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

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

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

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

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

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

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

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

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

ZIMNÍ SLEVY
ZIMNÍ SLEVY

25 000 
výtisk�

 

Vyhodnocení dostanete ZDARMA

Volejte ihned

491 619 888

Jedna svářečka 
pro elektrodu, céóčko i TIGSv
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Porovnejte naši nabídku s konkurencí. Všechny akce končí 31. 5. 2011

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

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

JARNÍ VLNA SLEV
NA CELÝ SORTIMENT

JARNÍ ÚKLID SKLADU
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

„M�STSKÁ TELKA“
 Od po�átku roku probíhá zkušební projek-
ce z ob�í LED obrazovky umíst�né na budov� 
M�stského ú�adu v �erveném Kostelci. Cílem 
této projekce je zvýšit informovanost starou-
sedlík� i návšt�vník� m�sta. Zkušební projek-
ce bude probíhat do b�ezna, poté bude tento 
nový informa�ní projekt vyhodnocen.          (r)

ZAV�S ZNAK!
 Takový p�íkaz nem�že slyšet hned tak 
každý. Podobnou formulací se zabývalo 
i M�stské zastupitelstvo v �eské Skalici, 
které ur�ilo nového oddávajícího ob�adní-
ka s právem nosit záv�sný znak. Stal se jím 
Bc.Petr Fejfar.                                         (r)



Mýty o ...

„Ahoj, p�edstav si, cht�l jsem si koupit jogurty a koukal jsem na etiketu, tam ti bylo é�ek...“ Co 
s tím? Je to opravdu s t�mi „é�ky“ tak špatné? Rozhodl jsem se zjistit o tomto problému trochu víc.

„É�ka“ pro snadn�jší rozd�lení látek
Ur�it� jste už n�kolikrát zaslechli n�co podobného jako já. Sta�í vám jeden p�íklad za všechny? 

Kyselina askorbová, vitamin C je také tzv. „é�ko“, konkrétn� E 300. V této �ásti bych rád osv�tlil, 
pro� vlastn� „é�ka“ máme. Vznikla za ú�elem SNADNÉHO ROZD�LENÍ A UT�ÍD�NÍ LÁTEK. 
Koho by také bavilo �íst složení n�jakého výrobku: Butylhydroxyanisol, Dichlordi	 uormetan, Cit-
ronová �erve
 2 atd.?

Není jednodušší napsat E121, E940, E320 a doufat, že si to spot�ebitel nezjistí? Jist� vás te� napadá 
zavád�jící myšlenka: vypsat si seznam. É�ek je ale p�es 2000 druh�, vážn� si chcete do obchodu brát 
takto dlouhý seznam? Zjistil jsem, že v �R je ZAKÁZÁNO „é�ka“, která jsou životu, zdraví nebo 
p�írod� nebezpe�ná, podávat.

K �emu p�esn� „é�ka“ slouží
É�ka, potravinová aditiva, se do jídla p�idávají z n�kolika d�vod�. Nap�íklad proto, aby potraviny 

déle vydržely a nepodléhaly zkáze p�sobením plísní, žluknutí, kvašení a podobn�. Aby nám lépe 
von�ly a chutnaly, aby se nám více líbily na pohled atd.

É�ka jsou rozd�lena do n�kolika skupin:
E 100 - E 199: barviva,
E 200 - E 299: konzerva�ní látky,
E 300 - E 399: antioxidanty a nutri�ní dopl
ky,
E 400 - E 499: emulgátory a stabilizátory,
E 500 - E 699: soli a kyseliny,
E 900 - E 1521: další látky.
Záv�rem...
Používání „é�ek“ v potravinách podle daných p�edpis� by m�lo být tedy bezpe�né p�i do-

držení stanovených limitních hodnot. Ovšem pravdou je, že n�které emulgátory mohou vy-
volávat konzument�m potíže. P�i nakupování potravin je proto dobré sledovat na obalu jejich 
složení a množství „é�ek“.

Martin Šimonka, Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 
Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Jsou všechna „É�KA“ 
špatná?

Venkovské obytné stavení Horní Radechová...........................................................................1 500 000,-Kč
Rodinný dům s dvěmi garážemi Náchod – Jizbice....................................................................1 749 000,-Kč
Menší rodinný dům s garáží Olešnice u Červeného Kostelce....................................................1 249 000,- Kč   
Zděný byt v OV 2+1  se zahradou Police nad Metují..................................................................660 000,-Kč
Světlý zděný byt v OV 3+1 Nové Město n/M - Krčín............................................................1 495 000,- Kč

Zajímavý rodinný dům se zahradou 
u České Skalice ve Vestci

 Zajímavý větší rodinný dům se zahradou u České Skalice ve 
Vestci. Vhodný pro bydlení i podnikání.  Nemovitost je umístěna 
na okraji  rozvíjející se obce, ve velmi klidném prostředí.  Ob-
jekt je napojen na el. + vodu, odpady jsou řešeny do jímky. 
Dojezdová vzdálenost do NA je 15 minut, HK 25 minut a TU 20 
minut. V budoucnosti a po vhodně zvolené investici se stane ten-
to RD kvalitním, klidným místem pro život za rozumnou cenu.                     
                                            •  Cena : 1 495 000,-Kč

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

Jaro m�že p�inést impuls
V �eské republice se po�et alergik� 
za posledních 20 let zdvojnásobil. 
Jejich po�et se již  odhaduje na je-
den milion.

 Nejvíc lidí má alergii na n�který 
z pyl�. S p�icházejícím jarem je tak 
op�t bude obt�žovat šimrání v nose, 
kýchání, vodnatá rýma a slzení o�í. 
Alergie se také m�že projevit zvýše-
nou únavou, bolestí hlavy a zrychle-
ním srde�ního tepu. P�íznaky alergie 
rozhodn� není radno podcenit. Ur�it� 
by je m�l posoudit léka�. �asem se 
totiž m�že po�et látek vyvolávají-
cích alergii rozši�ovat. Symptomy 
v nose �i o�ích se mohou stávat stále 
siln�jšími a rýma, zpo�átku trvají-
cí pár týdn� v roce, se �asem m�že 
zm�nit v rýmu celoro�ní. Neustále 
zanícená sliznice pak nebude schop-
na odolávat infekcím a bude oslabe-
na celková imunita. V pr�b�hu let se 
alergie m�že rozší�it i na dolní cesty 
dýchací a zp�sobit astma. 
 Podle odborník� nár�st alergik� 
souvisí p�edevším se zm�nami život-
ního stylu spole�nosti vyzna�ujícím 
se stresem a nedostatkem pohybu. 
�ím dál víc �asu trávíme v dokonale 
ut�sn�ných místnostech, ve kterých 
je �ada faktor� podporujících vznik 
alergií, nap�. prachové mikro�ástice, 

smog, bakterie, viry, spóry plísní, roz-
to�i, ale i chemické výpary z um�lých 
hmot a nábytku. Výzkumu ukázal, že 
v obytných místnostech bývá vzduch 
až desetkrát toxi�t�jší než ovzduší 
na ulici a až stokrát zne�išt�n�jší než 
v p�írod�. 
 Riziko alergie lze snížit dostatkem 
pohybu, sportem a posilováním imu-
nity. Práv� p�icházející jaro by mohlo 
být pro zlepšení životního stylu tím 
rozhodujícím impulsem.

¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

Provo�te si kuchy� královnou bylin!
 Aromatická bylinka bazalka právem pat�í mezi královské rostliny. Její název je dokonce složen 
ze slov von�t a král. U mnohých národ� byla považována za posvátnou jako symbol lásky a ochra-
ny. Pochází z Indie a v Evrop� se objevila až v 16. století. Nejznám�jší a nejvíce u nás p�stovaná je 
bazalka pravá, která nejen chutná, ale i lé�í. Její konzumace má p�íznivé ú�inky na naše zažívání, 
podporuje trávení a chu� k jídlu, p�sobí proti nadýmání, zlepšuje �innost ledvin, uklid
uje a ule-
vuje p�i bolestech hlavy. Své uplatn�ní našla i v medicín�, kde blahodárn� p�sobí na nervovou 
soustavu, proti každodennímu stresu, únav� a nervozit�.
 �erstvá nebo sušená bazalka je oblíbená p�edevším ve st�edomo�ských kuchyních. Speciality 
jako pizza, polévka minestrone nebo rozmanité omá�ky k t�stovinám si nelze bez bazalky p�ed-
stavit. Je rovn�ž nepostradatelnou sou�ástí studené omá�ky pesto. M�žeme potvrdit, že i �eská 
kuchyn� využívá bazalku. Její chu� a v�n� ovšem vynikne výrazn�ji v �erstvém stavu. Dob�e se 
kombinuje s �esnekem, cibulí, pažitkou, majoránkou, dobromyslí, saturejkou a tymiánem. Lahod-
nou a neobvyklou chu� pokrmu získáme, když �erstvou bazalkou oko�eníme zeleninové polévky, 
karbanátky, t�stoviny, zapékané pokrmy z raj�at nebo vajec, rybí pokrmy, omá�ky a majonézy, 
nebo ji m�žeme použít p�i výrob� bylinkového másla. I naše klasická rajská omá�ka dochucená 
bazalkou získá zcela jinou a originální chu�. P�idat ji m�žeme i do žemlové nádivky ur�ené k pl-
n�ní dr�bežího masa. K dochucení salát� lze použít bazalkový olej nebo ocet, který p�ipravíme 
vylouhováním snítky bazalky v kvalitním oleji nebo octu.

Cuketové karbanátky s bazalkou
500 g mletého masa, 1 cuketa, 1 vejce, 2 vrchovaté lžíce strouhanky, velká hrst bazalky, s�l, 
mletý pep�, majoránka, 5 stroužk� �esneku, 2 lžíce rajského protlaku, 2 lžíce solamylu.
 Mleté maso osolíme, oko�eníme a promícháme s vejcem, protlakem, rozma�kaným �esnekem 
a strouhankou. Cuketu nastrouháme nahrubo a vyma�káme z ní p�ebyte�nou vodu. Bazalkové listy 
posekáme najemno a obojí vmícháme do masa i se solamylem. Je-li sm�s p�íliš �ídká, p�idáme 
trochu strouhanky. Rukama namo�enýma ve studené vod� formujeme kulaté placi�ky a ty skládá-

me na plech vyložený papírem na pe�ení. Vložíme do trouby 
vyh�áté na 200°C a pe�eme 30 minut.

