B493                                      Cena: 1.210.000,-Kč

Obec: Jaroměř                                                                 
Okres: Náchod
Prodej bytového pros-

toru v příz. o celkové 

výměře 48 m2, nyní 

s dispozicí 1+1 se 

2 menšími sklady 

na dvoře a sklepem 

nedaleko centra obce u 

komunikace. Započata 

rekonstrukce- nová plast. okna, izolace, přívod el.. Odpady a 

voda veř., možnost park. před domem. Vydáno stav. povolení 

k rek. na nebyt. prostory- prodejna, kanceláře apod. VOLNÉ!

Zn.: 09B484                                       Cena: 560.000,-Kč

   Moderní člověk objevuje kouzlo lan prostřednictvím 

lanových center, kde jsou k dispozici promyšlené sys-

témy nízkých a vysokých lanových lávek. Vyzkoušet 

si svoji obratnost, ohmatat si hranice vlastních fyzic-

kých a psychických sil, uvolnit do těla tu správnou dáv-

ku endorfi nů - to vše nabízí lanové centrum v nedalekém 

Adršpachu, které připravilo speciální programy pro školy a neziskové organizace. 

Zpozornět by nyní měli jistě ředitelé škol, učitelé tělocviku a výchovní poradci. „Jsme 

ideálním cílem pro netradiční školní výlet plný dobrodružství, napětí a zábavy. Aktivit v 

našem centru se mohou účastnit děti již od pátých tříd základní školy. Alfou a omegou naší 

práce je samozřejmě zajištění bezpečnosti dětí. V rámci celého pohybu v centru jsou děti 

permanentně jištěné, takže nehrozí žádné nebezpečí. Celá stavba splňuje přísné meziná-

rodní normy, veškerý  horolezecký materiál je certifi kován“, říká provozovatel Petr Mar-

tínek a pokračuje… „Máme sestavené programy, které děti i zábavnou aktivitou správně 

zahřejí pro další výkony. Všechny věkové ročníky žáků a studentů mohou navíc zkusit i 

kombinaci aktivit v lanovém centru se základy pískovcového lezení. Nově připravujeme 

rozšíření centra o několik nových aktivit a překážek.“ Nabídka lanového centra pro školy 

a neziskové organizace je v příznivých cenových relacích se řadou bonusů. Dodejme, že 

lanové aktivity patří do programů, které dotují a podporují Rada Královéhradeckého kraje 

i městské a obecní úřady  jako prevenci rizikového chování mládeže. Lanové aktivity učí 

děti komunikovat v týmu a společně překonávat překážky. Příznivě ovlivňují motoriku, 

rozvoj síly a obratnosti. A pedagogický dozor nemusí zůstat v rámci aktivit v lanovém 

centru stranou, právě naopak! Takže, až zazní ve třídě otázka: Kam na školní výlet? - tou 

správnou odpovědí může být: Do lanového centra v Adršpachu!

kontakty: www.adrcentrum.cz, e-mail: info@adrcentrum.cz, tel. 777 236 216, 734 486 112

Nabízíme celkovou úpravu 
pejskům všech plemen a velikostí 

(koupání, trimování, stříhání) Při první návštěvě má pejsek koupání zdarma.

www.salonekmatysek.wbs.cz
tel.: 602 361 768, Marta Stražická, Vysokov 73    

SALÓNEK MATÝSEK

Do lanového centra
!

Do lanového centra
!Kam na školní výlet?



strukce, tel. 604 437 128
* Prodám byt 3+1 v Novém M�st� n.M., 
cena dohodou. TEL.:739 569 982
* Prodám DB 1+1 50 m2 ve zd�ném dom� 
Náchod-Branka, 1. patro, balkon. Plyn. tope-
ní, p�kný. Tel. 777 26 66 82
* Hledám podnájem 1+1 nebo 2+1 v Ná-
chod� a okolí. Tel. 737 339 456
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 v RD s 
udržovanou zahradou v Náchod� - T�ešin-
kách, nájemné 5000,-K� + 3000,- energie + 
vratná kauce 20 tis.K�. Volné od dubna 2010. 
TEL.:731 443 786
* Koupím byt na Náchodsku nebo Brou-
movsku. Tel. 739 486 403
* Pronajmu byt 1+1 a garsonku v Hronov�. 
Tel. 608 11 00 41
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13
* Prodám p�kný zd�ný byt 2+1 v Hronov�.
Tel.: 608 909 140
* Dlouhodob� pronajmu p�kný slunný 
byt 3+1 s balkonem v Náchod� - St.M�s-
t�. Nájem + inkaso 8000,-K�. TEL.: 602 
462 397

* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídl. 
u nem.. TEL.:608 976 956 777 29 29 40
* Pronajmu byt 1+1 blízko centra, v Náchod�, 
povinná kauce 20 tis.K�. TEL.:608 86 98 85
* Prodám byt v Novém M�st� nad Metují, 
2+1, Na Malecí, v OV,cena dohodou, RK ne-
volat!, tel. 724 283 121
* Pronajmu garsoniéru v Hronov�. Tel. 608 
667 730
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palachova 
ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1500,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Prodám DB 3+1 76m2 na Plhov�.P�ed�la-
ný a kompletn� za�ízený. Nutno pouze vyma-
lovat.Volný od zá�í 2010 nebo dle domluvy. 
Cena 1.750.000,-K�.Tel.602 239 356. RK 
nevolat!
* PRONAJMU  velký slunný byt 2+1 v 
Náchod� na dobrém míst�. velká kuchyn s 
jídelnou, +2 velké pokoje + p�edsín + komo-
ra + zasklená lodžie + WC + koupelna nová 
plastová okna, lino, kuch. linka, sporák atd. 
p�da + sklep + kabel.TV + internet + telefon. 
Kauce. volný cca 1.4.2010. Tel 602 790 044
* Prodám družstevní byt v Jarom��i 1 3 s 
balkonem, celková plocha -80.87m2 Rybál-
kova 939 cena 1 459 000,K� tel.603 848 687
* Prodám p�kný slunný byt 3+kk v centru 
NA, OV, 58 m2, balkon, zd�né jádro, plas-
tová okna. D�m po revitalizaci. Nutno vid�t, 
cena 1.290.000,-K�. TEL.:774 242 821
* Prodám byt 2+1 - 63m2 v OV, kompletní 
rekonstrukce 2008 v Náchod� nedaleko cen-
tra. Sou�ásti je i zahrada a vlastní parkování 
za domem, p�da, sklep, vlastní komín. Cena 
1,45 mil. K�, nutno vid�t. Tel. 608348260
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového 
domu v Polici nad Metují. V cen� je byt. jed-
notka, spoluvl. podíl na spole�ných �ástech 
domu, na pozemcích a také na nebyt. jednot-
ce - prodejna v p�ízemí. Cena 770.000 K�. 
TEL.:606 951 546
* Pronajmeme byty v Náchod� vedle ná-
m�stí v ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2, 
5400,-K� + inkaso, byt 1+1, 40 m2, 4800,-
K� + inkaso. Kauce 10 000,-K�, velmi dob-
rý stav byt�, parkování vozidla zajišt�no ve 
dvo�e. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Husova 
(bývalá Jednota). velmi dobrý stav, parková-
ní zajišt�no a areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-
K� + inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-K� + 
inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 5100,-K� + inkaso. 
Kauce 10 000,-K�. TEL.:777 152 750
* Dlouhodob� pronajmu garsonku 30m2 v 
Novém M�st� n/M. D�m je zateplen, plasto-
vá okna, možnost p�ipojení internetu. Volný 
ihned. P�i nástupu kauce 15000,- Tel. 608 
323 373
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� Plhov� 
ve 3. p., byt je v dobrém a �istém stavu, bez-
bariérový p�ístup s výtahem, Cena 699.000 
K�. Tel. 603 511 861, RK nevolat
* Pronájem pop�. prodej p�kného druž-
stevního bytu 3+1 v Náchod� u nemocnice, 
ve 3.pat�e panel. domu, s plast. okny, novou 
koupelnou + WC. Pronájem v�etn� služeb 
8.700,-K�/m�síc, prodej 890.000,-K� k jed-
nání, tel.602 204 002
* Pronájem p�kného bytu 1+kk v centru 
Náchoda, ul. Pražská. Byt má plast.okna a 
je za�ízen nábytkem. Cena v�etn� služeb 
6.000,- K�/m�síc, tel. 602 204 002. Prona-
jmeme byty (1+kk a 1+1) a kancelá�e (13 
m2 a v�tší) v centru Nového M�sta n/Metují.
Cena dohodou,tel. 602 204 002.

NEMOVITOSTI

* Koupím garáž ve Volkerov� ulici v Ná-
chod�. Tel. 777 58 34 58
* Hledáme ke koupi nebo do pronájmu 
halu o zast. pl. 2000m2, okr. NA s možností 
p�íjezdu kamionu. Tel.: 607 939 657

* PRODÁM zahrádku s chatkou v zahrád-
ká�ské kolonii „Na Bobe�ku“ v Novém M�s-
t� n.Metují. Tel.:  737 902 160
* Sháníme stavební pozemek nebo rouben-
ku mimo zástavbu, okr. TU,�K. Tel.: 608 883 
012
* Prodám ve Velkém Po�í�í starší menší 
RD, oplocená zahrada cca 800 m2, plyn na 
hranici pozemku, cena k jednání 700.000 K�. 
Tel. 608 245 634
* Nabídn�te RD v Náchod�, Hronov� a blíz-
kém okolí do 3mil., platba v hotovosti. Tel.: 
608 667 734
* Prodám ve Chvalkovicích perfektní sta-
vební pozemek 1500 m2, oplocený, zasí	o-
vaný, vybudován um�lý rybní�ek, �áste�n� 
sadové úpravy. Tel. 604 336 337
* PRODÁM GARÁŽ v �erveném Kostel-
ci, �eskoskalická ul. (u �isti�ky odpadních 
vod). Tel. 602 268 992

