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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

EXTRÉMNÍ SLEVY
NA VEŠKERÉ LCD

DOPRODEJ
JAPONSKÝCH TELEVIZOR�

VRAKOVIŠT� - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍL�

Vinotéka
Jarmila Jirásková

Tyršova ul. �p. 65, Náchod Otev�eno: pond�lí - pátek  9 - 12 hodin – 13 - 18 hodin, sobota  9 - 12 hodin

otev�eno: pond�lí - pátek 8.30 - 22.00 hodin 
 sobota 8.30 - 12.00 hodin, ned�le zav�eno
* neku�ácké prost�edí 
* pravidelné degustace vín 
* možnost � remních a soukromých akcí Masarykovo nám�stí 19, Náchod

Našli  rádcové pohodi�ku, našli
když do Cibetky na chvilku zašli?

Ano králi, na sklenku i šálek kávy
chodí tam rádi místní i ti z dáli!

Prodejna 
stroj� a ná�adí
B�loveská 168, 

Náchod

MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD
tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

VAŠI POMOCNÍCI
NA ZAHRADU

Velký výběr 
zahradní 
techniky 

za nejnižší 
ceny

Náchod vyhrál soudní spor
 Hradecký Krajský soud zamítl 21.3.2011 žalobu na neplatnost kupní smlouvy na prodej 
pivovaru v Náchod�, které se domáhala spole�nost Pivovar Holba. Soudce Ji�í Kratochvíl 
p�i zd�vodn�ní rozsudku uvedl, že na stran� žalobce chyb�ly d�kazy. „Žalobce nep�edložil 
žádný d�vod, který by jej oprav�oval k tomu, aby byl se svou žalobou úsp�šný,“ �ekl soud-
ce a ve svém rozsudku mimo jiné ozna�il návrh smlouvy, který p�edložil Pivovar Holba 
ve výb�rovém �ízení, za nevyvážený.
 M�sto Náchod u soudu zastupoval advokát Mgr. Lukáš Trojan z právní kancelá�e KŠD 
Š�OVÍ�EK advokátní kancelá�, s.r.o.
 „Považuji to za velký úsp�ch rady m�sta, protože již na podzim radní rozhodli o výb�ru 
silného právního zastoupení a dnes se ukázalo, že to byla dobrá volba“, uvedl Jan Birke 
a dodal, že na druhou stranu ješt� není zcela vyhráno a krom� velmi pravd�podobného od-
volání protistrany b�ží ješt� jedno soudní �ízení a také �ízení o ve�ejné podpo�e u evropské 
komise.                                                                                                                               kp

Morena svržena
 do Metuje

  v ned�li 20.b�ezna 
2011. 

Vítání jara 
v Náchod� po�ádalo 
St�edisko volného 

�asu Dé�ko. 

Foto: Josef PEPA Voltr



Není vid�t, slyšet ani cítit
 Radiace p�edstavuje pro �lov�ka smrtelné 
nebezpe�í. Dostanou-li se radioaktivní látky 
do t�la, ukládají se v tkáních a �asem mohou 
vyvolat rakovinu. I proto japonská tragédie 
vyvolala p�ehnané reakce tolika lidí i v dev�t 
tisíc kilometr� vzdálených �echách. Mnozí 
rychle pochopili, že riziko zakotvení radioak-
tivity v t�le lze snížit tabletami jodidu drasel-
ného, který je k dostání i v našich lékárnách. 
Neradioaktivní jód obsažený v tablet� se totiž 
usadí v t�le a ten radioaktivní se pak už nemá 
kam uložit. �lov�k by však nem�l jód bez-
d�vodn� polykat. Vysokou dávkou jódu, kte-
rý jódové tablety obsahují, se zvyšuje riziko 
vzniku r�zných nemocí štítné žlázy. N�kte�í 
lidé mohou navíc být na jód alergi�tí, aniž by 
o tom v�d�li.
Havárie v Japonsku, v �ernobylu, ale i v Jas-
lovských Bohunicích z roku 1977 ukazují, že 
riziko úniku radioaktivity zcela vylou�it ne-
lze. Je proto dobré v�d�t, jak mu �elit.
Pokud nebudeme v bezprost�ední blízkosti ja-
derné havárie, bude pro nás p�edstavovat hlav-
ní nebezpe�í mrak radioaktivních �ástic. P�ed 
radioaktivním spadem je možné t�lo chránit 
tzv. improvizovanými prost�edky ochrany 
osob. Ú�inn�jší ochranou by sice byla klasic-
ká maska, jakou si mnozí z nás ješt� pamatují 
z hodin branné výchovy. tu však pro v�tšinu 
z nás stát ve svých skladech již nemá. Po�í-
tá s ní totiž již jen pro školská, zdravotnická 
a podobná sociální za�ízení. Zamo�ené oble-

�ení je nutné pak co nejd�íve odložit a uzav�ít 
tak, aby se kontaminovaný spad dál neší�il. 
Vše co bylo zamo�eno se musí dekontamino-
vat. Základním prost�edkem dekontaminace je 
voda a šampón 
�i kyselé mýdlo 
- b�žné (alka-
lické) mýdlo 
není k dekonta-
minaci vhodné.TICHÁ VZPOMÍNKA

 Dne 5. dubna 2011 uplyne jeden smutný rok, kdy nás opustil 
náš drahý syn, bratr, 

pan Ji�í Hornych z Náchoda.
S bolestí v srdci vzpomíná maminka, 
sestra Jana s rodinou a bratr Karel

¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

Už jste slyšeli o cibetkové káv�?
 Za nejvzácn�jší kávu na sv�t� je pokládána Kopi Luwak - cibetková káva. Je unikátní pro svou 
exkluzivní chu	, neopakovatelné aroma a netradi�ní sb�r. Oproti klasickým praženým kávám má 
výrazn� jemn�jší chu	 a nezanechává v ústech žádnou trpkost a ho�kost. Pro� se jí �íká cibetková? 
Odkud tato káva pochází? Jak se p�stuje a sbírá?
Není ani ze zvláštní odr�dy kávovníku, ani se odlišn� nepraží. Jediné, co je k její „výrob�“ pot�eba, 
je malá kunovitá šelma zvaná cibetka, mezi zoology známá jako ovíje� skvrnitý. Toto p�ibližn� 
4 kilogramy vážící zví�átko se živí hlavn� hmyzem, drobnými hlodavci a ptáky. Na indonéských 
ostrovech Jáva a Bali se tahle šelmi�ka živí také bobulemi kávovníku. Ve skute�nosti je však pro 
cibetku zákuskem jen slupka kávové bobule, protože její trávící ústrojí celé kávové zrno nestráví 
a ven vyjde naprosto neporušeno. Sb�ra�i pak trus sbírají. Odborníci tvrdí, že žalude�ní š	ávy a 
kyseliny v cibet�in� žaludku p�i trávení pronikají do zrn, kde dojde k chemickému procesu, p�i 
n�mž se proteiny rozpadají na aminokyseliny a p�i pražení pak vznikne naposto jedine�ná chu	.
Výrobci kávy se snažili tento unikát „vyráb�t“ v továrnách, ale tato zví�átka v zajetí kávové boby 
jíst necht�jí. Káva Kopi Luwak se tedy nedá vyráb�t jinak než tradi�ním zp�sobem, tedy spoleh-
nout se na mlsné kuny. Této kávy se proto vyrobí ro�n� jen asi 200 kg, cena se pohybuje okolo 
600 $ za kg.
Pokud však nechcete shán�t tuto drahocennost, jist� nepohrdnete klasickou lahodnou kávou, p�i 
které se tak p�íjemn� relaxuje.

Nebeská o�íšková káva
60 ml kávy (1 malý šálek), 20 ml lískoo�íškového sirupu, porce vanilkové zmrzliny, šleha�ka 
a karamel.
 Nalijte lískoo�íškový sirup do velkého šálku, p�ilijte studenou kávu a míchejte. Potom p�idejte 
vanilkovou zmrzlinu a nakonec ozdobte šleha�kou s karamelem.
Další inspirativní recepty na kávové speciality najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravily Bc. Michaela Rézová a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

 O víkendu 26. a 27. b�ezna zveme �tená�e do Obecního domu na nám�stí ve Velkém 
Po�í�í na zv��inové hody, kde budou moci ochutnat krom� jiných specialit i pov�stnou 
kan�í kýtu se šípkovou omá�kou.