 Další inspirativní recepty na pokrmy ochucené bazalkou 
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

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (34)
KUDRNÁ� - RUBENA

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

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 21.3.2011 by se dožil 100 let 

pan Josef Lukášek z P�ibyslavi.
Kdo jste ho znali, v�nujte mu s námi

 tichou vzpomínku.

syn a dcery s rodinami

 Roy Litllesun, sta�ešina z kmene Hopi, 
p�ijal pozvání paní Renaty Kwokové 
a navštívil koncem února její Restaura-
ci Arielka v Náchod�. P�i té p�íležitosti 
uspo�ádal seminá� o duchovním pozná-
ní �lov�ka dnešní doby, plné neustálých 
zm�n a pohovo�il o cest� ke zdravému 
stravování. Na konci seminá�e se spolu 
s ním mohli návšt�vníci zú�astnit tance 
jednoho srdce.
 „Roy je velice skromný �lov�k s ote-
v�eným srdcem...,alespo
 tak jsem ho já 
poznala“ , zhodnotila akci paní Renata

(na snímku Roy s p�ekladatelkou 
Martinou Vexlerovou z Prahy)

 Další z podnikatel� Josef Kudrná� p�vodn� pracoval jako mechanik 
Barto
ovy textilky. Od roku 1907 v textilce Kodet a Nol� na Skalce 
za�al v nájmu vyráb�t v �ásti dílny nejd�íve mazadla a ucpávky. Cesta 
k zahájení gumárenské výroby ale byla kostrbatá.
 Firma Ko�nar a Vintera, založená roku 1890 jako mechanická tkal-
covna ln�ného a bavln�ného pestrého zboží m�la 80, pozd�ji 200 stav� 
pohán�ných parním strojem. Sídlila u dnešní ulice �. brat�í v úrov-
ni rubenské vrátnice. Výrobnu koupil Josef Lederer, který p�vodn� 
vlastnil malou dílnu v Židovské ulici. Tkalcovnu ale Kudrná� dostal 
do správy, zboural a na jejím míst� ješt� ve druhé sv�tové válce po-
stavil budovu T50.
 I Jonas Lewith založil po roce 1900 na louce pod ulicí Komenského 
také jednopatrovou budovu textilní továrnu, kde k pohonu používal 
parní stoj. Ze 170 d�lník� p�ed válkou jich vlivem krize z�stalo jen 
30. Bylo známo r�ení: „Seš línej, jako Lewitovy muly“. Jednalo se 
o budovu uprost�ed dvora Rubeny, za války p�estav�nou na strojírnu. 
Ta byla pozd�ji obestav�na dalšími budovami. Dosud slouží jako sklad 
forem.
 V roce 1923 se vrátil mladý Kudrná� ze zkušené u rakouské  rmy 
Semperit, kde získával jako d�lník poznatky o výrob� gumového zbo-
ží. V témže roce Jaromír Kudrná� a Ing. Jaromír Hakauf spole�n� za-
koupili Doctorovu  liálku na Komenského ulici, pojmenovali ji T20 
a ohlásili  rmu „Jos. Kudrná� a spol.“ Postupn� zahájili výrobu gu-
mových podpatk�, desek, mycích hub a drobné technické pryže. Zisk 
rostl a Kudrná� t�žce nesl, že se musí d�lit. Došlo na spory až facky. 
Proto J. Hakauf v roce 1928 z  rmy vystoupil a za odstupné vybudoval 
v Hradci Králové vlastní výrobu gumárenského zboží.
 Kudrná� junior uskute�nil p�ístavbu budovy T20 a zahájil v roce 
1929 výrobu velopláš�� a veloduší, pozd�ji gumové obuvi a podlah. 
V roce 1931 Kudrná� st. p�edal podnik synovi a ten s pomocí Ame-
ri�ana Logana vyrobil první pneumatiku a autoduši už v nové budo-
v� T30. Dostal se ale do  nan�ních nesnází. Sta�il ješt� v roce 1935 
z�ídit pobo�ku v Hlinsku, kde zavedl výrobu masek pro armádu, což 
ho zachránilo od krachu. Odtud výrobu p�esunul do Pardubic. Za pro-
tektorátu se dovedl p�izp�sobit, kolaboroval a tím z�stala jeho fabrika 
mimo kuratelu. V závod� byl na p�ejímku zboží jen n�mecký pov��e-
nec v hodnosti nižšího d�stojníka. Mimo masky vyráb�l pro Wermacht 
gumové �luny, nepromokavé plášt� i pryžové dílce pro ponorky, což 
neslo obrovské zisky. Za�al stav�t 4 etážovou budovu T50 pro válcov-
nu, veloduše, veloplášt� a technickou pryž.
 V kv�tnu 1945 byla utvo�ena revolu�ní závodní rada a fabrikanto-
vi Kudrná�ovi i �editeli Pulkertovi byl z d�vod� kolaborace zakázán 
vstup do závodu. Ihned byla ustavena národní správa, došlo k znárod-
n�ní a následn� byl utvo�en národní podnik Kudrná� Náchod. Od za-
�átku roku 1946 byl p�ijat nový název podniku „Rubena“. V polovi-
n� roku byla zahájena výstavba �ty�etážové budovy T60 s pr��elím 
do Komenského ulice. V p�ízemí byly sklady materiálu pro válcovnu, 
první a druhé patro obsadila administrativa, v posledním pak byly la-
borato�e.

 V �ervnu 1947 došlo k výbuchu odpa�ovaného benzinu v pot�rn� 
uprost�ed dvora. Požár byl brzy lokalizován a provoz závodu se ne-
zastavil. Sesterské podniky Mitas Praha, Fatra Napajedla, Pardubice 
i Hradec Králové nabídly ú�innou pomoc. Ihned byla vystav�na nová 
p�ízemní pot�rna textilu. Z p�vodn� administrativní budovy textilky 
naproti vrátnici bylo p�estav�no zdravotní st�edisko a zubní ambulan-
ce, pozd�ji v 1. pat�e i rehabilita�ní odd�lení. Bylo zde i n�kolik byt�. 
Od roku 1948 byl zahájen provoz v nové budov� expedice u nádraží 
u Kladské ulice s návazností na železni�ní dopravu hotových výrobk� 
i surovin.

 V roce 1948 v rámci reorganizace pr�myslu byl vytvo�en gumáren-
ský kombinát „Rubena Náchod“, zahrnující závody Náchod, Praha, 
Pardubice, Hradec Králové, Hrádek nad Nisou, Dv�r Králové, Mi-
letín, M�lník, a P�edm��ice. Gumárenský kombinát pro �eskou zemi 
s obratem p�es jednu miliardu korun obsáhl bezmála 50% kapacity �s. 
gumárenského pr�myslu. V roce 1950 vyrostl nový objekt válcovny 
sm�rem do Štefkovy ulice, který spojil budovy T50 a T60. Znamenal 
podstatné rozší�ení válcovny umíst�ním hn�ta�� a p�ípravny sm�sí. 
Podnik po znárodn�ní získal také textilku Cotona Jaroslava �ernocha, 
ležící bezprost�edn� za T 30 sm�rem k centru. Ve vile bývalého fabri-
kanta na Komenského ulici byla z�ízena od roku 1949 školka. V letech 
1968-74 byla vedle p�istav�na nová dvoupodlažní mate�ská školka. 
Nyní je za�ízení pod správou M�Ú. Z bývalého hotelu Slavie, kde 
na p�echodnou dobu v roce 1946-47 bylo umíst�no vedení ��K pro 
vyst�hovalce, byla z�ízena svobodárna pro ubytování svobodných pra-
covník� ze vzdálených míst. Nov� zbudovaná „dálnice“ v letech 1947-
50 pak umožnila lepší p�ísun materiálu z nádraží. (dokon�ení p�íšt�)

P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznat-
ky, 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.

��Podoba Rubeny z 50. let 



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:
SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 20% 

NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

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

St�ední škola �emeslná v Jarom��i ve spo-
lupráci s Cechem klempí��, pokrýva�� 
a tesa�� �R uspo�ádala 1. - 3. b�ezna 2011 
již devátý ro�ník sout�že dovednosti pro 
žáky u�ebního oboru tesa�. Sout�ž se 
uskute�nila pod záštitou hejtmana Králo-
véhradeckého kraje Bc. Lubomíra France. 
Na sout�ž p�ijeli ti nejlepší žáci z šestnácti 
škol z celých �ech..
Jarom��ské družstvo ve složení Josef Va-

ou�ek a Lukáš Janák získalo výborné 
druhé místo.
Toto umíst�ní ukazuje, že SŠ �emeslná 
v Jarom��i pat�í mezi špi�kové školy p�i-
pravující žáky na budoucí povolání.
Touto cestou d�kuji Bc. Ladislavu Kubia-
sovi a ostatním výchovným pracovník�m 
za výbornou p�ípravu žák�.
                       Zden�k Vítek, Z	 pro OV