* Pronajmu zahradní domek v Náchod� 
B�lovsi. 2+1 45 m2, ÚT, velká koupelna, 
venkovní terasa - vše nové. Nájem 5300,-K� 
+ energie podle m��idel. Kauce 5000,-K�. 
TEL.:777 737 127

* Prodám v�tší rodinný d�m nedaleko cen-
tra Hronova. Byty 4+1 a 1+1, velké zázemí 
v�etn� garáže. Zahrada 1200 M2. Telefon 
777 232 122
* Koupím garáž na Brance. Platba hotov�. 
Tel 731421292
* Prodáme stavební parcelu v N. M�st� n. 
Met., Na Františku. Celková vým�ra 2 154 
m2. Veškeré sít� p�ímo na pozemku (el., 
plyn, voda, kanalizace, internet), komplet-
n� napojeno, v�. komunikace. Možno za�ít 
ihned stav�t. Lze rozd�lit na dv� samostatné 
stavební parcely. TEL.:773 585 555
* PRODÁM RD 4+1 s balkonem, bytová 
�ást 100m2, celá plocha domu podsklepená 
- suterénní místnosti. Lokalita: klidná �ást 
Broumova, zahrada s pergolou, celková plo-
cha pozemku 750m2. D�m po rekonstruk-
ci; vybavení: elektro kotel + kotel na tuhá 
paliva, bojler, atd. Cena: 1.680,- tis. K� v�. 
vnit�ního vybavení. Tel.: 605 435 678

* Prodám chatu v Pekle, cena dohodou. Tel. 
776 891 323
* Prodám 2gen. RD v N.M�st� po lux re-
konstrukci, 900m2. Info 724 235 639

* Koupím RD nebo chalupu na klidném mís-
t�. Tel. 605 212 203
* Prodám stavební parcelu v obci Libchy-
n� o velikosti 439 m. Jihovýchodní strana 
celodenní slunce. Zavedena voda elektric-
ký proud<pouze propojit>. Pro stavbu cha-
ty je ve stráni p�ipraveno plato. P�i rychlém 
jednání sleva. TEL.:604 434 238

* Nabízím nový nízkoenergetický RD 5 km 
od Nového M�sta. Kolaudace podzim 2010. 
Tel. 603 525 531
* Pronajmu �adovou garáž - 18 m2 v Ná-
chod�, ul. El.Krásnohorské na rovin�, naproti 
�erpací st.Benzina p�es �eku, cena 1000,-K�/
m�s. TEL.:608 888 141
* Prodám rod.d�m 5+1 v �eské Skalici, 
celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se 
o cihlový d�m, který byl postaven v letech 
1991-1993. D�m je nutno zkolaudovat. Cena 
1.650.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Prodám nový nízkoenergetický RD v 
Polici n.M. 4+k, možnost splátek. Tel. 603 
525 531
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jasenné �p.269, 
celý podsklepený. Cena 1.699.000,-K�. 
TEL.:775 061 233
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 
byty, Havlí�kova ul.240. Velký p�dní prostor 
pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-K�. TEL.: 
775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.
d�m 4+1 v Jasenné �p.269, celý podsklepe-
ný. Nájem 5000,-K� + služby. TEL.:775 061 
233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albán-
ská ul.198. Cena 2.560.000,-K�. TEL.:775 
061 233
* Prodám zahradu s chatou a garáží v No-
vém M�st� nad Metují. Plocha parcely 3050 
m2. Cena dohodou. Telef. 605984484

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmu garáž v Náchod� nad dolní ne-
mocnicí. TEL.:776 180 465, 721 625 514
* Pronajmu garáž v Náchod�. Tel. 732 167 
291
* Pronajmu dlouhodob� zateplenou halu 
v okolí Jarom��e 774 308 086

* Pronajmeme kancelá�ské prostory v bu-
dov� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 
4 kancelá�e o celk.vým��e 91 m2. Možno 
dohromady nebo jednotliv�. K dispozici ku-
chy�ka, WC, výtah. TEL.:777 152 750

* Pronajmeme obchodní prostor (prodej-
nu) v Náchod�, ul. Riegrova, naproti lékárn� 
p�i výjezdu z nám�stí. Kolaudováno na pro-
dejnu potravin s ob�erstvením v�etn� hygi-
enického zázemí. Celková plocha 100 m2. 
Prodejní plocha 74 m2. Tel. 777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchod� na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 152 750

PRODEJ

*  Prodám nejnov�jší model plni�ky ci-
garet. 220V. Plyn. reg.hustoty tab.Naplníte 
20ks za 3 min. Super cena 1560K�. Zár.24 
m�s.Tel.608 494 625