Pod�kování
 Naše spole�nost REC.ing. spol. 
s r.o. provád�la subdodávku a mon-
táž strojn� technologické �ásti p�e-
�erpávacích stanic odpadních vod 
na akci: „Splašková kanalizace Ná-
chod – Jizbice“.
 Cht�li bychom touto cestou pod�-
kovat starostovi m�sta Náchoda panu 
Janu Birkemu a pracovník�m inves-
ti�ního odd�lení m�stského ú�adu 
za ochotný a vst�ícný p�ístup p�i re-
alizaci této akce a následnou pomoc 
p�i zajišt�ní a proplacení 
 nan�ních 
prost�edk�. Oce�ujeme profesionál-
ní p�ístup sou�asného starosty, což 
je v porovnání s minulým vedením 
radnice obrat o 180 stup��.

Ing.Milan Zítka, REC.ing. 
spol.  s r.o., Náchod

BISTRO U SKLENÁ��
Pražská 896, Náchod 
(naproti SPŠ stavební)
Vás srde�n� zve na

VEP�OVÉ HODY
ve dnech 31.3. a 1.4.2011

vždy od 11.00 hodin
* prejt * jitrnice * ovar * tla�enka 

a další pochoutky
- p�íjemné posezení 

v neku�áckém prost�edí
- pro ku�áky vytáp�ná terasa
- profesionální šipky - turnaje

Rezervace na tel. 605 54 77 19
www.sklenarstvi-nachod.cz

Provádíme
malí�ské a nat�ra�ské práce 

byt�, domk�, kancelá�í, škol, 
velkých objekt�, 
fasád a oken.

 

Mob. 731 458 720 
Jaroslav Foglar

Malí�ství  Nat�ra�ství

KOSMETIKA * MASÁŽE
Parkány 413, Náchod
TEL.: 603 247 246

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (35)
KUDRNÁ	 - RUBENA dokon�ení

 P�i reorganizaci gumárenského pr�myslu v dubnu 1953 byl závod Ru-
bena Náchod p�ejmenován na „Závod Zde�ka Nejedlého“. Došlo k n�ko-
lika dalším reorganizacím pr�myslu souvisejícím s p�esouváním jiných 
gumáren a se zm�nou názvu podniku - v roce 1958 �ZG, až byl v roce 
1966 p�ijat zp�t název Rubena. S hrozbou rozpoutání nové války za�al 
podnik stav�t mezi železnicí a Klínkem ve stráni betonový kryt civilní 
obrany CO.
 Kolmo k hlavní brán� v Nerudov� ulici se v roce 1965 do p�ízemí nové 
budovy ze dvora p�est�hovala strojírna a t�i vrchní patra obsadila admi-
nistrativa. Ze Stárova soustružnictví byla z�ízena vývojová dílna. Budo-
va byla zbourána p�i rozší�ení strojírny. Toho roku zahájila provoz nová 
závodní jídelna v ulici �. brat�í na míst� zbourané Matuškovy strojírny. 
Z p�vodní kapacity 1 200 strávník� v roce 1973 vzrostl po�et strávník� 
na 2 800. Služeb využíval i n.p. MEZ, ú�ady a další menší podniky. Vedle 
jídelny byla postavena nová požární zbrojnice se stálou posádkou 5 muž�. 
V t�ch letech byla na rohu ulic Brat�í �apk� a �. brat�í postavena nová 
vodárna a �istící stanice vody z Metuje pro pot�eby chlazení stroj�. Mezi 
budovou T60 a pavilonem byla postavena nová trafostanice. V roce 1959 
zahájila provoz v budov� T60 strojn� po�etní stanice. Postupn� byly za-
vád�ny nové lisy na veloduše, nové poloautomatické lisy a vst�ikolisová 
technologie pro výrovu technické pryže.
 Roku 1966 došlo v místech bývalé Cotony k výstavb� nové budovy T 
80 s cílem zv�tšení výrobního prostoru technické pryže. P�ízemí a první 
patro bylo vyhrazeno pro výrobu nádrží pro vodu a pohonné i sypké hmo-
ty, jez� a nádrží pro vojenskou výrobu. Od roku 1968 zde byla zavedena 
výroba pogumovaného textilu rovn�ž pro vojáky. Bylo dosaženo velkého 
exportu zboží do ciziny.
 V roce 1969 byl k Ruben� p�i�len�n p�vodn� závod na výrobu viskózo-
vých vláken v Rudníku u Vrchlabí, kam byla postupn� p�evedena výroba 
lisované a ru�ní technické pryže. Pracovalo zde pr�m�rn� 520 pracovní-
k�. Po�et pracovník� základního závodu se pohyboval kolem 1400 osob. 
V uvoln�ných prostorách na T20 byla zavedena výroba gumotextilních 
vlnovc� a pružných spojek. Od roku 1969-72 došlo ke stavb� nového ví-
cepodlažního skladu státních mobiliza�ních rezerv u strojírny s pr��elím 
do Pražské ulice. Pozd�ji na rohu budovy byla z�ízena podniková prodej-
na drobného zboží.
 V letech 1972 došlo k p�estavb� a p�ístavb� objektu na rozhraní Vel-
kého Po�í�í a Hronova (v roce 1947 
 rma Standard, s.r.o.). Zde p�vodn� 
Rubena odbourávala bunu - syntetický kau�uk. Tam byla v roce 1973 
po velké p�ístavb� postupn� p�emíst�na výroba silikonové a zdravotní 
pryže (nyní Sico Rubena), pozd�ji i výroba veloduší. V roce 1974 byla 

ukon�ena výroba autopláš	� a prostor uvoln�n pro vst�ikolisy na technic-
kou pryž.
 Rubena získala od roku 1982 v Hronov� bývalou textilku (Tepna 06) 
vpravo p�es cestu naproti nádraží, kde vybudovala sklady a zavedla pro-
dejní sklad technické pryže. Areál byl v roce 2003 odprodán a servisní 
sklad p�est�hován do Náchoda. Firma s malými obm�nami po roce 1992 
vyráb�la gumárenské zboží tém�� ve stejném sortimentu. Od roku 1993 
se ale závod Rudník osamostatnil. V podniku v tomto období pracovalo 
kolem 2 100 zam�stnanc�. Na �ásti plochy T30 Rubena v roce 2009 in-
stalovala výrobnu obalovaných klínových �emen�, p�evzatých ze Zlína. 

V roce 2003 došlo pouze k dostavb� B90 na expedi�ní sklad mezi stro-
jírnou a vodárnou a v roce 2004 s tím souvisejícím záborem �ásti ulice 
�eských Brat�í pro nakládku kamion�. Také historická budova „pavilon“ 
z výstavy roku 1938 byla zbourána a v roce 1996 p�estav�na pro expedici. 
N�které výrobky technické pryže nyní vyrábí nov� vybudovaná 
 rma „ 
Saar gummi“ v �erveném Kostelci. Další výrobu technické pryže p�evzal 
Gumokov, Hradec Králové a zbytek byl prodán do zahrani�í.
Rekrea�ní st�edisko �ížk�v mlýn na Rzech v majetku ZO OS ECHO p�i 
Rubena Náchod a Velké Po�í�í je v sou�asné dob� mimo provoz. Chata 
v Horní Malé Úp� byla odprodána.
P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další po-
znatky, doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech k zap�j�ení 
atd., sd�lte je prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo 
do redakce ECHA.

��Provoz Sico Rubena v Hronov�

VZPOMÍNÁME
Dne 26.b�ezna 2011 uplyne 15 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná

 a ob�tavá maminka, babi�ka,

paní Marie WERNEROVÁ z Náchoda.
Všichni, kdo jste ji m�li rádi stejn� jako já, vzpome�te si na ni. Vím, že Vás 

nebylo málo, protože moje maminka m�la dobré a otev�ené srdce 
pro všechny.

Stále vzpomíná syn Petr s Bárou

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 
na pana Jana Cohornu 

z Nového M�sta nad Metují.
Dne 24.b�ezna 2011 uplynulo 26 let od jeho smrti.

Manželka a d�ti s rodinami, vnou�ata

VZPOMÍNÁME
Dne 7. dubna 2011 uplyne 5 let, kdy nás navždy tragicky 

opustil náš drahý manžel, tatínek, d�de�ek a strýc, 

pan Ing. Josef Horák, 
bývalý �editel Státní banky �s.