SOUT�Ž TESA� 2011

 Akrobatická skupina Breitling Jet Team (BJTeam) p�edvád�jící úchvatnou skupinovou 
akrobacii se sedmi letouny L39C Albatros bude dle posledních informací op�t první zá�ijový 
víkend �arovat na hradecké obloze.
   Podle informací od ing. Aleše Cabicara, �editele a zakladatele CIAF, je tato skute�nost 
již nad jakoukoli pochybnost. „Byl to takový vzdušný boj na dálku s našimi špan�lskými 
konkurenty“, �íká s trochou nadsázky. „Evropský kalendá� leteckých dní je velmi napjatý, 
a získat do programu akrobatickou skupinu se snaží samoz�ejm� každý organizátor. Takže 
jsme svedli poctivý souboj se špan�lskými kolegy, kte�í po�ádají v ten samý termín letecký 
den v Malaze, a vzešli z n�ho vít�zn�.“ „Možná nám trochu pomohlo, že máme v �echách 
chutn�jší pivo“, dodává s úsm�vem. „Jsem velmi rád, že návšt�vníci budou moci BJT vid�t 
v Hradci i letos a mám od nich informace, že již secvi�ují sestavu s novými prvky na letošní 
sezonu“, uzav�el Cabicar.
   Skupina Breitling Jet Team odlétá celkem tak�ka 50 vystoupení v Evrop�, USA, Kanad� 
a Blízkém Východ� každý rok, sezonu zahajuje na p�elomu b�ezna a dubna soust�ed�ním 
p�evážn� v Saudské Arábii.                                                                                                   KP

V únoru žáci 9. ro�ník� ZŠ a MŠ Kr�ín 
navštívili polygra cký závod LOSENIC-
KÝ v Novém M�st� nad Metují. Firma se 
zabývá kvalitním tiskem propaga�ních 
materiál�, kalendá��, pohlednic, vyrábí 
i obalové materiály, navrhuje a realizuje 
krabi�ky, potiskuje kniha�ská plátna.
V závod� nás mile p�ivítali a potom již ná-
sledovala samotná prohlídka provozu.
Nejprve nás zavedli do dílny, kde vzniká 
návrh potisku. Tady nám pracovník ukázal 
možnosti výpo�etní techniky a celý postup 
jak vzniká návrh gra cké obálky. Potom 
jsme šli do dílny, kde dochází k p�enese-
ní návrhu na speciální hliníkovou desku,  
která slouží k vlastnímu potišt�ní. Každá 
deska je ur�ena pro tisk pouze jedné barvy 
a bylo zajímavé pozorovat tvorbu desky. 
Protože musí dojít k p�esnému nastavení 
desek opat�ují se zám�rnými k�íži. Nako-
nec se d�rují, aby byla zajišt�na správná 
poloha desky v tiska�ském stroji. Z fyziky, 
chemie a výtvarné výchovy víme, jak vzni-
kají barvy a jejich odstíny a tady jsme vše 
mohli pozorovat na vlastní o�i.
Velmi nás zaujal stroj, který sám bez p�i-
sp�ní lidské ruky dokázal z kartonu složit 
a ješt� slepit krabi�ku. Tak rychle a p�esn� 

ŠKOLNÍ EXKURZE DO POLYGRAFICKÉHO ZÁVODU
by to nedokázal žádný �lov�k na sv�t�. Nakonec prohlídky jsme vid�li tisk a vazbu Novom�st-
ského zpravodaje, který se b�hem n�kolika dn� objeví na pultech v našem m�st�.
Moc se nám tam líbilo a na rozlou�enou jsme každý dostal dárek. Rádi bychom i touto cestou 
pod�kovali majiteli  rmy za možnost nahlédnout do výrobního závodu a materiály, které po-
skytuje naší škole. Když vidíme kalendá�, pohlednici, knížku, nebo jen krabi�ku na léky nebo 
hra�ku, už víme, jak se to d�lá.                                                     u�itelé a žáci ZŠ a MŠ Kr�ín

Požadavky: samostatná práce, znalost programování CNC stroj�,
 práce s CAM a CAD programem

Nástup ihned
Platové podmínky: 20 000,- K� - 30 000,- K� (dle schopností uchaze�e)

            Možnost získání náborového p�ísp�vku
Místo výkonu práce: provozovna � rmy JIRKA a spol., s r.o., Hronov (areál WIKOV)

JIRKA a spol., s r.o.
Zábrodí – Kon�iny 132, 549 46 Horní Radechová
P�ijme zam�stnance na pozici

OBSLUHA CNC SOUSTRUHU A FRÉZKY

Kontaktní osoba: Ladislav Jirka
Tel.: 491 481 062, mob.: 603 464 109, 736 769 015

e-mail:  info@jirkaspol.cz

 Ve �tvrtek 3. 3. 2011 se uskute�nil karneval v ŠD p�i ZŠ Komenského v Novém M�st� nad 
Metují. Sešli jsme se všichni v maskách - paní vychovatelky i d�ti. Celé akci p�edcházely velké 
p�ípravy - výzdoba ŠD a p�íprava masek. Maškarní rej byl zahájen p�ehlídkou masek, d�ti se 
prošly ve svých nápaditých maskách pr�vodem po celé škole. Následn� si v každém odd�lení 
vyzkoušely sv�j vtip, obratnost, malí�ský i tane�ní talent p�i zajímavých sout�žích. V pr�b�hu 
rušného masopustního reje jsme pozapomn�li na b�žné starosti a prožili tak krásné odpoledne 
za zvuk� oblíbených melodií.                                                                              Vychovatelky ŠD

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V OÁZE
 Obyvatelé OÁZY v Novém Městě nad Metují zapátrali ve svých soukromých archivech 
a vytáhli fotoalba. Nad nimi vzpomínali i na drobné detaily, které si při jejich prohlí-
žení vybavili. Někteří jich měli mnoho, jiní třeba jen útlou obálku s několika obrázky, 
ve kterých mají ukryté krásné vzpomínky. Výběrem těch nejzajímavějších z nich vznikla 
výstava fotografi í „A léta běží“, kterou máte možnost až do 14.4. 2011 v OÁZE navštívit.                                                                    
                                                               

 Renata Pechlátová, Klára Nýčová, MSSS OÁZA

�arod	jové z Dijonu 
op	t na CIAF 2011

• jarní pro�ez strom�
• úprava zahrad
• terénní úpravy

Zahradnické 
práce 

Petránek

 je název projektu polské televize 
ve  Wroclavi. Týká se mapování tex-
tilního průmyslu v  česko-polském 
příhraničí. Z toho důvodu se nedávno 
polští televizáci objevili i v České Ska-
lici, kde natáčeli v  objektu tamního 
Muzea textilu.                                                     (r)

„HRANICE DOKO�ÁN“

Tel.: 724 173 560



CO MI ROK DAL 
 Echu se poda�ilo získat spoustu žhavých novinek o náchodské 
roda�ce Olivii Žižkové. Na svém kont� toho má po roce opravdu 
požehnan�. Jednou z nejd�ležit�jší v�cí, je její nedávný vstup do �ím-
skokatolické církve, což pro ni hodn� znamená.
 Jak sama Olivie �íká: „ Ano, jsem už t�i m�síce v��ící katoli�kou 
a stalo se to tak, že po  lmu CINEMATERAPIE nastala veliká úleva. 
�ekla jsem si, že navšt�vovat psychologa je ur�it� správné, ale �íká se, 
že víra tvá t� uzdraví. A to se taky stalo. Chodíme s manželem každou 
ned�li na mši a to i ke svátostem. Toužila jsem moc po p�ijímání eu-
charistie. Jsem znovu pok�t�na, bi�mována a s manželem jsme m�li 
ješt� jednu-církevní svatbu.Je s tím spojeno i to, že v kostele zpívám 
a letos na Velikonoce vydáváme CD liturgických písní. Jelikož jsem 
nikdy nenavštívila náchodský kostel, o to víc se t�ším na n�jakou vý-
znamnou mši svatou práv� v Náchod�. Za kmotra mi byl herec Ji�í 
Krytiná�, který se stal mým kolegou a zárove
 kamarádem v mé prá-
ci. U�inkujeme spolu v po�adu „Dívám se vzh�ru“, kde Jirka vypráví 
povídky a zážitky z hereckého života a já mezitím zpívám. Také spo-
lu d�láme divadelní pohádku pro d�ti „ O princezn� Kristýnce a šaš-
ku Kryšpínovi“, kde já hraji královnu :-) Objíždíme tak d�tské domo-
vy-Klokánky, školky, školy atd... Momentáln� jsem si zahrála malou 
roli v sociologickém dramatu „Poupata“ režizéra Zde
ka Jiráského, 
který dostal cenu za scéná� roku. / Premiéra  lmu bude ješt� v tomto 
roce./ Ob�as p�sobím v dabingu a samoz�ejm� stále zpívám Darinku 
– Revival. Myslím, že se nám s manželem da�í �ím dál více a jsem 
p�esv�d�ena, že nám k tomu dopomohla víra a Pán B�h, který nás má 
asi rád.                                                                                                (r)
                                                                       www.oliviezizkova.cz 
                                                                        foto: Milan Holenda

POD KŘÍDLY BÍLÉ VRÁNY
kadeřnictví – butik – manikúra

  Bílá vrána je symbolem jinakosti a neoby-
�ejnosti. A takový je d�m na Komenského ulici 
v Novém M�st� nad Metují, který pod k�ídly „Bílé 
vrány“ nabízí více služeb a obchodních �inností. 
Prvním pírkem „Bílé vrány“ bylo kade�nictví za-
ložené v roce 1990. Klasické kade�nictví pozd�ji 
prošlo prom�nou v kade�nický salon a p�idávaly 
se další aktivity: butik a klasická manikúra s pé�í 
o ruce a p�írodní nehty. „Usilujeme o to, být tou 
Bílou vránou, která je jiná, která se odlišuje nabíd-
kou a neustálým zkvalit
ováním služeb, profesi-
onálním p�ístupem ke svým klient�m, poskytová-
ním poradenství. Hledali jsme i to správné místo, 
kde by se naše prostory staly v�tšími, sv�tlejšími 
a dostupn�jšími, abyste u nás na�erpali pozitivní 
energii a odcházeli s p�íjemnými pocity,“ �íká ma-
jitelka kade�nictví Renata Jindrová a dodává, že 
pro stále bohatší nabídku služeb je nutností navšt�-
vovat pravidelná školení módních trend� a veletr-
h�. „Ú�astníme se i sout�ží a pro stálé zákaznice 
po�ádáme módní p�ehlídky, sledujeme módní tren-
dy a novinky,“ uzavírá paní Jindrová. 