* Prodám železobetonovou garáž o rozm�-
rech 3x6m  se sklopnými vraty + podkladní 
silni�ní panely za 50.000,- K�. Tel. 608 365 
036, www.uhada.cz/garaz.htm
* Prodám sedací soupravu v super sta-
vu, dva roky starou. Seda�ka má rozm�ry 
230x280x160cm a je ve tvaru U, kratší strana 
slouží jako lenoška. Je dost velká a proto ji 
prodávám, do nového bydlení se mi neve-
jde. PC 14500K�, p�i rychlém jednání sleva. 
TEL.:774 824 241
* Prodám t�ídílnou sedací soupravu, ku-
latý jídelní st�l, rozkládací lavici, sk�í�ky 
Universal, st�l pod po�íta�, klec pro andulku. 
Tel. 728 070 302
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zemi-
nu, vhodná pro kone�nou úpravu zahrad, 1 
m3/400,- K�. Dovezu. Tel: 777 222 232
* Prodám novou koženou soupravu VEL-
KÁ SLEVA. TEL.:491 423 948
* Prodám NOVÝ STAVEBNÍ ROZ-
VAD	� CENA:7000,- Tel.: 739 529 291
* Prodám vykrmená prasata, cena 35,-K�/
kg, nebo v p�lkách 53,-K�/kg. TEL.:776 191 
392
* 5 litr� MICROPOLU nahradí 2 tuny 
vápna!! Dále nabízíme mnoho dalších sta-
vebních p�ísad proti vlhkosti belgické spo-
le�nosti PTB COMPAKTUNA. Informace: 
www.gktrade.cz, tel. 603 707 850

KOUPÍM

* Koupím starší vlnitý eternit na st�echu. 
TEL.:721 063 975
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové 
hodinky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a 
jiné fotop�íslušenství. Slušné jednání platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* TT modelová železnice - Koupím použité 
lokomotivy a vagony. Tel. 777 200 452
* Koupím trubkové lešení i malé množství 
nebo jen trubky, nebo jen podlážky. Tel 603 
900 795
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, ba-
kelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, 
autodráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, 
TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, 
rádia, knihy, vyznamenání a �ády LM aj. sta-
ré nepot�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 
811 683
* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupu-
ji �ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602 
735 593

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. 
P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

R�ZNÉ

* Práce na zahrad�, cca1-2x týdn�, sekání 
trávy, údržba zahrady. Osobní jednání. Tel.: 
731 383 866
* Zdravé a nenásilné hubnutí, žádné dras-
tické diety. Hubnete zdrav� a bez potíží a 
bezpe�n�. Více na www.hubnete.cz/dou nebo 
www.snidejzdrave.cz/dou
* Zdokladujte Vaše výdaje a ušet�ete 30% 
z rodinného rozpo�tu. Volejte: 724 427 070
* Pohlídám Vaše d�ti. Spolehlivost, dis-
krétnost, osobní sch�zka p�edem. 190K�/h. 
TEL.: 731 736 663
* Daruji neomezené množství hlíny. 
TEL.:739 814 111
* Hlídání d�tí (kvali
 k. u�it.MŠ, 30 let pra-
xe), hlídání pejsk�, �išt�ní oken, koberc� a 
úklidy, sekání trávník�. TEL.:605 145 004
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 (67 
m2), bazen, h�išt�, udírna, gril, 2x BTV. 140,-
K� os./den. TEL.:603 711 210
* Hledáme paní na domácí ošet�ovatel-
skou pé�i k matce, v�k 78 let, bydlící v Ná-
chod�. Bližší informace na tel: 723 605 775 
nebo 737 127 500
* Hubnutí bez diety, tel.: 722 279 175 www.
hubnete.cz/sir
* www.hubnete.cz/prosvezdravi
* Na práci v kancelá�i, pop�.z domova p�i-
jímáme nové, ambiciozní a šikovné kolegy. 
Možnost nástupu ihned.tel. 773 586 293

SEZNÁMENÍ
* Ráda poznám hodného a šikovného 
muže pro spole�né chvíle, neku�áka pro tr-
valý vztah. Záliby p�íroda, hudba, zahrada. 
Jsem 59 letá. Tel. 732 161 699

BYTY

* Prodám byt 2+1,OV,plyn,Velké Po�í�í,800 
000K�,tel.605 889 722
* Prodám p�kný byt ve Velkém Po�í�í 
2+1. Cena 700 tis.K�. TEL.: 606 115 386

* Pronájem kompletn� nov� zrekonstruo-
vaného bytu 2+1 v panelovém dom�. Jaro-
m�� - Josefov. Cena 4 500 K� nájem + inka-
so. Tel. 606 64 36 35
* Pronajmeme byt 2+KK, 50 m2 v Pod�-
bradov� ulici, Náchod. Byt je nov� zrekon-
struovaný (nová koupelna, omítky, nát�ry, 
okna). Nájem 4 500 K�/m�sí�n�. Informa-
ce: pí. Šubertová 602 448 587