Kdo jste ho znali, v�nujte mu s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají manželka a d�ti s rodinami.

VZPOMÍNÁME
V pond�lí 28.b�ezna 2011 uplyne již 20 let, kdy nás 

navždy opustila manželka, maminka a babi�ka, 
paní Ludmila Vav�íková z Náchoda.

Stále s láskou vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami.

 

Rodinný dům u zámku v Nové Městě nad Metují .................................................................. 2 999 000,- Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ................................................ 1 495 000,- Kč
Menší rodinný dům s garáží Olešnice u Červeného Kostelce ................................................... 1 249 000,- Kč   
Rodinný dům s bazénem Česká Skalice ................................................................................. 3 350 000,- Kč
Světlý zděný byt v OV 3+1 Nové Město n/M - Krčín ..........................................................  1 495 000,-  Kč

Zděný byt 2+1 v OV s výhledem 
do sadu v centru Police n. Met 

 Do prodeje se nabízí velmi světlý byt 2+1 o výměře více než 
50 m2 ve 2. NP.K bytu náleží právo využívat společnou oploce-
nou zahradu a vlastní parkoviště. Dispoz: vstupní chodba  menší 
kuchyň se spíží, koupelna, obytná místnost a prostorný obývací 
pokoj. Vše spíše v původním stavu. Součástí prodeje zůstává 
sklep i půda. Ústř.vytápění  je řešeno el.kotlem +TP. Nespornou 
výhodu je pronajatý obchod v domě významně přispívající do 
společného fondu oprav.                 •   Cena:  660 00,- Kč

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884



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:

projekty 
a zateplování budov

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

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

proplast@proplast-k.cz

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

PROPLAST K s. r. o.  
Polní 468

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

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.

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

Koupím vzduchovku, 
přilbu,bodák 

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

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

TEL.: 736 270 480

Provádíme ZDARMA
pro � rmy a domácnosti

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

PRÁCE-HENYŠ
TEL.: 776 327 208

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.

* nátěry konstrukcí, střech, fasád
* stavební práce ve výškách

* prořezávání stromů

Výškové pokrývačské
 a natěračské práce

Milan Urválek
Rychnov nad Kněžnou

mob. 728 727 580

Mýty o ...

Cholesterol je látka, která v lidském organismu vytvá�í hormony a vitamín D. Je nezbytný p�i tvor-
b� bun��ných membrán. Jeho vysoká hladina v krvi však p�ináší zdravotní rizika. T�lo si cholesterol 
�áste�n� vytvá�í samo a �áste�n� je p�ijímán v potrav�.

Cholesterol m	že být „hodný“ nebo „zlý“
„Hodný“ tzv. HDL cholesterol je transportován z krve do jater, kde je zpracováván do žlu�e. Se 

žlu�í pak odchází do st�eva a z velké �ásti je op�t vst�ebán. Naopak „zlý“ LDL cholesterol má za úkol 
zásobit všechny t�lesné bu�ky a zvláš	 bu�ky vystélající cévy.

Léka� nám obvykle vyšet�í hladinu cholesterolu celkem snadno a rychle. V p�ípad� zvýšené hod-
noty je d�ležité znát nejen sv�j celkový cholesterol, ale také tzv. hladinu „hodného“ HDL a „zlého“ 
LDL cholesterolu v krvi. Zjednodušen� �e�eno, „zlý“ cholesterol ukládá tuk do cév a „hodný“ ho 
zase odbourává.

Které potraviny snižují hladinu cholesterolu v krvi
Máme- li vysoký cholesterol, m�li bychom do svého jídelní�ku ur�it� za�azovat nap�íklad �esnek, 

cibuli, syrovou mrkev �i raj�ata. Nesmíme zapomínat ani na vlákninu, sóju a lušt�niny. Z masa je 
dobré konzumovat ryby a kr�tí maso. Prosp�šná je samoz�ejm� také fyzická aktivita a r�zné druhy 
sportu.

Naopak velkým obloukem bychom se m�li vyhýbat bílému 
pe�ivu, smaženým bramborám, kroketám �i uzeninám. Pro 
�lov�ka s vysokým cholesterolem není dobré jíst dále nap�íklad 
tu�né maso, slazené džusy, saláty s majonézou, hamburgery atp.

Pavel B�ichá�ek, Mgr. Vlasta Drobná, 
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 

Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Zlý a hodný 
cholesterol

Výro�í 20 let založení Evangelické akademie v Náchod�
 Dne 15. 3. 2011 St�ední odborná škola sociální-Evangelická akademie v Náchod� osla-
vila své 20. výro�í založení. Škola byla založena z iniciativy n�kolika nadšených lidí v �ele 
s panem fará�em Jaromírem Strádalem. Jejich p�vodním cílem bylo integrovat zrakov� 
postižené žáky a p�ipravit odborníky v oblasti sociální práce. Škola vznikala v kontextu 
celkové obnovy a zakládání církevních škol v polistopadovém období na za�átku devade-
sátých let.
 U p�íležitosti oslav prob�hla slavnostní bohoslužba pod vedením jednoho z prvních du-
chovních školy pana Michala Kitty. Ú�astníci b�hem bohoslužby pop�áli škole dlouhodobé 
trvání, hodn� žák� a moudré u�itele.
Po bohoslužb� následovala konference, b�hem které se svými projevy vystoupili �editel 
Úst�edí Evangelické akademie pan Martin �ech, místostarostka m�sta Náchoda paní Dra-
homíra Benešová, �editel školy pan David Hanuš a nakonec zakladatel školy pan Jaromír 
Strádal. Paní místostarostka hovo�ila o dobrých vztazích a dobré spolupráci mezi ško-
lou a m�stem Náchodem. Škola je umíst�na v budov� m�sta a žáci konají odborné praxe 

Po stop� jednostop�.....
 Strážníci Městské policie Náchod 
mají od 15.března k dispozici dva nové 
skútry. Klíčky od  nových skútrů pře-
dal před budovou radnice Jan Šťoví-
ček  - právní zástupce města Náchoda 
v soudním sporu „kauza pivovar“, kte-
rý vyhrál jeden z motocyklů jako hlav-
ní cenu v tombole na únorovém Repre-
zentačním plese Města Náchoda. Dar 
převzal starosta města Jan Birke a hned 
poté  věnoval klíčky do  rukou velitele 
Městské policie Miroslava Horáka.
 „Chtěl bych poděkovat panu dokto-
ru Šťovíčkovi, že se rozhodl věnovat vý-
hru právě městským strážníkům, a  co 
víc, že s ohledem na dvoučlenné hlídky 
strážníků, jim daroval hned dva moto-
cykly...“, poděkoval starosta Jan Birke.
 Než budou moci začít oba darované 
skútry sloužit městským strážníkům 
musí proběhnout jejich řádné označení 
a zapsání do registru vozidel.
 „Není obvyklé, že je městská poli-

cie obdarována, za  dobu mého dlouholetého působení u  městské policie, se tak 
dnes stalo  teprve podruhé“, připojil se k  poděkování velitel Městské policie Ná-
chod Miroslav Horák a dodal, že v minulosti dostali strážníci jízdní kola.                                                                                                                                                  
                                                                                                                                        N.A.

i v m�stských sociálních za�ízeních.
 Neopominutelnou událostí bylo pod�ko-
vání panu Jaromíru Strádalovi za vynikající 
dlouholetou pedagogickou a duchovní práci 
s mládeží. K 20. výro�í založení školy ob-
držel J. Strádal pam�tní plaketu J. A. Ko-
menského. Pod�kování pat�í také u�itel�m 
a dalším zam�stnanc�m, zejména t�m, kte�í 
ve škole p�sobí dlouhodob� a pomáhají jí. 
Práv� s nimi škola p�ekonala t�žší chvíle, 
hlavn� velmi náro�né a opakované st�hová-
ní, �i p�ebíhání o p�estávkách mezi budova-
mi.
 Další �ást oslav prob�hla p�ímo ve škole. 
Škola m�la pro hosty p�ipravené ob�erstvení 
a Den otev�ených dve�í. Ú�astníci oslav m�li 
možnost prohlédnout si budovu školy a spo-
le�n� posed�t u guláše a kávy s r�znými dob-
rotami. Mezi hosty se sešli bývalí zam�st-
nanci školy, školní spirituálové, absolventi 
a další p�átelé.
 Šikovní žáci p�íjemn� zpest�ovali oslavy 
pr�vodním slovem, písn�mi i obsluhou hos-
t�. Atmosféra byla velmi p�íjemná.
 V ranních hodinách oslavám p�edcházel 
projektový den zam��ený na pomoc ugand-
ským d�tem. Všichni ze školy projevili soli-
daritu s lidským utrpením ve vzdálené Ugan-
d� a p�ipravili program, p�i kterém se s touto 
zemí a hlavn� s jejími problémy seznámili 
a p�i kterém zorganizovali 
 nan�ní sbírku, 
která ugandským d�tem pom�že. Tato akce 
pat�ila mezi mnoho dalších, kterými škola 
pomáhá pot�ebným.         
                            David Hanuš, �editel školy