Kadeřnictví
 Kade�nický salon U Bílé vrány poskytuje kompletní kade�nické služby 
- pé�e o vlasy od st�íhání, barvení až po kone�nou úpravu a to jak dámské, tak 
i pánské a d�tské klientele. Samoz�ejmostí jsou svatební, ve�erní a spole�en-
ské ú�esy. Sou�ástí nabídky je i následná pé�e o vlasy a vlasovou pokožku, 
revitalizace a opravy poškozených vlas�. V salonu si m�žete zakoupit kvalitní 
kosmetiku zna�ek GOLDWELL, REVLON, AMERICAN CREW (pánská 
�ada vlasové kosmetiky) a nyní i nov� LOREAL, se kterou zde pracují. Žádat 
m�žete i individuální prodlužování a zhuš�ování vlas�.

Manikúra 
 U Bílé vrány jsou nabízeny i profesionální manikérské služby dopln�né 
maximální pé�í o ruce a vaše nehty kosmetikou Nail Tek. „Program Nail Tek 
podporuje r�st a pomáhá udržovat zdravé p�írodní nehty. Využívá v�deckých 
výzkum� a podporuje hlavn� p�irozené procesy r�stu a vývoje nehtových bu-
n�k tak, aby byl ošet�ený nehet pevný a pružný. Terapie podle typu neht� 

obsahují vitamíny, minerály, proteiny pro zpevn�ní mezibun��ných vazeb, 
Pentavitin a �irou vodu pro posílení 	 exibility neht�. Jedná se o maximáln� 
osobní program. Každodenní použití kosmetiky vám p�inese nejen dlouhé 
a krásné nehty ale i nehty, které jsou pružné a vydrží. Speciálním programem 
vám pom�žeme p�ekonat p�echodovou fázi z um�lých neht� k vašim p�írod-
ním,“ �íká manikérka Kate�ina Francová, která vám poradí i s domácí pé�í. 
Salonní ošet�ení zahrnuje klasickou manikúru – masáž ruky, ošet�ení nehto-
vého l�žka a k�ži�ky, lakování terapeutickými laky a barevnými laky, které 
neobsahují DBP, formaldehyd ani toluen.

Butik
 Služby butiku U Bílé vrány zahrnují prodej a zap�j�ení spole�enských šat�. 
Tuto službu poskytujeme ve spolupráci se Salonem Daria – p�j�ovnou a pro-
dejnou svatebních a spole�enských šat� v Hradci Králové. M�žete si u nás 
vybrat ze široké nabídky model� spole�enských šat� klasických i moderních 
st�ih�, nápaditých barev a r�zných velikostí. Modely jsou pravideln� obm�
o-
vány a respektují nejmodern�jší módní trendy. Šaty z nabídky Salonu Daria, 
které aktuáln� nejsou U Bílé vrány vystaveny, je po domluv� možné p�ipravit 
k prohlédnutí a vyzkoušení.

Salon U Bílé vrány 
Komenského 153, Nové Město n. Metují, 549 01

www.ubilevrany.cz
e-mail: ubilevrany@seznam.cz

telefon: 491 472 267

Kontakty: 

Renata Jindrová, majitelka salonu, kadeřnice, 
tel. 602 107 033

Renata Plhalová, kadeřnice, tel. 739 176 188

Kateřina Francová, manikérka, péče o ruce a přírodní nehty, 
tel. 774 149 830

Ivana Kyralová, butik, půjčovna šatů, tel. 603 194 192

 Koncem ledna zavítali do Náchoda �eští 
herci, kte�í se spole�n� s n�kolika mladými lid-
mi p�ipravovali na natá�ení  lmu Bastardi II, 
jež se bude v letošním roce natá�et v Náchod�. 
Zkušení herci Jaroslava Obermaierová, Zde-
n�k Srstka a Eva �ížkovská, tak spole�n� s au-
torem projektu Tomášem Magnuskem vybírali 
po celý víkend v Zámeckém hotelu nové tvá�e 
práv� do zmi
ovaného snímku. B�hem herec-
kého víkendu p�ijel ú�astníky pozdravit také 
starosta Jan Birke, který si i vyzkoušel jedno 
z dramatických cvi�ení.                               M.K.

ROK 2011 AŽ 2012 
KVANTOVÝ POSUN LIDSTVA?

O tom všem a více se dozvíte na p�ednášce

Restaurace Arielka  v Náchod�
 1. 4. 2011 v 18. hod. 

p�ednášku povede Mgr. Alžb�ta  Šorfová ,
poradkyn� pro osobní rozvoj, 

majitelka internetové televize „Cesty k sob�“v Praze.

Existuje mnoho zdroj�, které se zabývají d�ním oko-
lo roku 2012. N�které jsou katastro� cké a n�které zas 
povzbuzující. Rozhodn� ale málokterý se k této �asové 

etap� staví vlažn� až nete�n�. 
Do prosince p�íštího roku zbývá už jen 21 m�síc�. 

Co se tedy má koncem roku 2012 dít ? 
Jaká je pravd�podobnost, že se tak bude dít ?

Vstupenky jsou k zakoupení v Restauraci ArielkaS herci
v Náchod	

  K d�tskému p�veckému sboru �ervánek z �erveného Kostelce p�ijedou koncem b�ezna 
na vým�nný pobyt dva výborné d�tské p�vecké sbory z Východního Slovenska. Prvním je 
Ozvena z Vranova nad Toplou (sborm.Vilma Krauspeová) druhým je Pro Musica a Mag-
nolia Michalovce–Sobrance (sborm.Viera Džoganová). Milovníci slovenského folkloru si 
jist� p�ijdou na své, nebo� tyto sbory budou krojované a krom� zp�vu budou i tan�it. Oba 
sbory absolvovaly �adu sout�ží v zahrani�í a nap�. sbory z Michalovc� zvít�zily v Severním 
Walesu–Llangollenu. Toto vít�zství m�l v r.2010 i sbor �ervánek, který si na domácí scén� 
rád s hosty také zazpívá.
Hlavní koncert tohoto p�átelského pobytu bude dne 2.dubna od 18.00 hodin v divadle 
J. K.Tyla v �erveném Kostelci.
Srde�n� zvou u�itelé a d�tský p�vecký sbor �ervánek.                                      J. Kube�ek

Úsp	šné sbory navštíví Kostelec

) ý j g
)))). MilMilMilMilovno novní iíciíciíci lslsl sloveoveove knsknsknskéhéhoéhoého ffofo folkllkllkllklororuoru si sisisisisi sis  
éé a a krokrom�m� zp�zp�pp vuvu budbudouou i ti tan�an�it.it.... ObObObOb Ob Oba aaaaaaa
yy z Mz Michichaloalovc�vc�c�c�c�c zv zvít�ít�zilzily vy v Seee Seeeeverververververerernímnímnímnímnímnímnímním 
�ervánekkkkk, k, k, k, k, k, terterterterrrý sýý i na da da da dddomáomáomáomáomáomácí cícící cí c scéscéscéscéscéscén� n� n�n�n�n

222 d.du.dubbnabna d ododod odododod od 1818 1818 1818 1818 18 00000.00.0000.0000 hohhho hoho hohohodindidindindindindinindin v v vvvvv didivdivdivdivdivvvv dldadadadladlaaa ee 

                                                               JJJ. KubKubKube�ee�ee�ekkk



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

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:

Výhody :  rychlost, kvalita, přímý tisk z PC, skvělá cena.

Cenové kalkulace zašleme obratem.

TISK-výroba razítek
K vodojemu 3
549 54 Police nad Metují
tel,fax:491 541 575
e-mail:tiskarna tiskmatena.cz
www.tiskmatena.cz

@

Mimo standardních zakázek ofsetového tisku,
od vizitek po katalogy, dokončujícího zpracování, výrobu krabiček a obalů,

výrobu razítek všech druhů a velikostí nabízí další službu:

Nákupem nového produkčního stroje BIZHUP PRO 5501 dochází ke zkvalitnění
a zrychlení zakázek v oblasti malých a středních nákladů. Jedná se o rychlý

malonákladový tisk, kde odpadají přípravné operace v porovnání s ofsetovým tiskem.
Tím se snižují náklady na tisk, což má příznivý dopad na cenu tiskovin.

Brožury tiskneme již od jednoho kusu, zakázky kde zákazník dodá vlastní
tisková data možno realizovat na počkání, nebo do druhého dne.
Tisk na všechny druhy papíru do gramáže 300 gr  max. rozměr

papíru 320 x 450 mm. Možnost tisku na PE nebo samolepící etikety čiré.
Stroj má přímo zabudováno zařízení na šití brožurek na 2 skobičky.