* Pronájem bytu 2+1 v Jarom��i cena 3 500 
K�, nebo prodám za cenu 850 000 K�. Info 
na telefonu 606 64 36 35
* Pronajmu byt  3+1 v Náchod� na Plho-
v�, �áste�n� za�ízený, ideální poloha, nájem 
4.000 K� + služby + kauce. Tel. 608 383 154
* Pronajmu garzonku v Náchod� B�loves-
ké ul. nejrad�ji starší osob�, p�ípadná výpo-
moc v domácnosti možná. Tel. 608 232 327
* Hledám p�íležitostný podnájem - na 2 až 
3 v noci v týdnu v Náchod� nejlépe blízko 
centra. Prosím nabídn�te na 737 429 985
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk(40m2) s 
terasou v 1.pat�e bytového domu v Dolní Ra-
dechové. Nájemné 3.500,-K� + inkaso, kauce 
12.000,-K�, tel. 608 90 30 70.
* Hledáme ke koupi byt v os. vl. v�tší 
2+1,3+1 v Novém M�st� n/Met. Rychlá plat-
ba.Tel.: 773 55 90 14
* Pronajmu dlouhodob� 2+kk s balkonem, 
47,77m2 ve 2.NP v Náchod� na Lipím na-
proti hospod�, nájemné 4.000,-K� + inkaso, 
kauce 18.000,-K�, tel.:608 90 30 50.
* Prodáme byt 3+1 v OV v Náchod�. Cena 
dohodou. Tel. 774 995 907
* Pronajmu dlouhodob� družstevní byt 
1+1 s balkonem, ve 2.NP panelového domu 
v Náchod�, sídl.u nem. ul.Modrá. Nájemné 
- 3.500,-K� + inkaso, kauce 18.500,-K�, tel.: 
608 90 30 70.
* P�enechám pronájem �áste�n� za�íze-
ného bytu 3+1 v Provodov�. Po dohod� od-
stupné za vybavení. Levné bydlení v klidné 
�ásti obce. Volné od �ervence 2010. Tel. 776 
22 77 24
* Pronajmu dlouhodob� novou garsonku 
s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod� na 
Lipím naproti hospod�, nájemné 2.900,-K� + 
1.900,-K� inkaso, kauce 14.400,-K�.Tel.:608 
90 30 50.
* Prodám byt 3+1 v OV v centru Nového 
M�sta nad Metují. Zateplený panelový d�m s 
výtahem, byt ve 4. pat�e, JV orientace, nová 
okna. Volný 11/2010. Tel. 605 201 087
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod�, ul. Praž-
ská, volný od 1.4.10. Nájem 3000 + služby. 
Kauce 12.000 K�. Tel. 604 437 128
* Prodám byt 3+1 na Brance, 2 NP 78 m2. 
V byt� nová okna, kotel, radiátory, obklady, 
dlažba, kuchy�ská linka. Nízké náklady na 
bydlení a již žádné p�evodní poplatky. Vý-
razná sleva. 1360000 K�. Tel. 731 200 108. 
RK ne.
* Prodám byt 4+1 v Novém M�st� nad 
Metují. O vým��e 78 m2. Nadstandardní po 
kompletní rekonstrukci. Zateplený strop - 
sádrokarton, plastová okna, žaluzie, nové ra-
diátory, plovoucí podlaha + dlažba. Koupelna 
s parním boxem. Vlastní kaskádové topení. 
Prodej s vybavenou kuchyní a jídelnou. Cena 
1 820 000,-K�. Volat majiteli 604 452 787
* Prodám byt 3+1 v OV, Staré M�sto n.M., 
v �istém, upraveném stavu, 58m2, balkon, 
1.pat., výtah, sklep, park. Cena 920.000,- Bez 
RK. 777 180 197
* Pronajmu dlouhodob� slunný byt 1+1 v 
Náchod� u nemocnice. Volný od dubna. Tel. 
774 218 038
* Pronajmu byt 1+1 Nové M�sto n/Met. 
tel.776 786 154
* Prodám DB byt 3+1 na Brance. Tel. 603 
524 512
* Dlouhodob� pronajmeme nadstandardní 
mezonetový byt 3+1 v centru Velkého Po�í-
�í, 70m2. Byt je po kompletní rekonstrukci 
v r. 2007. Vlastní p�edzahrádka, parkovací 
stání, kompletní nové  za�ízení, podlahové 
topení, internet atd. Volný ihned. Nájemné 
5.950,- (+inkaso). Ideální pro jednotlivce �i 
pár. Foto na http://velkeporici.rajce.net. Tel. 
605252635
* Pronajmu 1+kk s balkonem, výtahem v 
centru Náchoda, cena 4000,- K� + energie, 
nutná kauce. TEL.:777 347 117
* Vym�ním státní byt 3+1 v Pardubicích za 
menší - Broumov, Teplice n.M Police n .M, 
Hronov Volný od 1.7.2010 tel.737917416
* Prodám byt 4+1 v OV, v Náchod� - Pl-
hov�, jedná se o byt v p�ízemí, nutná rekon-
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P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Hledáme ženy a muže pro prodej knih - 
výd�lek 20 000 - 30000,-K�.Tel. 777 803 359
* Práce z pohodlí domova-www.cinnostdo-
ma.cz/jobzdomu

AUTO-MOTO

* Prodám Škoda Felicie. Tel. 608 145 555
* ZDARMA odvoz vozidel bez SPZ (auto-
vrak�). Tel. 605 75 78 87
* Prodám IVECO Daily 50C13V,r.v.2001, 
najeto 342tis.km, el. zrcátka, mech.seda�ka 
�idi�e, p�ední mlhovky, rádio, ASR, ABS, 
STK do 3.3.2011, cena 130 000,.K� bez 
DPH. Tel 736 531 899
* P�estavby aut na LPG, www.autona-
plyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 
962 205

* Prodám �ást.nabouraný OPEL ASTRA, 
r.v.93, STK/6.7.2011. Levn�. TEL.:603 832 
685

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI
* Daruji št��ata k�ížence. Tel. 731 800 540      

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov

Veškeré služby pohřební, hřbitovní 
a kamenické.