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ

CENTRUM
KAREL ŠOLC-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

tel.: 775 261 853, 776 687 510

 AKCE : 
SLEVA NA VEŠKERÉ PRUTY 

10% 
(platí do konce března)

„bílí červi, dendrobeny“
sleva na navijáky 10%



 

Kamenice 111, Náchod
Tel. 491 433 266

Mobil 602 189 477

LAST MOMENTLAST MOMENT
MAKARSKÁ RIVIÉRA

hotel PODGORKA v Podgo�e
p�ímo na pláži

a na pob�ežní promenád�
V M�SÍCI �ERVNU 2011

cena ubytování na osobu 
ve dvoul�žkových pokojích

od soboty do soboty s polopenzí 
 švédské stoly

Slevy: 
na p�istýlce d�ti do 12 let  50%

osoby nad 12 let 30%
Doprava autobusem 2390,- K�

Nové plavání s d�tmi u Vás v Náchod� 
na Babí - Hotel Tommy

D�ti od 1 roku do 6 let
Malé skupinky po 5 d�tech, individuální p�ístup

Náhradní lekce
T�šíme se na Vás - Plavání Vydrýsek

Pobyty pro rodiny s d�tmi
          Tábory pro d�ti spojené s angli�tinou a plaváním

Velikonoce ve Špindlerov� Mlýn�
www.kojeneckeplavani.hradecko.com

        www.MarPhoto.eu

Studio aromaterapie - www.aromaterapie.netStudio aromaterapie - www.aromaterapie.net
 Srde�n� Vás zvu k sob� do salónu ud�lat n�co pro svou krásu a pro-
žít chvíle relaxace a pohody… 
Vypadat skv�le a zdrav�, to chce mít i krásnou ple	 obli�eje! Ple	, 
která je jemná, vypnutá, bez vrásek, prost� dokonalá. Ke spln�ní 
tohoto p�ání vede snadná cesta. Je to cesta návratu k p�írodnímu 
trendu ošet�ení obli�eje.
Seznamte se prosím s mojí nabídkou a  nejoblíben�jšími typy kosme-
tického ošet�ení obli�eje. Pat�í mezi n� Balí�ky pé�e o daný typ pleti 
(zralá, citlivá, mastná, suchá a další), jemná masážní technika nazvaná 
Manuální lifting obli�eje, �okoládová terapie. Každé ošet�ení zahrnuje 
�išt�ní a hydrataci pleti, cukrový nebo minerální peeling, kosmetickou 
masáž obli�eje regenera�ními roslinnými oleji, masku, aplikaci pro-
st�edk� Biofáze – výtažky z éterických olej�, pé�i o o�ní okolí.
Pokud nevíte, jaké ošet�ení zvolit, ráda Vám poradím. Budu se t�šit 
na naše spole�né setkání. 

Bc. Daniela Krynková, 
Studio aromaterapie, 

1. máje 72, Náchod- B�loves, 
tel: 777858400

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra,plastová okna,zahrada      990.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p.       830.000,-K� 
- dr.byt 3+1 v Náchod� (73m2) ul.Borská, nové jádro, kuchy�,lodžie 1,095.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (70m2) nové jádro, pl.okna, zatepleno, lodžie  950.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� Karl�v kopec (79m2),zd�ný,lodžie,plast.okna  1,249.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný,plast.okna   1,200.000,-K�
- rodinný d	m Horní Radechová 7+1, 568m2, po �ást. rekonstrukci 1,790.000,-K�
- �ad.rodinný d	m Hronov 3+1, 170m2, po rekonstrukci, u centra     1,860.000,-K�
- �ad.rodinný d	m �eská Skalice 4+1,191m2, po �ást. rekonstrukci 2,095.000,-K�
- vila „záme�ek“ ve Zli�i, 4 bytové jednotky, 30 533m2, GA, park     3,600.000,-K� 
- rodinný d	m Nové M�sto n.M.,2950m2, ke kompl.rekonstrukci      1,320.000,-K�
- rodinný d	m-chalupa Nové M�sto n.M.,1128m2, výborné místo       990.000,-K�
- rod.d	m-chalupa Slavo
ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola     1,290.000,-K�
- rod.d	m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola 1,490.000,-K�
- rod.d	m-chalupa Horní Rybníky, 600m2, krásné klidné místo       1,350.000,-K�
- rod.d	m-chalupa Litobo�, 1402m2, 3x apartmán,  po rekonstrukci 3,120.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít� na hran.    530,-K�/m2  
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo,sít� na hran.    530,-K�/m2 
- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled     990,-K�/m2

- st. pozemky v �erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra        270,-K�/m2

- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá�, plot       320.000,-K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá�, klidné krásné místo    249.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo      690.000,-K�

 A tak jsem se zeptala Zdenka Balcara z firmy New Creative, která vysílání 
chystá, jak bude nová televize vypadat.
Nové televizní vysílání bude využívat nejmodern�jší trendy sou�asné tele-
vizní práce, tedy novou grafiku, internet a bude p�ipravena na budoucí digi-
tální vysílání v HD kvalit�.

• Co bude obsahem vysílání?
Zam��íme se p�edevším na zpravodajství z Náchoda a okolí, publicistiku 
a dokumentaristiku. Budeme vyhledávat zajímavá témata spjatá s regionem, 
mapovat policejní práci, zpovídat osobnosti, radit divák�m v mnoha r�zných 
oborech, budeme také chodit s kamerou mezi ob�any a ptát se na jejich ná-
zory týkající se aktuálních témat. Nejen pro d�ti je p�ipraveno d�tské okén-
ko. Nesmím také zapomenout na pravidelné sout�že a do budoucna bychom 
cht�li také t�eba zmapovat zmizelé kouty našeho kraje ze starých filmových 
a video záznam�.

• Kde vás diváci najdou? Stávající diváci nás budou moci sledovat kaž-
dý den na kabelové televizi UPC na kanále dosavadní náchodské televize 
a všichni ostatní budou mít k dispozici p�ehledný portál www.nachodska.tv, 
na kterém najdou také archiv vysílání. Vysílání na internetu bude streamova-
né, tedy rychlé a ve vysoké kvalit�.

• Mluvil jste o každodenním vysílání...
Ano vysílání pob�ží sedm dní v týdnu a vždy by m�lo reagovat na nejak-
tuáln�jší d�ní v regionu. Sou�ástí vysílání bude také tzv. infotext, na který 
jsou diváci zvyklí ze zpravodajských televizí, jako je t�eba �T 24, takže 
nejnov�jší informace budou tém�� okamžit� k dispozici. Hovo�il jsem také 
o webovém archivu, který bude koncipován podobn�, jako archivy na zpra-
vodajských televizích, tzn. že si divák bude moci p�ehrát bu� celé vysílání, 
nebo jen jednotlivé �ásti a rubriky. Vše bude p�ehledné a bude využívat inte-
ligentní fulltextové vyhledávání, nebo kalendá�, podle kterého si divák najde 
p�esn� to co hledá, podle data.

• Dáte šanci i místním filma��m?
Ano a rádi. P�ivítáme p�ísp�vky od místních filma��, protože víme, že se 
v regionu nachází n�kolik velice kvalitních tv�rc�, které bychom ur�it� 
cht�li p�edstavit, aby televize nebyla jen �ist� zpravodajská a aby mapovala 
i místní, �asto kvalitní tvorbu. Už jsem také hovo�il o plánu zmapovat zmi-
zelá místa regionu a k tomu bychom rádi využili filmové a video záznamy, 
které se nacházejí mezi náchodskou ve�ejností. Což je vlastn� výzva pro 
všechny, kte�í mají takové záznamy ve svém archivu. 