Tiskárna v Polici nad Metují rozšiřuje své služby:

VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128, 491 420 881

E-mail: t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

HEZKEJ PES
Střihová úprava, 

kosmetika a péče 
pro čtyřnohé kamarády

HEZKÝHO PSA najdete 
na Plhově, v Náchodě
ul.Kostelecká 1828 - suterén domu
(žlutý věžák směr Dolní Radechová)

po-čt 10.00 - 18.00 hod.
pá 10.00 - 15.00 hod. - popř.dohodou

Kristina Meierová
tel.: 739 13 41 41

RIEGROVA 196, NÁCHOD  

u „Staré lékárny“, Vojenské správy“

PO - PÁ 9.00 - 17.00
Kontakt: 491 427 707,
              725 033 101

      Odpov�dný pracovník - Ing. Suchánková Vlasta

✴ NABÍZÍME POJIŠT�NÍ
   SERVIS A DALŠÍ SLUŽBY PRO KLIENTY

� SPRAVUJEME VŠECHNY POJISTNÉ
   SMLOUVY BEZ OHLEDU NA MÍSTO UZAV-
   �ENÍ

� MOŽNOST HRADIT POJIŠT�NÍ  (SLOŽENKY)
   BEZ POPLATKU ZA P�EVOD

NA POVINNÉ RU�ENÍ 
a PRO UZAV�ENÉ SMLOUVY

 SLEVA, PRÉMIE a DÁREKAKCE



*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *
chod� poblíž centra, po nákladné rekonstrukci. 
Vratná kauce 25 000,-K�. Jen pro solidní zá-
jemce. Luxusní byt pro náro�né Volné ihned. 
Tel.602 790 044
* Prodám družst. byt 1+1 v Novém M�st� 
n.M.. Nová plast. okna, nové stoupa�ky. RK 
nevolat. Tel. 608 949 968
* Prodám byt 3+1 v OV, 73 m2, v Náchod� - 
Staré M�sto, 6. patro panelového domu. Cena 
1 080 000,-K�. Tel. 774 678 899
* Prodam zd�ný byt 2kk v OV, UT, obec Ho-
�i�ky. Tel.777800369
* Pronajmu byt 2kk v Náchod�, Palachova 
ul.1457, 4.patro bez výtahu, nájemné 3.500K� 
+ služby 1.800K� + el.energie. Tel:775 061 233
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko nám�stí v 
Jarom��i o podlahové ploše 44,4m2 v dom� �.p. 
382 v ulici Na Vrších. Cena:730000K�. Tel: 
732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarom��e. Jedná se o 
menší byt o vým��e 16m2 v centru m�sta Ja-
rom��e vedle gymnázia a sportovního areálu s 
vlastní koupelnou, plynovým topením a s vlast-
ním oplocenýn pozemkem. Cena: 299000K�. 
Tel: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám byt 1+1 v OV, Nové M�sto n.M. P�i 
rychlém jednání sleva. RK Nevolat. 
Tel. 721 699 960
* Prodám garsonku na B�loveské ul. v Ná-
chod�, cena 700 tis.K�, nová plast.okna, nové 
rozvody. RK NEVOLAT! TEL.:777 722 050
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám byt 2+kk 48 m2, cihla v centru Ná-
choda. TEL.:606 949 222
* Prodám byt 3+1 v OV na Malecí v Novém 
M�st� n.Met. Cena dle dohody. Sp�chá. 
Tel.773 969 983
* Pronajmu byt 1+kk, 50 m2, nov� zrekonstru-
ovaný v Hronov�. TEL.: 608 66 77 30
* Prodám DB byt 3+1 v Náchod� na Brance, 
4.P, jižní strana, výhled do p�írody, cena doho-
dou. RK NEVOLAT. TEL.:608 47 69 20

* Prodám byt 3+1 80metr�. Nová kuchy
, 
koupelna, plast. okna, topení. V klidné �ásti 
�eské Skalice. 5min školka, 10min nám�s-
tí. Cena: 1500000. Dohoda možná. Tel. 
732912626

* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu vybavený byt 1+1 s balkónem 
v Náchod� na Karlov� kopci (kuchy
, led-
nice, sporák, vestav�ná sk�í
). Nov� opra-
vený balkón, plastová okna, nová plovoucí 
podlaha v celém byt�, internet. Celý objekt 
je nov� zateplený (nízké náklady za teplo). 
Velmi p�kné a klidné bydlení. Nájem 3500 + 
energie + internet. V p�ípad� dlouhodobého 
nájmu možná sleva na nájemném! Volný od 
7.3.2011. Tel: 604 188 559
* Pronajmu dlouhodob� v cihlovém dom� 
byt 1+1, 49 m2 v Náchod� Starém M�st�, v�et-
n� za�ízení. P�kné a klidné bydlení + parovišt�. 
Nájemné v�etn� záloh 6.000,- K� + 10.000,- 
vratná záloha. Tel. 603 722 252
* PRONAJMU DLOUHODOB
 nový byt 2+ 
kk 44m2 v Hronov� nedaleko centra. V p�ípad� 
zájmu volejte 602 133 173, E- mail: renestarkov@
seznam.cz
* Prodám družstevní byt 2+1 v klidné a atrak-
tivní lokalit� v Náchod� na Brance. Byt je v 
p�ízemí cihlového domu, nová plastová okna, 
možnost kabelové televize a internetu. V roce 
2013 bude byt p�eveden do OV. Celková vým�-
ra bytu je 40 má, k bytu pat�í sklep, parkování 
p�ed domem. Poblíž domu je autobusová za-
stávka. TEL.:776 730 849, 777 062 340
* PRONAJMU dlouhodob� v Novém M�s-
t� n/M byt 1+kk 30m2. D�m je v klidné �ásti 
m�sta, zateplen, plastová okna, výtah, možnost 
p�ipojení k internetu, digitální p�íjem TV. Volný 
ihned. Nájemné 3600,-K� + 1000,- záloha na 
teplo a vodu. Kauce 15000,- K�.
Tel. 608 323 373
* Pronajmu v Náchod� byt 3+1 v os. vlast-
nictví, v klidné okrajové �ásti, SUN, 4.600 m�-
sí�n� + energie. Požadujeme kauci. Volný od 
5/2011. Tel. 728 339 620, 776 869 905
* Prodám DB 1+1 v Novém M�st� n.M. Male-
cí, zateplen, plast.okna. Cena 730 tis.K�. 
TEL.:777 08 31 31
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, nová okna, za-
teplen, 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

* Prodám nové nízkoenergetické RD v Mezi-
lesí u Nového M�sta a v Polici nad Met. �ast. 
na splátky. Tel. 603 525 531
* Hledáme d�m nebo chalupu nejl. okr. 
NA, RK s p�kným výhledem, cena dle stavu. 
Tel.: 608 883 012
* Prodám slunný staveb. pozemek 1768m2 v 
Hor. Adršpachu - p�kné místo, sit�, p�ístup, JZ 
exp. 250K�/m2 Tel.: 602 439 107.
* Koupíme pozemek m�že být i s nemovitostí, 
v okolí Nového Hrádku a sm�rem k Náchodu, 
polosamota do 1,2mil. Tel.: 721 146 244
* Prodám ve Velkých Petrovicích p�kný RD 
4+kk. Na udržovaném pozemku o celk. vým��e 
1.200 m2 je zd�ná kolna a dílna. Ihned volné k 
bydlení nebo rekreaci. Tel. 608 245 634

* Prodám rodinný d�m 4+1 na Kramoln� 
cena dohodou Tel. 603229415

* Prodám (pronajmu) garáž v �eské Skalici 
ul. Zelená kousek od nádrže Rozkoš, sm�r Spy-
ta. Plocha 21m2, možný p�íjezd nákladního au-
tomobilu. Lze použít jako sklad a nebo zázemí 
pro rybá�e. Volná od 1.4.2011. Tel 721 435 426
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod� Na 
Strži, od 1.4.2011. TEL.: 608 241 271
* Prodám luxusní pozemek s výhledem na zá-
mek v Náchod� v�etn� projektové dokumenta-
ce, cena 1,480 mil.K�. TEL.:775 703 440
* Prodám nemovitost lokalita u zimního stadi-
onu v Náchod�. TEL.:725 366 515
* P�ijmu do spole�ného pronájmu v RD sluš-
né lidi, dlouhodob�, cena v�. el. 5500,-K�, lo-
kalita Nový Hrádek. TEL.:732 370 663
* Prodám malý rodinný d�m v Náchod� - 
B�lovsi, bez zahrady, s malým dvorkem. Cena 
dohodou. Tel. 604 619 412, 777 254 988
* Prodám RD v Náchod�, zahrada 1140 m2, 
cena 1,6mil.K�. Tel. 607 705 707
* Prodám RD v �erveném Kostelci (Horní) 
�ást. po rekonstr. - izolace, podlahy, okna, tope-
ní, oplc.zahrady... Foto mailem. Cena 1,85 mil.
K�. Rychlé jednání sleva. TEL.:776 311 277
* Prodám pozemek v Orlických horách - cca 
1500 m2, vhodné i na stavbu chat �i RD (sta-
vební parcela), pozemek je na rovin�, oplocený, 
inž. sít� v míst� nebo na hranici pozemku, cena 
dohodou, RK nevolat, kontakt: 737 834 044, 
491 421 904
* Prodám menší rodinný d�m 3+1 se zahrád-
kou v centru Hronova po celkové rekonstrukci 
ukon�ené v roce 2010, vhodný ihned k bydlení 
bez pot�eby oprav. Cena 1 800 000 K�. Tel: 608 
163 824, e-mail:adaada1@seznam.cz

* Prodám �adový d�m v �eské Skalici, 5+1, 
3 balkony, nová koupelna, celé podsklepeno, 
zahrádka. Cena 1.800.000 K�. Tel. 602 805 053
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u Nového M�s-
ta nad Metují - d�m je po rekonstrukci, topení, 
v objektu p�da, sklep, zahrada 280 m2, garáž, 
k�lna. Ihned k nast�hování. Cena 1 890 000,-
K�. Tel. 724 307 964. RK nevolat!
* Prodám p�knou chatu v obci Zábrodí u 
rybníka Špinka, chata je �áste�n� vybavená, 
krb, terasa, vlastní studna, pozemek 200m2 ven-
kovní krb, ideální možnost rekreace, koupání, 
v okolí cyklotrasy, bezvadný stav, nadzemní 
podlaží:2. TEL.: 776 730 849
* Pronajmu ovocnou zahradu s chatkou a 
skleníkem v �erveném Kostelci podmínky 
osobn� dohodou. TEL.: 605 246 800
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom�-
�e. D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 
cena 2.050.000K� Tel.: 732 799 528, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. 
D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena 
6000K� bez energií + kauce. Tel.: 732 799 528, 
e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici-Zájezd. 
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 centra m�sta Hro-
nov. Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt o veli-
kosti 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
* Prodám �adový RD 4+1 v Náchod� za pivo-
varem. Tel. 608 26 18 06