Pich Tomáš tel. 777 656 830

Náchod, Strnadova 51, 

tel. 734 330 252

(vedle drogerie TETA)

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00 hodin.

Mimo tuto pracovní dobu je možné 

sjednat pohřeb po telefonické 

dohodě na

 tel.: 777 656 830

Uklidové práce
fi rma Kovalský

                                                čištění oken, koberců,                                             
                                           autočalounění

telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

Jarní úklidy

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál                        

(sáčky, fi ltry, kobosan)
- výkup a prodej

Hasičská
vzájemná
pojišťovna

… jistota, které důvěřoval již Váš děda

Informujte se na podmínky:

hasici@tiscali.cz
Dům Hasičů Nové Město n. Met., tel.: 491 474 150

Hledáme na zkrácenou pracovní dobu 
zručného pracovníka 

na drobné práce 
ve skladu stavebního materiálu. 

Drobná údržba, úklid, práce s ruční pilou 
apod.  Hledáme pracovníka z Hronova 

a blízkého okolí.
Informace - pošlete SMS na tel: 776 468 702

Hledám tlumočníka 
na jednání v Polsku

se znalostí místních poměrů

Pozice s perspektivou
strasnar@seznam.cz 

Nabízíme univerzální mobilní zařízení, 
umožňující přípravu masa 

pečením,  grilováním a uzením.
Cena  7,990,- Kč  včetně DPH

Repon s.r.o. Náchod, 
tel. 491426661 p. Bednářová



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

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

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro l
šestikomorový pro l

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

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

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

MD, podnikatele

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

608103810, 606270421
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OZ	STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

Oprava výrobk� z plastu.
Nárazníky, plasty na motorky,
nádobky na kapaliny a jiné!

TEL.: 604 406 836

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

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

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel : 602 413 513

Restaurace U Medvěda ve Stárkově
Vás zve na koncert

  

HONZY VYČÍTALA
se skupinou GREENHORNS

v sobotu 27.3. od 20 hod.
v nově zrekonstruovaném sále.

Rezervace vstupenek
na tel.č. 775 034 437

Těšíme se na Vaši návštěvu

Montáž, prodej
a servis

satelitní techniky

Nabízíme satelitní kompletyNabízíme satelitní komplety

SD p�íjem za 2 890,- K�
HD p�íjem za 4 890,- K�

Těšíme se na Váš nákupTěšíme se na Váš nákup
Provozovna: Kostelní 105, 
549 54 Police nad Metují
Otevírací doba: Po - Pá 15:30 
- 18:00, so  8:00 - 11:00

Akce platí od 2.3.2010 do 2.5.2010.Akce platí od 2.3.2010 do 2.5.2010.
Uvedené ceny v�etn� DPHUvedené ceny v�etn� DPH

Ak�ní nabídka:Ak�ní nabídka:
P�ístupová karta SkyLink STANDARD bez omezení ............... 1 450,-K�
Satelitní p�ijíma� Optibox Crypton IDE 2.0, .............................. 1 590,-K�
Satelitní p�ijíma� Opticum 4060 CX.............................................       990,-K�
Satelitní p�ijíma� SatElita 2000 HD PVR ..................................2 990,-K�
Satelitní p�ijíma� Optibox CX PVR ...........................................1 590,-K�
Parabola Fte 80 Fe .....................................................................      400,-K�
Parabola Fte 60 Fe .....................................................................      280,-K�
LNB single 0,2 dB .......................................................................      170,-K�
LNB monoblock single 0,3 dB ..................................................... 350,-K�

MÁTE PROBLÉMYMÁTE PROBLÉMY
S VLHKOSTÍ ?S VLHKOSTÍ ?

 Naše stavební st�edisko odstra�uje problémy 
se vzlínající vlhkostí pomocí systém� Freezteq           
a Xypex. Tyto systémy jsou vysoce ú�inné a záro-
ve� šetrné ke zdivu a statice objektu. Na provede-
né aplikace dáváme záruku až 20 let.

Rádi Vás navštívíme a p�ipravíme nezávaznou 
nabídku �ešení problém� s vlhkostí.