• Chystáte ješt� n�co zajímavého?
Ano. Náchodským specifikem je permanentní problém s dopravní situací. 
Proto p�ipravujeme sí	 webových kamer na d�ležitých uzlech v Náchod�, 
které by m�ly monitorovat aktuální dopravní situaci. Diváci pak budou mít 
možnost, než vyrazí do Náchoda autem zjistit, jak to na silnicích vypadá. 
P�ipravujeme pro diváky i tématické sout�že a r�zné magazíny, t�eba o va�e-
ní, automobilech, kutilství a podobn�. P�ivítáme samoz�ejm� jakékoliv pod-
n�ty od divák� a nápady, které budou zajímavé rádi zrealizujeme. 

• Od kdy za�ne nová televize fungovat?
Zajišt�ní moderního vysílání je technologicky i �asov� velmi náro�né a na-
ším zám�rem je spustit vysílání za�átkem dubna 2011.

                                                                   D�kuji za rozhovor  La
ka Škodová

V Náchod� se chystá
 nové televizní vysílání...

                        katalogová                cena
                         cena        sleva     po slevě
  4. - 11. 6.  8000,-  15%     6800,-
11. - 18. 6.  8000,-  12%     7040,-



®

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

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

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Kontrola střechy po zimě

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

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:

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

 Jiráskovo divadlo v Hronov� navštíví 27. dubna exkluzivní host Miro-
slav Donutil se svou one man show „Cestou necestou“, ve které Vás pro-
vede historkami ze svého života. B�hem p�edstavení také zazní písni�ky 
z 
 lmu Balada pro banditu, Písni�ky z provázku, Ten báje�nej mužskej 
sv�t a mnohé další. �eká Vás pohodový po�ad plný humoru a dobré zá-
bavy, b�hem kterého se rozhodn� nudit nebudete. Miroslav Donutil totiž 
navštíví Náchodsko po n�kolika dlouchých letech, proto si nenechte ujít 
tento po�ad v podání známého �eského bavi�e a vyprav��e.
 Lístky na one man show Miroslava Donutila „Cestou necestou“ jsou 
již v p�edprodeji a je možné je zakoupit v IC Náchod a IC Hronov. 
                                                                                        Martin Svoboda

Cestou necestou
s Miroslavem Donutilem

opět otvíráme so-ne 
od 11hod.

Srdečně zveme na
 oběd i večeři do

 nekuřácké provozovny

U Petra Studnice

Neuvěřitelné ceny – jako na internetu

Široký sortiment pneumatik a disků 
- skladem bez čekání

Uskladnění pneumatik či kompletních kol 
za 1,- Kč (při nákupu 4 ks pneumatik)

Slevy na servisní služby při nákupu pneumatik 
a pro stálé zákazníky

Profesionální přístup - odborné a rychlé služby

Poradíme Vám s volbou té správné pneumatiky 
pro Váš vůz, jízdní styl i peněženku

AUTOSERVIS  NÁCHOD 
– opravíme každé auto !
• kompletní autodiagnostika BOSCH
• nejmodernější 3D kontrola 
 geometrie náprav a její seřízení 
• výměny a opravy autoskel
• servis klimatizací
• kontrola a servis brzdových systémů
• kontrola a servis tlumičů
• kontrola a seřízení světlometů
• výměny olejů, filtrů a provozních 
 kapalin a další

Autoservis/Pneuservis Náchod
Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797
Mob.: 603 712 516
Po-Pá 7:00 – 17:30
So 8:00 – 12:00

Pneuservis Broumov
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po-Pá 7:00 – 17:00
So 8:00 – 12:00

Přijeďte k nám pro nejlepší kvalitu za skvělou cenu!



*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* 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
* 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-
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 ne-
volat. Tel. 608 949 968
* Prodam zd�ný byt 2kk v OV, UT, obec Ho-
�i�ky. Tel.777800369
* 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 Nácho-
d�, cena 700 tis.K�, nová plast.okna, nové roz-
vody. RK NEVOLAT! TEL.:777 722 050
* Pronajmu byt 110 m2 v cihlovém dom� v 
centru Náchoda + parkovací místo.  Zn. Nutnost 
prokázání výše m�sí�ního p�íjmu a zadluženos-
ti. RK nevolat! tel.�. 606951546 
* Pronajmeme byt 2+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
* 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 1+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* 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 zastávka. 
TEL.:776 730 849, 777 062 340
* PRONAJMU dlouhodob� v Novém M�st� 
n/M byt 1+kk 30m2. D�m je v klidné �ásti m�sta, 
zateplen, plastová okna, výtah, možnost p�ipojení 
k internetu, digitální p�íjem TV.Volný ihned. Ná-
jemné 3600,-K� + 1000,- záloha na teplo a vodu. 
Kauce 15000,- K�. Tel. 608 323 373
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, nová okna, za-
teplen, volný ihned, sleva. TEL.: 774 061 131

* Prodám garáž v Hronov� Bosn�. 
Tel. 774 086 007
* PRODÁM RD v Náchod� na Babí. 
TEL.605 201 741
* Sháníme ke koupi zem. usedlost, d�m, cha-
lupu v okolí Hronova nebo Police n/Met. s v�t-
ším pozemkem. Tel.: 608 667 734
* Prodám udržovaný rodinný domek nedale-
ko centra Hronova, okamžité p�íjemné bydlení 
bez úprav, velké zázemí - možnost využití pro 
podnikání. Nutno vid�t. Tel. 732 561 959 RK 
Nevolat.
* Hledáme chatu nejl. okr. NA, TU s p�kným 
výhledem, cena dle stavu. Tel.: 608 883 012
* RD s garáží a zahradou (celk.pl. 997 m2) 
k prodeji v obci Sviniš	any. RK nevolat. Tel. 
604784427 po 16 hod.
* Koupíme �inžovní d�m se 4-mi byty do 2 
mil. okolo �.Kostelce. Tel.: 773 559 014
* Sháním na náchodsku  RD nebo chalupu 
v cen� do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 
608 245 634
* Hledáme rodinný d�m k dokon�ení Náchod, 
N.M�sto n./Met. a blízké okolí, cena do 3 mil. 
Tel.: 721 146 244
* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 3+kk, 
lze rozší�it o d�tský pokoj, ÚT na plyn i TP, na 
pozemku 1200m2 je zd�ná dvougaráž a kolna. 
Cena dohodou. Tel.: 608 245 634  
* Prodej - Rodinný D�m, Nachod, Lipí. Krás-
né bydlení v klidné �ásti obce s výbornou do-
pravní dostupností (Náchod 3 km). Nemovitost 
v dobrém stavu, nová plastová okna, zatepleno. 
Neplatíte provizi RK. Volejte 777 272 212
* Prodám �adový RD 4+1 „Nad pivovarem“ v 
Náchod�. Tel. 608 26 18 06
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Prodám velký dvougenera�ní rodinný d�m 
v Polici nad Metují. Nový kotel na biomasu, 
nová okna, st�echa atd. Cena: 1.990.000,- Nutno 
vid�t. RK nevolat!! 
Foto na http://fsara25.rajce.idnes.cz/nastenka/ 
Tel: 731 458 720

* Prodám nové nízkoenergetické RD v Mezi-
lesí u Nového M�sta a v Polici nad Met. �ast. na 
splátky. Tel. 603 525 531

* 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�, loka-
lita Nový Hrádek. TEL.:732 370 663
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé Po�í�í 
- 6573 m2 - louka - možnost stavby zahradního 
domku. P�kné prost�edí. cena 120,- K�/m2 ( do-
hoda možná) RK nevolat ! TEL.: 606951546
* Prodám menší rodinný d�m 3+1 se za-
hrádkou v centru Hronova po celkové rekon-
strukci 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�l-
na. Ihned k nast�hování. Cena 1 890 000,-K�. 
Tel. 724 307 964. RK nevolat!