* Pronajmu dlouhod. malou kancelá� s vý-
hledem do zelen� poblíž centra, v�etn� WC,v 
nov� zrek. dom� v NA. Nutno vid�t. Náj.1.500,-
K�+el.+vody+topení+kauce., tel. 608903070.
* Pronajmu prodejnu Náchod Kamenice, vol-
né od 1.4., a kancelá�e 1.patro na Kamenici. 
TEL.:605 450 384
* Vym�ním pronájem v�tšího obchodu cca 
90 m2 v Náchod� na Kamenici za menší též na 
lukrativním míst�, nebo polovinu obchodu pro-
najmu. Tel. 777130423.
* Pronajmu prodejnu 57 m2, sklad 14 m2 v 
Nové M�st� nad Metují. TEL.:777 09 37 73
* Dlouhodob� pronajmu prodejnu v Hrono-
v�, 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 obchodní prostory 120 m2 v 
centru Náchoda v OD Zefyr. TEL.:602 462 397

* Pronajmu nebytové prostory o celkové vý-
m��e 125 m2 u centra �eské Skalice. Lze využít 
na provozovnu služeb (kosmetika, kade�nictví, 
manikura atd.) nebo jako ordinace léka�e, pro-
dejnu, menší výrobnu nebo provozovnu, kance-
lá�e, pop�. t�locvi�nu. Cena dohodou. Info na 
tel. 608 888 141

* Pronajmu malé nebyt.prostory k podnikání 
v Hronov� (manikúra, pedikúra, kade�n. a pod.) 
TEL.:608 66 77 30

* Prodám plastové okno, nové, nepouží-
vané, provizorn� usazené v p�n�, rozm�ry: 
150x150cm, zlatý dub/bílá, pro l VEKA soft-
line. Výborný stav. Tel: 604451851
* Prodám karavan na zahradu, teplá a studená 
voda, PB topení, cena dohodou. Tel. 603 90 88 21 
(Náchod)
* Prodám 4 ks pneu - letní. Po jedné sezó-
n�. Rozm�r 165/70R 14, cena 1800,-K�. Tel. 
723 315 405
* Prodám el.bojler na oh�ev teplé vody - 200 l, 
stá�í 4 roky, cena 1900,-K�, záchodovou mísu - 
v.50 cm, nová, cena 900,-K�. TEL.:775 667 611 
volat po 16.hodin�
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - 
travní substrát, ideální k obnov� a zakládání 
nových trávník�, do skleník� a výsadb�. Cena 
400,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962
* Prodám kompletní Vari seka�ku - s lištou, 
dobrý technický stav, za 12 000,-K�. Tel. 491 
427 801, volejte ráno mezi 8.00 - 9.00
* Otoman na chalupu, dále nové šamotové 
vložky do kamen „club“, 1 x propan-butanová 
láhev - 2 kg i s va�i�em (cena 200,-K�). Tel. 776 
155 302, V.Po�í�í
* Prodám televizor OVP 2176, uhlop�í�ka 50 
cm, p�v cena 5000,-K�, jako nový - t�i roky 
starý. Nyní za 1000,-K�. Tel. 739 91 43 75, 
603 510 371,
* Prodám dív�í elektrickou motorku PEG-
PÉREGO r�žové barvy s motivy Disney. Cena 
600 K�. Tel. 775 05 01 76
* Prodám d�tské kolo AUTHOR žluté bar-
vy. Vhodné pro v�k 4-6 let. Cena 800 K�. Tel. 
775 050 176
* Prodám lednici SAMSUNG nerez, p�v.cena 
12 tis. NYNÍ 4 tis.K�, skoro nová, nepoužívaná, 
stá�í 3 roky, roz.545 mm š., 589 mm hl., 1453 
mm v. 190 litr�. TEL.:774 97 12 15 Náchod
* Prodám prase vykrmené beze sm�sí, možné 
i v p�lkách. Tel. 494 665 327, 739 028 159
* Prodám kalifornské králíky, chovné i naza-
bití. 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�echu, 90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám kachlová kamna. Dohoda. 
TEL.:777 08 31 31

* Koupím ovci, kozu �i da�ka. Do 500,-K�. 
Tel. 776 552 658
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji též 
bankovky a vyznamenání. Tel. 602 735 593

* Koupím staré pohlednice, vále�ná fota, dob-
�e zaplatím. Tel. 775 440 253

* Výrobna betonových tvarovek zdarma na-
bízí za odvoz zlomkové a vým�tové dlaždice 
vhodné ke zpevn�ní ploch i do základ�.
Volat 603 257 124.
* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na vršku a bokách s ornou p�dou. 
TEL.:739 814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, 
odpadu, v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 
777 222 232
* ZAHRAJI ŽIV
 pro st�ední a starší gene-
raci. Hity od 60. let po sou�asnost, country. 
lidovky. Vlastní doprava. Tel. 491 614 715, 
731 706 612
* Broušení �et�z� moto. pil za 40 kus. Po tele-
fonické dohod� - tel. 724 115 855, na po�kání v 
Náchod� - B�lovsi.

* Hubn�te d�ív než vás k tomu bude nu-
tit váš léka�. WWW.hubnete.cz/hornych, 
tel:724 084 805

* Nabízím stavební su� za odvoz. �. Skalice 
TEL:774 022 092

NÁCHODSKO
776 353 038

Půjčka pro každého- tel. 736619428
Zprostředkovatel pracuje pouze pro

jednoho věřitele

* Nabízíme pronájem byt� o velikosti 2+1 a 
3+1 v �.Skalici a za�ízeného bytu 1+kk v Nácho-
d�. Kauce nutná, více info na tel. 602 204 002.
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se 
zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, 
zateplení, kuchy
, koup., d�ev.oblož.dve�e. Náj. 
5.500K�+voda+el.+plyn+kauce, tel.608 903 070
* Sháníme ke koupi byt v os.vl. Náchod� 2+1, 
nejl. Plhov nebo ul. B�loveská.
Tel.: 608 667 734
* Pronajmu dlouhod. nebo prodám zd�ný DB 
3+1, 78m2, 4.NP v NA- Branka, kr.výhl., balk. 
Nová plast.okna, plyn.top. Náj.5.000K�+ inkaso 
1.653K�+plyn+el.+kauce, tel.608 90 30 70
* Pronajmu (i dlouhodob�) byt 3+1 s balko-
nem, Náchod Branka, �áste�n� za�ízený, ná-
jemné 8.000 K� v�. inkasa, vratná kauce 16.000 
K�. Volný ihned. tel: 739 275 119.
* Pronajmu dlouhod. nebo prodám DB 1+1, 
45m2, 2.NP v NA sídl.u nem., kr.výhl. na Bra-
žec, balk., zd�né jádro, nová plast.okna, zateple-
ní. Náj.3.500K�+inkaso2.749+el.+kauce,
tel.608 903 070
* Hledáme byt Hronov, Velké Po�í�í 2+1,3+1 
do 1mil. os. vl.Tel.: 773 559 014
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný, nevy-
bavený byt 2+kk 5 min. od centra Náchoda, 
vhodné i na kancel.prostory. TEL.:605 450 384
* Pronajmu dlouhodob� hezký podkrov-
ní byt 4+1,110 m2,v1.NP rodinného domu 
se zahradou v Náchod�-Bražci. Nájem 5500 
K�+uhlí+el.+kauce, tel.608 903 070
* Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda. Cena 
6.600 + el. + plyn. Kauce 1 nájem. Volat pouze 
po 18. hod na tel. 603 398 571. RK nevolat.
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v os.vlast., o 
vým��e 33 m2, v 1 NP nov� zrekonstruovaném 
zd�ném dom�, v Náchod�-B�lovsi. Nájemné - 
3.500,-K�, tel. 608 903 070
* Pronajmu p�kný slunný byt 2+kk (63 m2) 
v cihlovém dom� v centru Náchoda (100m 
od nám�stí). Byt je po celkové rekonstrukci - 
vše nové, p�ípojka na satelit a internet. Nájem 
6.000,- K�, služby 2.000,- K�, kauce 12.000,- 
K�. Tel.: 737 407 528
* Prodám Dr.byt 3+1 v centru �.Kostelce 
p�ízemí. Byt je po rekonstrukci. Do os.vlast-
nictví v roce 2013. Nutno vid�t. Cena dohodou. 
Tel.774876396 r.k nevolat
* Prodám krásný rekonstruovaný byt 4+1 
(79m2) v nov� zatepleném panelovém dom� v 
Broumov� na Spo�ilov�. Cena v�etn� moderní ro-
hové kuchy
ské linky + kvalitní spot�ebi�e): 840 
000 K�! Tel: 602 750 701. Foto na: http://ma80.
rajce.idnes.cz/Byt/
* Prodám za�ízený byt 1+1, 47m2 v Ná-
chod� (Plhov), d�m je zateplen, nová plas-
tová okna. Cena k jednání 800.000,-K�. 
Mob. 605 915 337.
* PRODÁM p�kný byt 3+1, 74m2 v cihlovém 
bytovém dom� v Hronov�. 2.NP., nadstandard-
ní úpravy. Cena DOHODOU. Tel. 776 333 139
* Pronajmu v Náchod� byt 3+1 v os. vlastnic-
tví, v klidné okrajové �ásti SUN, nájem 4.600 
K� m�sí�n� + inkaso, požaduji kauci, volné od 
5/2011. Tel. 728 339 620
* Prodám garzonku v B�lovsi. Velmi dobrý stav. 
Cena k jednání 695.000 K�. Tel: 602 575 252
* LEVN
 Prodám byt 3+1 v Náchod�, po 
rekonstrukci, plov. podl., zd�né jádro, plast. 
okna, tel. 737317019
* Pronajmu 3+1 v 1. pat�e rodinného domku 
na okraji Náchoda, nájem + inkaso 8.500,-. Tel. 
po 18. hod 774 407 168
* Prodám byt 3+1 o velikosti 73 m2 na SUN 
v Náchod�. Byt je zrekonstruovaný, má zd�-
né jádro, nadstandardn� vybavenou kuchy
, 
nová plastová okna. D�m také prošel rozsáh-
lou rekonstrukcí, je zateplen, má novou fasá-
du, balkony, vstupní prostory a výtah. Letos 
bude p�eveden do OV. Velmi p�kné bydlení, 
nutno vid�t. Cena 1 100 000 K�. RK nevolat!!! 
TEL.:724 520 930
* Prodám nebo pronajmu byt v OV 3+1 
po �áste�né rekonstrukci v Úpici. Na dom� 
je nov� provedena vým�na oken a zateplení. 
Tel.775179571
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONOV�, 
P�ÍZEMÍ, 200M OD NÁM�STÍ, PO CEL-
KOVÉ REKONSTRUKCI. K DISPOZICI OD 
1.3.2011, NÁJEMNÉ 5.000K� + ZÁLOHY, 
KAUCE 15.000K�. 777 302 483
* Vym�ním 1+1 v OV Náchod Plhov po celko-
vé rekonstrukci za v�tší. Rozdíl doplatím. 
Tel. 721 563 263
* Prodám p�kný byt 3+1 na Plhov� v Nácho-
d�, os. vlastnictví, po �áste�né rekonstrukci, 
možnost �ást. za�ízený, cena dohodou po pro-
hlídce. Tel. 602 603 116, 602 284 585
* Pronajmu byt 1+kk s balkonem, v OV, v 
Novém M�st� n.M. - Malecí, nájem 3500,-K� 
+ inkaso 1500,-K� + kauce. Tel. 732 167 291
* Pronajmu dlouhodob� slunný byt 3+1 s vel-
kým balkonem v 4.poschodí v Náchod� - sídl. 
Branka. Nájem 4200,- + voda + inkaso + kauce 
15000,-K�. TEL.:722 135 026
* PRONÁJEM BYTU 1+KK NÁCHOD 
PRAŽSKÁ, NOVÁ KUCHY�. LINKA, VOL-
NÝ OD 1.4. CELKOVÁ CENA DO 5 200,- 
KONTAKT NA: 732336103
* Prodám byt 3+1 v OV (podíl na rodinném 
dom�) v Hronov�, cena 810 tis.K�. 
TEL.: 777 634 731
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Ná-