Kontaktujte prosím 
pana Šefce,

tel. 603 208 170
sefc@bauch-navratil.cz

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

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-K�.
Volejte 728 386 034

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

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

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

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

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

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

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

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

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

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

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

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

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

Realitní kancelá� 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 p�ipravena v naší kancelá�i Rako a to denn� od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz  

Broumov - podsklepený RD 4+1 s garáží na p�kném 
klidném míst� se rovinatou zahradou....................1.780mil.
Lachov - domek u Teplic n/Met. vhodný po rekonstr. k by-
dlení i rekreaci s pozemkem........................................650tis.
Zdo�ov - zd�ný domek na konci obce na klidném míst� 
2km od Teplicko-Adršpašs. skal.................................999tis.
Kramolna u Náchoda -rodinný d�m po zna�né rekon-
strukci s pozemkem o vým��e 594m2....................2.400mil.
Hronov - �adový rodinný d�m 4(5)+1 na P�í�nici se zah-
radou, d�m je v dobrém stavu.................................2.290mil.
Kramolna - rodinný d�m 5+1 po kompletní rekonstrukci 
s pozemkem o vým��e 1 284m2.............................3.399mil.
Nový Hrádek - rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 
200m od lyža�ského vleku.........................................950mil.
Dolní Radechová - RD 4(5)+1 se zahradou, dvougaráží v 
klidné �ásti obce, volné...........................................1.999mil.
Javor u Teplic n/Met. - zd�ná chalupa s pozemkem o 
vým��e 3 058 m2, p�kná lokalita............................1.090mil.
Malé Svato�ovice, okr. TU - RD 5+1 s pozemkem o 
vým��e 568m2 a garáží................................................2.2mil.
Studnice u Náchoda - podnikatelská hala k víceú�elovému 
využití, zastat. pl. 297m2.................................................2mil.
N. M�sto n/Met. - byt v OV 3+1 s garáží_1.570mil., 
Náchod - p�kný byt 2+1 v os. vl.................................990tis.
Náchod - pronájem v centru prostor pro drobné služby v 1. 
pat�e, plocha 18m2,volné...............................3 000,-K�/m�s.
Náchod - B�loves - byt 1+1 v OV s lodžií................790tis.,

Náchod - pronájem prodejny......................14 400,-K�/m�s.
Nové M�sto n/Met. - rodinný d�m  4(3)+1 po rekonstr. ve 
Vrchovinách,ihned obyvatelný...............................2.290mil.
Velké Po�í�í - rodinný d�m se zahradou o vým��e 429m2, 
dobrý p�íjezd, slunné místo.....................................1.390mil.
Ho�i�ky - zd�ný domek vhodný k bydlení i rekreaci, 
koupelna, WC, pozemek 586m2.............................1.260mil.
Náchod - dva byty na Plhov� v os. vl. 4+1, 72m2..1.250mil. 
a byt 2+kk po rekonstr., 47m2..................................1.100mil.
Náchod - byt 3+1 v OV v 1.NP.................................970tis.,
Sedlo�ov -pronáj. bytu 3+1 v Orl. horách....4 500,-K�/m�s.
Horní Kostelec - zd�ný domek vhodný k bydlení i rekreaci 
se zahradou, výhled do zelen�.....................................590tis.
�eská Skalice - rodinný d�m 4+1 v klidné �ásti  se zahra-
dou o vým��e 1 153m2, garáž.................................2.590mil.
Nové M�sto n/M -byt 2+1 v OV...........................1.199mil.,
Náchod-pronájem byt� 1+ 1,2+1 na Kamenici...3tis./m�s.
Náchod - pronájem obchodu s výlohami dále výrobních, 
sklad., kancelá�ských prostor.................................Info v RK
Náchod - byt v OV4+1 p�ed�laný na 2+1..............1.290mil.,
Nové M�sto n/M. - byt 3+1 do OV.......................1.150mil.
�ervený Kostelec - RD v klidné �ásti obce 4(3)+1 s garáží 
a pozemkem o vým��e 935m2................................2.190mil.
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2...420 000,-K� 
a novostavba RD 5+1..............................................2.660mil.
Náchod - zd�ná chata 2+kk v údolí�ku z jedné strany krytá 
lesem v klidné �ásti Babí………..............................…230tis.

Specializace:                 výroba + montáž složitých vazeb, st�echy
                                    na RD, d�evodomy, altány, pergoly, montáže
                                     st�ešních oken, bedn�ní to�itých schodiš


TESAŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ

Libor Klíma
Tel. 721 448 250

ZŠ T. G. MasarykaZŠ T. G. Masaryka
Vás zve na

Vítání jaraVítání jara

které společně s žáky naší školykteré společně s žáky naší školy
prožijeme 24. března 2010 v 16 hod

v aule naší školyv aule naší školy

Po p�edstavení je p�ipravena prodejní
výstavka žák� s velikono�ní tématikou
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

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

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

„PULTOVÁ BILANCE“
 
     M�stská policie v �erveném Kostelci 
zve�ejnila bilanci související s tamní �in-
ností Pultu centrální ochrany za rok 2009. 
V tomto roce za�ízení zaznamenalo celkem 
307 signál�, které následn� fyzicky prov�-
�ovali strážníci m�stské police. V�tšina vý-
jezd� však spadala do kategorie „planého 
poplachu“. Pouze ve �ty�ech p�ípadech bylo 
zjišt�no narušení st�eženého objektu.
V jednom z t�chto p�ípad� potom strážníci 
dopadli pachatele p�ímo p�i �inu.              (r)         

Rozhledny 
  Spole�nost Branka o.p.s. podala spole�n� 
s m�stem Hronovem projekt do Regionál-
ních opera�ních program�. Jeho cílem je 
vybudování �ty� rozhleden v Kladském 
pomezí. Všechny rozhledny by m�ly být 
propojené cyklotrasou. Hodnota celého 
projektu p�esahuje 10 milion� korun.    (r)  

VZPOMÍNKA NA BOŽENU N�MCOVOU
   V �eské Skalici si p�ipomn�li 190. let od narození spisovatelky Boženy N�mcové. Nejen 
Skalice a blízké Ratibo�ice jsou místa, která jsou v našem regionu spjata s touto slavnou spi-
sovatelkou. Dalším m�stem, které má reminiscence na autorku Babi�ky, je �ervený Kostelec. 
Práv� tomuto sídlu v�novala Božena N�mcová povídku Chudí lidé. Na �ervenokosteleckém 
h�bitov� je pochována i spisovatel�ina vnu�ka Miloslava Maudrová.                                    (r) 

   Ku�ecí k�ídla, na nudli�ky nakrájená kr�tí prsa, 
nahrubo nakrájenou cibuli, vše ochucené ko�enící 
sm�sí na ku�e, dáme do peká�e. Podlijeme trochou 
oleje a jednou rozpušt�nou kostkou slepi�ího vý-
varu, p�iklopíme a dáme péct. P�ed dope�ením 
vyjmeme k�ídla, kr�tí nudli�ky zalijeme zaky-
sanou smetanou, smíchanou s dijonskou ho��icí, 
promícháme, navrch poklademe k�ídla a dáme 
odklopené do trouby ješt� asi na 20 minut. Sme-
tana s bujonem vytvo�í skv�lý sos a k�ídla získají 
k�upavou k�ži�ku. Vhodnou p�ílohou jsou smaže-
né hranolky, ale i t�stoviny. 

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

ECHO V KUCHYNI
DIJONSKÉ ZAPEČENINYDIJONSKÉ ZAPEČENINY

 se konal v Mate�ském centru Bublinka v �eské Skalici ve st�edu 3.b�ezna. Široká ve�ejnosti 
si tak mohla prohlédnout nov� otev�ené prostory, ve kterých se maminky s d�tmi scházejí a 
ochutnat p�ipravené dobroty.
   Ženy z Bublinky navštívily u p�íležitosti Mezinárodního dne žen místní Domov d�chodc� v 
T�eš�ovce, kde babi�kám p�edaly vlastnoru�n� vyrobená p�ání a kyti�ky a všichni zde strávili
p�íjemné dopoledne.                                                                                Kate�ina Marinicová

Babacup - premiéra na sjezdovkách
I druhá letošní disciplína byla novinkou. Ba-
bacupky si po p�edešlém bowlingu vybraly 
sjezdovky- ob�í slalom.Ukazuje se,
že za�azení nových sport� vneslo do sout�že 
nový náboj a nap�tí. Nelze nikoho favorizo-
vat a o to jsou závody zajímav�jší.
      V ned�li 28.2. se sjezdovka Lyža�ského 
klubu Nového M�sta nad Metují v Deštném 
zaplnila závodnicemi, které pom��ily své 
síly ve t�ech kolech ob�ího slalomu, z nichž 
se do výsledk� zapo�ítávala dv� nejrychlej-
ší. Na tra	 se vydalo celkem 36
lyža�ek. Po�así celému podniku p�álo. Tra	 
byla dopoledne umrzlá, trochu povolila až 
díky polednímu sluní�ku, které p�íjemn� 
pot�šilo závodnice, diváky i fandící rodinné 
p�íslušníky.
      První kolo si v�tšina závodnic testova-
la tra	 i své možnosti. Další dv� kola byla 

o poznání rychlejší. Bohužel došlo v rámci 
nasazení i k nep�íjemným pád�m. Nikdo se 
našt�stí vážn�ji nezranil. N�které závodnice 
šly do své jízdy razantn�, takže byly k vid�-
ní jízdy a lá Šárka Záhrobská. Nejrychlejší 
ženou na svahu se stala Renata Nývltová. V 
t�sném záv�su za ní se umístila její kolegy-
n� z týmu WÜRTH (bývalý Hotel Hynek), 
Zuzana Rousková. T�etí místo vybojovala 
Martina Ková�ová
z Integraf Stars.
     Celkové umíst�ní tým� v této disciplín� 
vypadá následovn�: 1.místo Integraf Stars, 
2. Partners, 3.WÜRTH, 4. IR Inspections, 5. 
UFO Krasotinky.
     Všechny �lenky Babacupu budou mít te� 
více než m�síc na trénink stolního tenisu. 
Turnaj v této disciplín� prob�hne v házen-
ká�ské hale 11.4. Jste srde�n� zváni.      P.H.    
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