* Prodám p�knou chatu v obci Zábrodí u ryb-
níka Špinka, chata je �áste�n� vybavená, krb, 
terasa, vlastní studna, pozemek 200m2 venkovní 
krb, ideální možnost rekreace, koupání, v okolí 
cyklotrasy, bezvadný stav,nadzemní podlaží:2. 
TEL.: 776 730 849
* 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
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici-Zájezd. Jed-
ná 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 Hronov. 
Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt o velikos-
ti 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

* 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.
* Pronajmeme kancelá�e v centru �.Skalice, 
Náchoda a N.M�sta n/Met. Více info na tel. 
602 204 002.
* Pronajmu prodejnu Náchod Kamenice, vol-
né od 1.4., a kancelá�e 1.patro na Kamenici. 
TEL.:605 450 384
* 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, kan-
celá�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

* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, a 
jiné. Dále jakékoli náramkové a kapesní hodin-
ky, nap�.PRIM aj. a knihy od J.Verna. Platba v 

hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451
* 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 hoto-
vosti. Tel. 777 559 451

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

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

* Prodám SET TOP BOX v záruce, cena doho-
dou. TEL.:491 462 560
* Prodám d�tskou postýlku + v�ci na dít� do 1 
roku. Vše zachovalé! Tel. 606 316 991
* Prodám st�ešní okna VELUX 115x120 ve 
výborném stavu. Cena 1.500 K�/kus. Tel. 724 
768 508

* PRODÁM JEDLE ŠPAN�LSKÉ, k jarní 
výsadb�: 6-ti leté v 1,5 l kv�tiná�ích = 30K�/
kus; 4 leté prostoko�enné = 10 K�/kus. Akce 
5+1 zdarma, do vyprodání. Náchod, mobil: 
603291132

* Prodám seno. TEL.: 737 182 451
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem 
- travní substrát, ideální k obnov� a zakládání 
nových trávník�, do skleník� a výsatb�. Cena 
400,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962
* Prodám televizor OVP 2176, uhlop�í�ka 50 
cm, p�v cena 5000,-K�, jako nový - t�i roky sta-
rý. Nyní za 1000,-K�. Tel. 739 91 43 75, 603 
510 371,
* 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 na za-
bití. TEL.:776 353 038

* 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
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i plo-
ty, pokácím i vysadím nový stromek, uklidím 
listí. Tel. 737 564 496
* Hlídání d�tí. (u�it. MŠ, 32 let praxe). �iš-
t�ní oken, koberc�, sed. souprav, uklidy. Tel. 
605 145 004

* 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
* Nabízím opravy a úpravy od�v�, šití záclon 
a dekora�ního textilu, vým�na zipu, zkrácení 
kalhot, halenek, bund atd. LEVN. Náchod. Tel. 
604 349 703
* Prodám Fiat Stilo, r.v.2002, ABS, 6x air-
bag, klima, tm.skla, PC, letní a zimní pneu na 
discích, modrá metalíza, v dobrém stavu! Cena: 
75.000K� - možná SLEVA!!! tel.: 725 256 789

* Prodám št��ata Yorkšírského teriéra, bez 
PP, otec PP, narozena 19.1.2011. Pes 3000,-K�, 
fenka 4000,-K�. TEL.:736 430 580

* Prodám motocykl �Z 175 panel. r.v 1968 p�ihlá-
šeno. Cena dohodou. TEL. 604 561 210 

NÁCHODSKO
776 353 038

Půjčka pro každého- tel. 736619428
Zprostředkovatel pracuje pouze pro

jednoho věřitele

* 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.608903070
* 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 
5.500,- K�, služby 2.000,- K�, kauce 11.000,- 
K�. Tel.: 737 407 528
* 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.:608903070
* Prodám byt 2+kk 60m2 na okraji Police nad 
Metují, DV s budoucí možností p�evodu do OV, 
byt je ve 3.pat�e, k bytu náleží sušárna, kolárna, 
sklep a možnost užívání st�ešní terasy, byt má 
velký kuchynský kout, vestavnou sk�ín, rohovou 
vanu, veškerá ob�anská vybavenost v dosahu. 
Tel. 776730849, 777062340
* 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, za-
teplení.Náj.3.500K�+inkaso2.749+el.+kauce,-
tel.:608903070
* Nabízíme pronájem v�tších byt� 2+1 a 3+1 
v �.Skalici a za�ízeného bytu 1+kk v Náchod�. 
Kauce nutná,více info na tel. 602 204 002.
* 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 krásný byt 1+1 - 35 m2, v Novém 
M�st� n.M., za 3500,-K� + 3000,-inkaso, vratná 
kauce 12 000,-K�, tel.: 722 544 480
* 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 byt 3+1 v Náchod� - ul. E. Krás-
nohorské, 65 m2, vestv�né sk�ín�, kuchy�, sklep, 
kolárna, balkon, bezproblémové parkování, 
klidná �ást, výhled na zámek, orientace bytu na 
jih. Cena p�i rychlém jednání v�. služeb 7900,-
K�. Vratná kauce - 9000,-K�. Tel. 775 064 084
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel.: 
775 777 073
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 v Ná-
chod�. Nájem v�etn� plateb 6500K�. Balkon, 
hezký výhled, nová linka. 607636965
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a oko-
lí. Tel: 774 777 073
* Pronajmu p�kný byt 1+kk na sídlišti SUN, 
33m2, zd�né jádro, sklep, internet. NÁJEM JEN 
2500,- + popl. 1236,- + el. + kauce, tel.: 737 324 841
* Prodám slunný byt 2+1 v OV Pražská ul. Ná-
chod. Tel. 728 878 676
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+kk 42 m2 v Ná-
chod� na Plhov�, volný od 1.4.2011, nájem 3500,-
+ energie, kauce 18 tis.K�. TEL.:732 283 384

* Nabízím k dlouhodobému pronájmu 
podkrovní byt 3+1 o velikosti 70 m2 ve 
zd�ném dom� na klidném míst� v Nácho-
d�, nedaleko centra s výhledem na zámek. 
Nájem 5000,-K+ + záloha na topení a vodu 
2000,-K�. Volné ihned. TEL.:608 820 930

* Pronajmu �ást.za�ízený byt 1.kateg. 1+1 v 
Náchod�, nájem 3500,-K� (platba m�sí�ní p�e-
dem) + inkaso, vratná záloha 12 tis.K�, volný od 
1.4.2011. TEL.:723 461 286
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod� - Plhov�. 
Cena 1 200 000,-K�. Tel. 777 34 06 04
* Pronajmu byt v Náchod� - Plhov�. 2+1 - i se 
za�ízením, dlouhodob�. Tel. 737 069 721
* Prodám družstevní, podkrovní byt 3+kk(-
61má) v Novém M.n.Metují -Spy. Cena 698500. 
Nová plastová okna, nízké náklady na bydlení, 
klidné místo. Tel.732 166 272 RK nevolat
* Pronajmu (i dlouhodob�) byt 3+1 s balko-
nem, Náchod Branka, �áste�n� za�ízený, nájem-
né 8.000 K� v�. inkasa, vratná kauce 16.000 K�. 
Volný ihned. tel: 739 275 119.
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný, nevyba-
vený byt 2+kk 5 min. od centra Náchoda, vhod-
né i na kancel. prostory. TEL.:605 450 384
* 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 p�kný byt 3+1, 74m2 v cihlovém 
bytovém dom� v Hronov�. 2.NP., nadstandardní 
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
* Pronajmu 3+1 v 1. pat�e rodinného domku na 
okraji Náchoda, nájem + inkaso 8.500,-. Tel. po 
18. hod 774 407 168
* LEVN� Prodám byt 3+1 v Náchod�, po re-
konstrukci, plov. podl., zd�né jádro, plast. okna, 
tel. 737317019
* 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 rozsáhlou rekon-
strukcí, je zateplen, má novou fasádu, balkony, 
vstupní prostory a výtah. Letos bude p�eveden 
do OV. Velmi p�kné bydlení, nutno vid�t. Cena 1 
100 000k�. RK nevolat!!! TEL.:724 520 930
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONOV, 
P�ÍZEMÍ, 200M OD NÁMSTÍ, PO CEL-
KOVÉ REKONSTRUKCI. K DISPOZICI OD 
1.3.2011, NÁJEMNÉ 5.000K� + ZÁLOHY, 
KAUCE 15.000K�. 777 302 483