Kompletní pomoc z Vašich dluhů.

tel. 607 752 017

Přenechám pronájem obchodu 
na Kamenici v Náchodě 
(bývalá mléčná jídelna) 375 m2

Tel. 774 303 250

Přijmu prodavačku 
ve starobním důchodu 

do Tabáku v České Skalici

tel. 774 303 250

BYTY

R
ZNÉ

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

* Aktiv.60ti letá d�chodkyn� (st�edoškola�-
ka) hledá zam�stnání - prodej, úklid, vrátná, 
tém�� cokoliv. Náchodsko. TEL:606 447 248
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i 
ploty, pokácím i vysadím nový stromek, ukli-
dím listí. Tel. 737 564 496
* Hledám dlouhodobý pronájem zem�d�lské 
p�dy, minimáln� 5 ha. a více, cena za 1 ha do-
hodou. Volejte tel. �íslo 608 409 715
* Hledáme zkušeného stavebníka, který po-
radí s p�estavbou starého domu na venkov� 
(p�edevším st�echa, podkroví) Tel. 777 253 560
* Hlídání d�tí. (u�it. MŠ, 32 let praxe). �iš-
t�ní oken, koberc�, sed. souprav, uklidy. Tel. 
605 145 004

* Hledám na ob�asnou výpomoc odvozu ná-
bytku v odpoledních hodinách PO-�T. Mobil 
721360435
* Nabízím volnou kapacitu na Avii A 80 
sk�í
, 10 europalet, nosnost 4,5 t, v�etn� �idi�e, 
vždy na dva týdny v m�síci. 100 % vytížení je 
možné. Tel. 777 206 881

* Prodám original letní kola na FORD FO-
CUS II 205/55 R16 Pirelli P7, disky 5 d�r, 
bez koroze a poškození, vzorek pneu 3 mm, 
original poklice. Celá sada za 2800,-K�. 
TEL.:608 955 425
* Prodám Fiat Stilo, r.v.2002, ABS, 6x air-
bag, klima, tm.skla, PC, letní a zimní pneu 
na discích, modrá metalíza ... v dobrém sta-
vu! Cena: 75.000K� - možná SLEVA!!!
tel.: 725 256 789

* Daruji za p�ísp�vek krmiva - 3 fenky a dva 
pejsky, st�ední velikosti, ostražití hlída�i, stá�í 
2 m�síce. Tel. 732 351 433 

AUTO - MOTO

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 
491 520 156 Pod�bradova 230, Náchod - plošný materiál 774 999 379

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
Přijmeme prodavačku/če truhlářských potřeb a železářství
požadujeme: * komunikativnost * p�íjemné vystupování a zevn�jšek * základní 

znalost ovládání po�íta�e v prost�edí Windovs a DoS – OBOJE  PODMÍNKOU!!!* 
pracovitost * bezúhonnost * �istý trestní rejst�ík

nabízíme: * práci na HPP * standardní platové podmínky * p�íjemný kolektiv

Kontakt na 777855455 nebo přímo na prodejně
vše mezi 8.00-17.00 hod.

Montáž a servis
LPG Náchod

- včetně výměny nádrže
- sekvenční vstřikování 21 000,-Kč

Milan Pšenička tel. 777 05 44 15, 
Jizbice 42, Náchod

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

PRÁCE-HENYŠ
TEL.: 776 327 208



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)

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

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!

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

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

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZ
STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P
DU, SKLEP, D
M

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Koupím vzduchovku, 
přilbu,bodák 

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

Pavel Novák  724 972 708
Štěpán Omámik  605 435 350

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

* Kompletní dodávky a rekonstrukce střech
* Montáž všech běžných druhů krytin
* Montáž střešních oken Velux, Fakro
* Nátěry žlabů a plechových střech
* Drobné opravy, veškeré výškové práce
   pomocí horolezecké techniky
* Zajistíme likvidaci odpadů
* Slevy na materiál až 20 %
* Záruka 60 měsíců, rozpočet zdarma

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

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/m2K, 

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%

za starý nábytek a nepot�ebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny p�i st�hování,

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

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

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.

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ

CENTRUM
K. ŠOLCOVÁ-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

tel.: 775 261 853, 776 687 510

 AKCE : 
SLEVA NA VEŠKERÉ PRUTY 

10% 
(platí do konce března)

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

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ P�ÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny

pro
  digitální sestavy pro satelitní a DVBT

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 - 9.oo - 14 .oo hod
St – 11.oo – 16.oo hod 
�t -    9.oo – 14.oo hod 
úterý a pátek zav�eno 

„bílí červi, dendrobeny“

    chemické výrobní družstvo

významná spole�nost v oblasti výroby a distribuce dekorativní

a lé�ebné kosmetiky  se sídlem v Novém M�st� nad Metují

 hledá  pracovníka na pozici:

 samostatný vývojový pracovník
Požadujeme:  • vzd�lání VŠ chemického, farmaceutického nebo p�írodov�dného  

                              sm�ru

                         • znalost práce v laborato�i a technologii výroby

                         • znalost problematiky vývoje kosmetických p�ípravk	 výhodou

                         • znalost práce na PC 

                         • znalost anglického jazyka vítána

                         • samostatnost, odpov�dnost, spolehlivost,  exibilita

Nabízíme:        • samostatnou pozici

                         • zázemí spole�nosti s dlouholetou tradicí

                         • odpovídající ohodnocení

Nástup:            dle dohody

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu:

 lambertova@detecha.cz, tel. 491477133

KLÍ�E - ZÁMKY
Servisní st�edisko FAB

Výroba - Prodej - Montáž
	 Klí�e AUTO + KÓDOVÁNÍ

	 Klí�e vložkové i na kartu

	 Klí�e dozické

	 Klí�e trezorové

	 Sjednocování vložek FAB

� Opravy vložek FAB

� Montáže bezpe�nostního kování

� Nouzové otevírání dve�í

606 267 922

ALFA - ul. Krámská 731
Náchod

na zjišt�ní zájemce o koupi majetku: 
pozemek pozemková parcela �.1922 

v k. ú. a obci Hejtmánkovice. 

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

ú�edních deskách m�stských ú�ad� 
a na telefonním �ísle  491 457 271.

Ú�ad pro zastupování státu ve v	cech majetkových 
vyhlašuje dnem 21. 3. 2011 

výb�rové �ízení

St�echy
Zelená úsporám

Cenové kalkulace zdarma !

 pokrýva�ské
 klempí�ské
 tesa�ské
 bytová jádra

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

www.strechy
 ash.cz
mail: strechy
 ash@seznam.cz

tel.: +420 608 345 132Realitní 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 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

Náchod - DB 3+1(pl. 85,30m2)ve zd�ném dom� 
na Brance v 2.NP, do os.vl. v r. 2014 ..........1,248mil. 
Náchod - rodinný d�m 3+1 (podl. pl. 120m2) 
v Náchod� s pozemkem o vým��e 1 199m2 1,690mil.
Šonov u N. M�sta n/Met. - novostavba p�ed dokon�ením 
RD s dv�ma byt. jed.(1+1, 4+kk) .....................2,150mil. 
Bohuslavice n/Met. - RD 5+1, bazén, altán, stání pro 
2 auta, Hypotéku vám zajistíme ..................1,650mil.
Náchod - B�loves - dvougenera�ní rodinný d�m (2+1 
v 1.NP, 3+1 v 2.NP) se zahradou ................2,300mil.
Brzice - poloroubená chalupa 12km od �. Skalice 
s pozemkem  1 118m2 na klidném míst� .....1,800mil.  
Hronov - dvoug. rodinný d�m (4+1, 1+1) nedaleko 
centra v klidné �ásti, p�kné bydlení ............3,500mil. 
Nové M�sto n/Met. - Spy - prodej stavební parcely 
800-2000m2, rovinaté slunné místo ......... 590,-K�/m2

Náchod - �RD 5+1 nedaleko centra na klidném míst� 
s pozemkem 400m2, úpravy nutné ...............1,990mil.
Náchod - Plhov - byt 3+1 v os. vl. ul. Kostelecká v 4.
NP s výtahem, �ást. rekonstrukce .................... 995tis.

Náchod - Plhov - dlouhodobý pronájem bytu 1+1 
na Plhov�. Byt je v 6.NP, pl. je 31,81m2 .... 3tis./m�s.
Žár nad Orlicí - udržovaný RD 5+1 s garáží, 
zd�nou kolnou a zahradou, 25km od HK ....2,380mil.
Náchod - pronájem nebytových  i  prodejních prostor 
nedaleko centra,víceú�elové využití ......... 30tis./m�s.
Studnice - udržovaný rodinný d�m 5+1 6km 
od Náchoda se zahradou o vým��e 600m2 ...2,295mil.
Hronov - RD 3+1 se zahrádkou v centru po celkové 
rekonstrukci, ihned k bydlení ......................1,690mil.
Náchod - B�loves - menší rodinný d�m 3+1 
s dvorkem, udržovaný stav, podl. pl. 64m2 ...... 950tis.
�eská Skalice - podsklepený �RD 4+1 s terasou 
a menší p�edzahrádkou, podl. pl. 120m2 .....1,890mil.
Rtyn� v Podkrk. - rodinný d�m 2+1 s garáží a zahra-
dou o vým��e 620,d�m je udržovaný ..........1,790mil.
Náchod - stavební pozemek o vým��e 1 396m2 
na lukrativním míst� v T�ešínkách .......... 830,-K�/m2 
Hronov - celkov� podsklepený krajní �adový rodinný 
d�m 4+1 s pozemkem 383m2 ......................2,700mil.



Majitel se m�že p�ihlásit
 na telefonu 

737 122 246
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Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV
	ENÁ �ASEM“

   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby 
a revizí rozvod� pro tato média. 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
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Pod	kování
 V pátek 11.2.2011 se v náchodském Dé�ku uskute�nil karneval pro naše nejmenší spo-
luob�any tj. d�ti od 1 do 3 let. Škoda jen, že se t�chto akcí neú�astní více rodi�� s d�tmi, 
které se zde vy�ádí a mnohému nau�í. Maminky si trochu odpo�inou od všedních starostí 
a tatínkové se mohou vrátit do d�tských let.
 Cht�l bych touto cestou pod�kovat za všechny rodi�e celému „Dé�ku“, p�edevším pak 
Martin� Hladíkové a jejím pohádkovým pomocnicím, které celý karneval p�ipravily. D�ti 
si samoz�ejm� za své sout�žní výkony odnesly odm�ny v podob� drobných sladkostí a ru�-
n� vyrobených dárk�, které pro tuto p�íležitost p�ipravily d�ti z jíných kroužk� Dé�ka. Pro 
rodi�e, kte�í by rádi navštívili podobné akce p�idávám kontakt na Martinu Hladíkovou. tel. 
774 635 232. Dé�ko tyto akce po�ádá za pár desetikorun, ale stojí za mnohem víc!!! Ješt� 
jednou d�kuji.                                                                                          Libor Šustr

Školní kolo recita�ní sout	že
 V úterý 15. února se v aule náchodského gymnázia op�t sešli žáci 2. - 5.t�íd ZŠ Komen-
ského v Náchod� na školním kole recita�ní sout�že. Tomuto setkání p�edcházela v lednu 
a únoru t�ídní kola, kterých se zú�astnilo 278 d�tí. Všechny  se na sout�ž spole�n� se svými 
u�iteli p�ipravovaly velice zodpov�dn�. Z každé t�ídy do školního kola postoupili t�i nejlepší 
recitáto�i.
 Ti se p�edstavili nejen ostatním spolužák�m, ale i odborné porot�, sestavené z pedagog� 
školy. Byli rozd�leni do dvou kategorií. V kateg. I. - žáci 2. - 3.t�. byla nejlepší Amálie Kil-
larová ze 3.B., na druhém míst� Yevgeniy Vorokhta ze 2.B. a na t�etím míst� Jan P��ek ze 
3.B. V kateg.II. - žáci 4. - 5. t�. se nejvíc líbila Kristýna Hubko-
vá z 5.B. na druhé místo porota dala Katarínu Balážovou z 5.A. 
a na t�etí Lukáše �erného op�t z 5.A.
 První dva z každé kategorie postupují do okresního kola.
Všichni ú�astníci školního kola byli odm�n�ni dárkem, kte-
rý vyrobil školní keramický kroužek, vedený Mgr. Komárkovou 
a Mgr. K�rkovou. Vít�z�m školní sout�že gratujeme a p�ejeme 
jim hodn� št�stí v kole okresním.                      Ji�ina Poznarová

PAMĚTI AMOROVY
Neděle 20. března 2011 v 17 hodin

Divadlo J. K. Tyla 
DS NA TAHU při MKS Červený Kostelec

Režie: Vlasta Klepáček

 Malá scéna DS NA TAHU Červený Kostelec si Vás do-

voluje pozvat prostřednictvím červenokosteleckého 

divadla do bytu stárnoucího bůžka lásky Valentýna 

Amora právě ve chvíli, kdy představuje své celoživotní 

autobiografické dílo - PAMĚTI AMOROVY. Pro větší ná-

zornost se pak se svými božskými pomocníky rozhodl 

ty nejznámější kauzy svým hostům sehrát v osmi krát-

kých divadelních výstupech. Uvidíte průřez dějinami 

lásky od stvoření světa po dnešek, tak jak se skutečně 

odehrály. Seznámíte se např. s Praotcem Čechem, Céza-

rem a Kleopatrou či nezkrotnou Angelikou. Jedno oko, 

jedny trenýrky nezůstanou suché! Představení toto je 

pak nejlépe snášeno k odpolednímu čaji s rumem nebo 

k večerní baterii sektu!

Těší se na Vás: Eva a Ríša Bergmannovi, Helena 

Binterová, Naďa Eflerová, Renata Fantová, Vráťa 

Hanuš, Míla Hilmanová, Tomáš Rosa, Zuzka Nermu-

ťová a autor a režisér - Vlasta Klepáček.

Vstupné: 70,- 60,- 50,- Kč.

Přijďte !!!

��������	
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Uzený ostrosalát
 Jedno uzené ku�ecí stehno vykostíme 
a maso nakrájíme. Sýr - pa�ený uzený klásek 
a ledový salát rovn�ž nakrájíme. V misce 
smícháme maso, sýr, salát a p�idáme Asij-
skou jemnou zeleninu ve sladkokyselém 
nálevu (plátky bambusových výhonk�, �eza-
né kuku�i�né klásky, houba op�nka, kousky 
�ervené papriky). Vmícháme majolku, oli-
vový olej, dochutíme solí a chili ko�ením. 
Kdo není milovníkem ostrých pokrm�, 
m�že chili vynechat, použít jen trochu pep-
�e, nebo v�bec neko�enit. Vhodnou p�ílohou 
je tmavé �i celozrnné pe�ivo. 

Tak, a� Vám chutná...
p�eje Laka Škodová

Dne 8.b�ezna byla ve Vysokov	 
nalezena údržbá�ská aktovka 
s pom	rn	 drahým obsahem.

Na v	domí 
se dává

TRADICE 
DAVIDOVY HV�ZDY

 Dobruška má dlouhou tradici židov-
ského osídlení. Jejím dokladem je bu-
dova (dnes již bývalé) synagogy. Židé 
se v Dobrušce usazovali již v 16 století. 
V sou�asnosti najdeme na dobrušském 
židovském h�bitov� 250 náhrobk�.                                                                                                                                        
                                                                  (r)

Osadní výbor Babí informuje a d	kuje
 Sd�lujeme ob�an�m p�ím�stské �ásti Babí, že se mohou kontaktovat se �leny Osadního 
výboru Babí pomocí e-mailové adresy ovbabi@seznam.cz nebo osobn� vždy ve �tvrtek 
od 17 do 18 hodin v hasi�ské zbrojnici. �innost OV mohou sledovat i na výv�sce umís-
t�né na hasi�ské zbrojnici. Pod ní je schránka pro Vaše dotazy, nám�ty a p�ipomínky.
 Chceme touto cestou dále pod�kovat všem sponzor�m, kte�í p�isp�li do tomboly 
na „Babský ples“, konaný v hotelu Tommy dne 29. ledna.                                         -a�-

DEN OB�AN

 V �eské Skalici zakládají novou tradi-
ci. Jedná se o tzv. Den ob�an� m�sta, kte-
rý prob�hne na podzim t.r. V rámci n�ho 
mají být ocen�ni lidé, kte�í se zp�sobem 
znamenitým zasloužili o �eskou Skalici 
a o rozvoj zdejších spole�enských ak-
tivit. Nominovat mohou �eskoskali�tí 
vhodné osoby na ocen�ní i prost�ednic-
tvím anketního lístku otišt�ného v míst-
ním zpravodaji.                                      (r)

JURKOVI� 
TROCHU JINAK
 V našem regionu najdeme více upo-
mínek na známého slovenského archi-
tekta Dušana Jurkovi�e: Jiráskovu chatu 
na Dobrošov�, Zámek v Novém M�st� nad 
Metují �i Restauraci Peklo. Jurkovi� však 
svojí tvorbou obohatil nejen území �ech 
a Slovenska, ale s jeho typickým um�lec-
kým rukopisem se potkáte i v Rakousku 
a Polsku. A práv� v poslední jmenované 
zemi navrhl Jurkovi� za I. sv�tové války 
architektonické �ešení mnoha vojenských 
h�bitov�.                                                  (r)

��Organizátor spole�ensko - charitativních akcí David Novotný 
z Náchoda jarní únavu ignoruje... Jedna z dalších, jeho osobou 
organizovaných akcí, prob�hla v nedávné dob� v náchodské so-
kolovn�. D�kaz poskytl objektiv fotoaparátu Josefa Pepy Voltra, 
který na tamním pódiu zachytil (zleva) Martina Hraná�e, Jakuba 
Št�pána a Davida Novotného.                                                      (r)
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