BYTY

R�ZNÉ

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

AUTO - MOTO

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

DOMÁCÍ MAZLÍ	CI

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

N.Město n/M.-Pěkný,zateplený byt 2+1 s obyt.podkrovím a lodžiemi,po kompl.rekonstr.,v klidné lokalitě Na Františku ............ 1.239.000,-Kč
Náchod-centrum-Komerč.objekt o zast.pl. 620 m2 (garážové haly,býv.kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2 ..............info v RK
V.Třebešov u Č.Skalice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.pl.550 m2),obyt.budova 3+1,stodoly,stáje,poz.4100 m2 (i více) ................... 2,9 mil.Kč
Borová u Náchoda-Rekreační,dřevěná chata s krbem a šesti lůžky,v klidné části (u lesa),na slunném místě,pozemek 897 m2 .........400.000,-Kč
N.Město n/M.-Větší,udržovaný,řadový RD (5+1) „Na Františku“-pěkná a klidná lokalita,okrasná zahrada .........2.950.000,-Kč VÝR. SLEVA!
N.Město n/M-Kompl. zařízený byt (i se spotřebiči) 3+1 (72 m2) s balkonem,v centru města, 2NP,volný ihned ..........1.490.000,-Kč K jednání!  
N.Město n/M.-Krčín-Velké byty k rekonstr. ve zděném domě v 2 NP,3+1 OV (96 m2).....890.000,-Kč a 1+1 OV (68 m2)...........595.000,-Kč
Slavoňov u N.Města n/M-Větší dům (5+1) po část.rekonstr.,s velkou stodolou a poz. 1.500 m2,volný ihned... ..1.090.000,-Kč VÝR.SLEVA!
Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2),1.patro,po částečné rekonstrukci,poblíž centra,ale klidná část............................. ......1.150.000,-Kč SLEVA!
N.Město n/M.-Nové byty do OV (1+kk-3+kk),nyní s vel.březnovými slevami (až 350.000,-Kč) v 1 NP-5 NP zděného domu.... ....více info v RK
Č.Skalice-Řadový RD (5+1) v klid.lokalitě,v sousedství zahrad,poblíž náměstí,balkony ze všech pokojů,včetně kompl.vybavení.. .. 1.950.000,-Kč
Rohenice u Č.Meziříčí-Hospodářský RD po kompl.rekonstr.,s chlévy,plast.okna,nové rozvody, omítky,poz.1.838 m2... ... 1.595.000,-Kč Sleva!

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

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

608103810, 606270421
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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

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

Péče o ruce a nehty přírodní nehtovou 
kosmetikou Nail Tek.

Máte měkké a třepivé nebo tvrdé a křehké nehty? 
Ne a ne dosáhnout toho, aby se staly ozdobou vašich 

rukou? Toužíte mít krásné a upravené nehty bez 
gelové nebo akrylové modeláže?

Nabízíme řešení pro ženy i muže.
Salon U Bílé Vrány, Nové Město n. M.

Kateřina Francová / 774 149 830

Vyklidím Vaši pozůstalost
půdu, garáž, sklep

Po vzájemné domluvě
pozůstalost odkoupím.

Slušné jednání, platba v hotovosti.

TEL.:777 559 451



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

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 

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí
� přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů 
    o objemu 2–7 m3

� nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
� přepravu sypkých hmot
� nákladní doprava 3–25 t
� zemní práce

Kontakt:  Dopas Náchod s.r.o., Na Skalce 208, Náchod,            Tel.: 603 412 554, 491 428 612  fax.: 491 421 128
        e-mail: fi rma@dopas-na-sro.cz           

• servisní prohlídky

• prodej náhradních díl�

• opravy karoserií a lakování

• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 

• kompletní servis klimatizací

• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz	 FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz	 zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Novinka! 
- prodej a montáž

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 

D
isk

rétn
ě

 S
p

o
leh

liv
ě

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

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)

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

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

                                   so  8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

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

Provádíme kvalitní 
malířské a natěračské 
práce bytů, domků, 

kanceláří, škol, velkých 
objektů, fasád, oken.

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

e-mail: martin420@seznam.cz     
Tel.: 732 873 039

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.: +420 608 345 132

 - 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!

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

D U B E N  2 0 1 1
 Svaz d�chodc� v Náchod� nabízí všem senior�m programové �tvrtky v klubovn� Harmonie 2, Ry-
bá�ská 1819, kde se sejdeme v dubnu 2011 p�i následujících programech:

• 7. 4. ve 14 hod. 
„Kde kvetou citróny“ 

nejkrásn�jší pob�eží a ostrovy Evropy, promítání pro nás p�ipravil p. Josef Zav�el
• 14. 4. ve 14 hod. 

Na kolech a lodích Polskem a Litvou - snímky z cesty doplní vypráv�ním p. Zden�k Nývlt
• 21. 4. ve 14 hod. 

Mo�ský sv�t v San Diegu, Kalifornie - II. �ást /delfíni, lachtani.../, promítání pro nás p�ipravil p. Otto Mach;
• 28. 4. ve 14 hod. 

se sejdeme na „JARNÍ VESELICI“, která je pro všechny seniory, kte�í si rádi zazpívají i zatan�í 
p�i hudb� p. Františka �ížka - FR�Í

Ob�erstvení zajišt�no, dobrou náladu sebou!

UPOZORN�NÍ !
Volná místa na zájezdy - 25. 5. do Krom��íže, 22. 6. tajný výlet do Polska a 7. 9. Pod�bradsko. 

P�ihlášky vždy ve �tvrtek od 14. hod. v Harmonii 2, nebo na telefon 
u A. Polákové 775 242 562  /po 19.hod./

P�ij
te mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, nebo jsou i pro ne�leny 
Svazu d�chodc�. Na vaše návšt�vy se t�ší �lenové výboru MO SD v Náchod�

Klub vojenských d�chodc�
• 6. 4. od 14 hod. ve Vatikánu - CESTOMANIE po „�esku“

promítání z výletu v r. 2010 - Morava II. �ást

Senior klub Náchod
„HARMONIE 2“
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Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“
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Uzená topinková 
pomazánka

 Uzenou makrelu s ko�ením vykostíme 
a nakrájíme. Do misky p�idáme nakrájený 
sýr - pa�ený uzený klásek, pórek - slabá 
kole�ka, zelenou papriku a 2 va�ená vej-
ce. Vše smícháme spolu s majolkou a oli-
vovým olejem. Dochutíme solí a chili 
ko�ením, p�ípadn� pep�em. Pomazánka se 
skv�le hodí na topinky. 

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

uvádí v m�síci DUBNU 2011

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

P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 
17.00 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30% na ozna�ené programy pro držitele pr�kaz� M�Ú v Náchod�, ZTP 
a ZTP/P. Pr�kazy na vyzvání p�edložte p�i kontrole vstupenek. Vozí�ká�i po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

* Ned�le 3. 4. v 19.00 hodin
W. Shakespeare: Othello

Divadlo Na Jezerce
P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”

Vstupné: 350, 330, 310 K�
P�edprodej od 14. 3. 2011

* St�eda 6. 4. v 19.00 hodin
Honza a František Nedv�d s kapelou

Vstupné: 280, 260, 240 K�
P�edprodej od 21. 2. 2011

* Ned�le 10. 4. v 15.00 hodin
F. Nepil: Makový muží�ek

Divadlo AHA Praha
Pohádka pro d�ti

Vstupné: 60, 50, 40 K�
P�edprodej od 16. 3. 2011

* Úterý 12. 4. v 19.00 hodin
Vítání jara s La
ou Kerndlem

Ú�inkují: Jitka Št�rbáková - klavír,
Swing Sextet

Vstupné: 140 K� SLEVA
P�edprodej od 21. 3. 2011

* St�eda 13. 4. v 19.00 hodin
Literárn� hudební ve�er
Na tisíc adres rozeslaný

Malý sál m�stského divadla
Vstupné: 40 K�

P�edprodej od 21. 3. 2011

* Úterý 19. 4. v 19.00 hodin
Polyfonní sdružení 

N. M�sto nad Metují
Koncert ab. cyklu - skupina “K”
Vstupné: 120, 100, 80 K� SLEVA

P�edprodej od 22. 3. 2011

* St�eda 20. 4. v 19.00 hodin
Olympic 2011

Vstupné: 350, 330, 310 K�
P�edprodej od 21. 3. 2011

* Úterý 26. 4. v 19.00 hodin
A. P. �echov: Viš�ový sad

Východo�eské divadlo Pardubice
P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”

Vstupné: 330, 310, 290 K�
P�edprodej od 4. 4. 2011

APRÍLOVÝ PLES
AGENTURY D&D

 I v letošním roce p�ichází s novým pro-
jektem profesionální modelingová agentu-
ra D&D z Hradce Králové. Tímto projek-
tem je realizace vlastního reprezenta�ního 
plesu s názvem „2. APRÍLOVÝ PLES“, 
jehož novou tradicí chce agentura p�isp�t 
ke kulturnímu d�ní v krajské metropoli. 
Ples se uskute�ní 1. dubna od 20 hodin 
(do 00: hod.) ve všech prostorách Adalber-
tina. Vstupenky jsou již v prodeji v infor-
ma�ním centru v HK nebo na objednávku 
v agentu�e na tel. �ísle 606 305 941 
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V naší správ� je nyní 5827 byt� ve 272 bytových 
domech. Dob�e tak víme, že každý d�m musí být 
samostatn� hospoda�ícím subjektem, má-li mít spoko-
jené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše kom-
plexní nabídka sm��uje ke spole�enství vlastník� by-
tových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy, 
ú�etnictví, provozní �innosti, právních úkon�, tech-
nické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho 
stabilního technického a ekonomického zázemí. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!                  

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

 

    

Naučte se anglicky s
                    a novinami ECHO

9. díl seriálu
At the doctor´s (U léka�e)At the doctor´s (U léka�e)

... a anglické přísloví nakonec:
Every cloud has a silver lining.                                         Všechno zlé je k n��emu dobré.

V dalším díle se m�žete t�šit na téma: Telefonování
www.magicenglish.cz

How are you feeling today?                                                                                                    Jak se dnes cítíš?
I am all right.  I am not feeling well.                                                                 Je mi dob�e. Necítím se dob�e.
What is the matter with you?                                                                                                       Co je s tebou? 
I have a headache (toothache, stomach ache, a sore throat).            Bolí m� hlava (zuby, b�icho, 
v krku).
I feel faint.                                                                                                                              Je mi na omdlení. 
I feel sick.                                                                                                                              Je mi na zvracení. 
I have got sunburn.                                                                                                       Spálil jsem se na slunci.
I have a raised temperature.                                                                                          Mám zvýšenou teplotu. 
I have diarrhoea (constipation).                                                                                      Mám pr�jem (zácpu). 
I fell down and hurt myself.                                                                                           Upadl jsem a zranil se. 
I was stung by a wasp.                                                                                                               Bodla m� vosa.
Call for a doctor.                                                                                                                       Zavolejte léka�e.
Where do you feel the pain?                                                                                                     Kde vás to bolí?
Take off your clothes.                                                                                                                       Svlékn�te se.
Open your mouth.                                                                                                                          Otev�ete ústa.
You have to stay in bed and take the medicine I am going to prescribe. 
                                                                     Musíte z�stat deset v posteli a brat léky, které vám p�edepíši.
Take the medicine four times a day, every six hours.                    Berte léky 4 x denn�, po šesti hodinách.

PODKOVÁ�SKÉ DNY
St�ední škola �emeslná v Jarom��i si tento 
rok p�ipomíná 125 let od založení školy, 
105 let postavení budovy pro tuto školu a 55 
let od vzniku oboru „KOVÁ� A PODKO-
VÁ�“. Jsme jedinou školou v �eské repub-
lice, kde tento obor vyu�ujeme bez p�eru-
šení, máme pro výuku výborné podmínky, 
kvalitní u�itele a pro praxi žák� zajišt�né 
velké množství koní. Oslavy k p�ipomenutí 
t�chto výro�í se uskute�ní v sobotu 24. zá�í 
2011.
Ve dnech 11. a 12. b�ezna 2011 St�ední 
škola �emeslná v Jarom��i po�ádala již 
�trnácté Podková�ské dny s mezinárodní 
ú�astí. Program za�al v pátek, a to výkla-
dem o úprav� a ošet�ení citlivých kopyt. 
P�ednášejícím byl pan Bernard Duvernay, 
významný podková� ze Švýcarska. Odpo-
ledne pokra�ovaly praktické ukázky úpravy 
rohoviny a podkování kopyt. P�eklad pro-
vád�l MVDr. Zden�k Žert, odborný asistent 
a zástupce p�ednosty brn�nské kliniky pro 
choroby koní. P�ednášku na téma „t�sná 
kopyta“ p�ednesl MVDr. Rostislav Hyksa, 
odborný veteriná� pro choroby koní a orto-
pedii. Praktickou ukázku ošet�ení t�sného 
kopyta p�edvedl podková� Karel Kysilka, 
u�itel SŠ �emeslné v Jarom��i.
V páte�ním podve�eru sledovali ú�astníci 
sout�ž ve výrob� podkov. Sout�žící m�li 
za úkol vykovat podkovu na pazneht s ná-
zvem „kravská p�lka“. V této sout�ži se 
na t�etím míst� umístil Ond�ej Beran, druhé 
místo získal Jaroslav Mikula a nejlepší pod-
kovu vykoval Petr Ma�át.
Po celý den probíhala také sout�ž žák� 

ve volném kování. Žáci odvedli zda�ilé práce a nejlepší návrh a realizaci s názvem „kv�tina“ 
vykoval Miroslav Richter, na druhém míst� byl vyhodnocen Ji�í Celer za ková�sky sva�o-
vanou sekeru, t�etí místo pat�í Karlu Loukotovi za zajímavý výkovek umíst�ný na kámen 
s názvem „pták“. Všichni ocen�ní žáci byli ze SŠ �emeslné z Jarom��e.
Sobotní program byl celý v�nován p�ednášce a praktické ukázce Bernarda Duvernaye. Téma 
p�ednášky bylo kopyto a �ešení nepravidelností kopyt a citlivosti p�i zatížení. V p�ekladu 
op�t pokra�oval MVDr. Zden�k Žert.
Program vyvrcholil sout�ží v hodu podkovou na cíl o PODKOVÁ�SKÝ DŽBÁN. T�etí 
místo obsadila Joanna Wiectawek z Kadin (Polsko), druhé místo získal Kamil Mejtský z Bo-
rohrádku a vít�zem se stal Petr Ma�át, žák St�ední školy �emeslné Jarom��.
Podková�ských dn� se ú�astnilo cca 100 podková�� z Polska, Slovenska, �eska a p�edstavi-
telé �esko-n�meckého, polského a �eských sdružení podková��.
P�i hodnocení podková�ského setkání ú�astníci ocenili vysokou úrove� p�ednášek a kvalitní 
praktické ukázky �ešení jednotlivých problém� pohybového aparátu a kopyt. Vyjád�ili p�ání 
zú�astnit se i p�íštích Podková�ských dn� v roce 2012 ve SŠ �emeslné v Jarom��i.
Na záv�r d�kuji všem pracovník�m a žák�m St�ední školy �emeslné v Jarom��i za p�ípravu 
a zdárný pr�b�h Podková�ských dn� 2011.       Zden�k Vítek, zástupce �editele pro OV

Kulturní program zámku v Novém Městě nad Metují
* Trhy uměleckých řemesel

sobota 16. dubna 2011 od 9.30 hod. do 17.00 hod.
Po celou dobu trhů můžete nakoupit umělecko - řemeslné výrobky,
ale také pražené ořechy, ovoce v horké čokoládě, čaje, medovinu

* Vítání jara
sobota 30. 4. 2011 od 10.00 hod. do 16.30 hod.

Pohádkové představení pro děti v interiérech zámku, dílničky pro děti, vystoupení 
mažoretek DDM Stonožka, prodej grilovaného masa, sýrů, koláčů.

* Moravský večer
sobota 30. 4. 2011 od 17.00 hod. do 21.00 hod.

Cimbálová muzika A. Smutného s K. Hegnerem hraje k tanci a poslechu od 18.00 hod. 
do 19.30 hod., dále vystoupí Cimbálová muzika z Červeného Kostelce, 

možnost ochutnávky vín a moravských specialit.
Předprodej vstupenek v pokladně zámku po předchozí tel. domluvě

na tel. č.: 491 470 523. Vstupné: 230 Kč. 
www.zameknm.cz

SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM
 NÁCHOD NÁCHOD

LEPŠÍ CENY!
TRVALE JSME SNÍŽILI CENY TRVALE JSME SNÍŽILI CENY 
HODINOVÉHO VSTUPNÉHOHODINOVÉHO VSTUPNÉHO

 I PERMANENTEK I PERMANENTEK
Squash Centrum Náchod -tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod


