
Konstrukce stanice Hydronaut  H01 odpovídá parametrům přistávacích 
modulů z programu Apollo.  
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10. listopadu 1918 – prohlášení Broumovska 

za součást provincie Deutschböhmen 

Nejlevnější okna

Veka v regionu

SLEVA
i v dalších měsících 50%

297 Kč
měsíčně

3G Tablet Samsung Mobilní internet M

O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Limitovaná 
edice

Náchod je v  současné době dějištěm  mnoha zásahů do  dopravního 
systému včetně rekonstrukcí a  oprav silničních komunikací. Stranou 
nezůstala ani Plhovská ulice, která je důležitou výpadovkou směrem 
na Trutnov.  Foto pro ECHO Josef Pepa Voltr

Matyáš Šanda před dokončovaným prototypem Hydronaut H01 
– DeepLab (Hlubinná laboratoř) v Praze - Radotíně v areálu fi rmy Kovo-
klima – Gürtler  

Tel.: 739 619 251
www.agenturasaxana.cz

• věnujte dárkový
   poukaz na šaty

• chlebíčky
• obložené mísy, …

• firemní akce
• dny otevřených dveří

• šaty pro každou
   příležitost

Češi staví hlubinnou laboratoř

Novoměstská

zahraje

Novosvětskou 
 V  českoskalické sokolovně se 
17. listopadu v  17 hodin usku-
teční koncert Novoměstské 
fi lharmonie (55 žáků základních 
uměleckých škol). V jejich prove-
dení zde zazní například i slavná 
Novosvětská symfonie č.9 e - mol  
Anotnína Dvořáka (poprvé za-
zněla v  New Yorku před 120-ti 
lety.) 

Obnovený 
pomník
 V místní části Nového Hrádku – 
Dlouhé Rzy byl 28. října slavnostně 
odhalen opravený pomník obětem 
II. světové války (stojí na  místě, 
kde byl v  květnu 1945 jednotkami 
SS popraven novohrádecký občan 
Hugo Vogel). Dodejme, že původní 
památník byl instalován v roce 1947 
a  „zubem času i  rukama vandalů 
a  zlodějů“ v  dalších letech značně 
utrpěl. Finacování oprav pomníku 
se ujal úřad městyse za  přispění 
Ministerstva obrany ČR. 

Paliva Jelen
Nový Hrádek

Nabízíme do vyprodání 
zásob:

hnědý ořech I. - Most 
299,- / 1q

černý ořech OKD 
535,- / 1q

doprava nad 20q ZDARMA

tel. 724 236 398
www.paliva-jelen.cz

>> čtěte na str. 4
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Hronovský mramorový koláč

Těsto: 150g cukru moučka, 150g margarínu, 2 vejce, 450g polohrubé mou-
ky, 20g kakaa, kypřící prášek, 50ml vody
Tvarohová náplň: 500g tvarohu, 200g cukru krupice, žloutek, vanilkový 
pudink, 20g sušeného mléka, voda dle potřeby, citrónová kůra z jednoho 
citrónu
Piškotová směs: 2 vejce, 140g cukru krupice, 160g polohrubé mouky, půl 
prášku do pečiva, 150ml oleje, 40ml vody 
 Margarín nakrájíme na kousky. Polohrubou mouku prosejeme s ky-
přícím práškem a s kakaem. Všechny suroviny poté spojíme v hladké, 
nelepivé těsto a necháme zabalené ve fólii alespoň 12 hodin odpočinout. 
Odpočinuté těsto rozválíme, plát dáme na plech a potřeme ušlehanou 
tvarohovou náplní.
 Všechny suroviny na piškotovou směs spojíme dohromady a šleháme 
asi 5 minut. Hladkou vyšlehanou směs poté vlijeme na rozetřenou tva-
rohovou náplň a dáme ihned péct při teplotě 180°C cca 25 minut.

Tvarohová peřina z Hronova

těsto: 300g polohrubé mouky, 200g cukru krupice, 2 vejce, 180ml vody, 
20g sušeného mléka, 12g kakaa, prášek do pečiva, 100ml oleje
náplň: 250g tvarohu, 100g cukru krupice, vanilkový cukr, kůra z  citró-
nu 
 Všechny suroviny na těsto smícháme a vyšleháme. Poté hmotu vlije-
me na olejem vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech. Na hmotu 
nastříkáme rovnoměrně tvarohovou náplň a dáme péct na 180°C cca 30 
minut.

Text připravili David Jeřábek a Mgr. Tereza Jirásková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

Talíř plný chutí

a vůní

 

RD řadová zástavba Náchod – Kramolna po rozsáhlé rekonstrukci .................................2 690 000,- Kč
Rodinný dům v Ruprechticích na Broumovsku, udržovaný stav, zahrádka ...........................450 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci v Otovicích u Broumova, zahrada, garáž ...........................1 499 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě ve Starém Městě, oplocená zahrada, garáž, sklep .....................1 590 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě nad Metují – Krčín, zahrada, bazén, pergola .................5 500 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší RD se zahradou, garáží 
a dílnou v N. Městě nad Metují – Spy. 
V 1.NP vstupní chodba, obytná kuchyň, 
obývací pokoj, ložnice, koupelna, samo-
statné WC, komora. V podkroví obytná 
místnost a velká půda.

VZPOMÍNÁME
Dne 5. 11. 2013 uplynulo pět let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Kadaník ze Šonova.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   
Manželka Marie s rodinou

Cena: 1 090 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Dne 13. 11. 2013 uplyne jeden smutný rok 

od okamžiku, kdy nás náhle opustil 

pan Miroslav Pásler 

z Náchoda – Starého Města.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Dcera a syn s rodinami

STRAŠIDLENÍ NA BABÍ
 Bojíte se rádi? Máte rádi straši-
dla, pohádkové bytosti, čarodějni-
ce, kouzelníky, upíry, duchy nebo 
piráty? Všechny tyto pohádkové 
bytosti si daly dostaveníčko ve škole 
na Babí dne 31.10. v 18h. Napínavý 
a  strašidelný byl už vstup do  ško-
ly, kdy každý musel jít sám.  Krás-
nými maskami se to ve  škole jen 
hemžilo, jedlo se, pilo a  hodovalo. 
Na strašidelné hostině byly k vidění 
i  ochutnání nejrůznější pochoutky 
– pudink z  žabích stehýnek, nebo 
grilované myšky a  vše toto jste 
mohli zapít hadí krví. Samozřejmě, 
že vše bylo jen jako…. Strašidelný 
večer pro děti uspořádaly paní uči-
telky s  pomocí p.  školnice, Vanesy, 

Míši a Bena. Večer byl plný soutěží 
a her.  Děti poznávaly podle hmatu 
to, co je schováno v  černých skle-
nicích. A  že to nebylo zrovna nic 
příjemného! Škrábalo to, lepilo se to 
na ruce, bylo to slizké a nepříjemné.   
Děti musely projít stezku odvahy, 
vyluštit kvíz, poznat strašidelnou 
pohádkovou bytost, oloupat jabl-
ko tak, aby slupka bylo co nejdelší 
a  vylovit jablko z  mísy plné vody 
pouze ústy. Dále si musely čichnout  
k ponožce a poznat, čím která voní 
 nebo spočítat duchy v temné ob-
razové galerii pouze s  pomocí ba-
terky.  Všechny děti všechno zvládly 
a po 20. hodině se jim vůbec nechtě-
lo ze školy domů.

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Oživlé křížky Broumovska

 Nadace Občanského fóra (z  progra-
mu Opomíjené památky) podpořila 
projekt Oživlé křížky Broumovska, kte-
rý je zaměřen na ochranu drobných pa-
mátek v tomto regionu. V rámci tohoto 
projektu byla například již restaurována 
Kalvárie sv. Františka ve Velké Vsi a pil-
ně se také pracuje na opravách unikát-
ní plastové mapy Broumovska z  roku 
1906. Nadační grant bude dále použit 
na  opravy těchto sakrálních památek: 
Křížky a sochy „U ztraceného pokladu“ 
v  Rožmitále, sloup Nejsvětější trojice 
ve Velké Vsi, socha sv. Floriána v Heř-
mánkovicích.

Memento „Gross – Rosen“
 Společný projekt Okresního výboru Českého svazu bojov-
níků za svobodu Náchod a Střední školy propagační tvorby 
a polygrafi e Velké Poříčí je cílen na historické memento, kte-
ré představuje koncentrační tábor Gross – Rosen (nedaleko 
česko-polských hranic u  města Rogoznica). V  regionálním 
tisku oslovují subjekty projektu veřejnost s cílem získat nové 
materiály týkající se tohoto koncentračního tábora (dobové 
fotografi e, vzpomínky, dokumenty atd.)
Máte – li takové  materiály k dispozici, můžete do 30. listo-
padu t.r. využít kontaktní e – mail na adrese:  Gross-Rosen@
seznam.cz (snímek vstupní brány do koncentračního tábora 
Gross – Rosen, foto Mirek Brát) 

46. VYSOKOVSKÝ KOHOUT
 Osvětová beseda Vysokov pořádá 
celostátní soutěž amatérských fi lmů 
s mezinárodní účastí 
46. VYSOKOVSKÝ KOHOUT 
8. až 10. listopadu 2013 v restauraci 
ve Vysokově s podporou obce Vyso-
kov, Kralovéhradeckého kraje, Mi-
nisterstva kultury ČR, Ministerstva 
zemědělství ČR, Kulturní a sportovní 
nadace Náchod,.
Program: pátek 8.11. ve l4 hodin Za-
hájení a první část projekce
Večer ve 20 hodin s herečkou Lilianou 
Malkina, která hrála ve fi lmu „Kolja„ 
a nyní hraje v seriálu gympl
Sobota 9.11. v  8,30 do  13,00 druhá 
část projekce večer v 19 hodin spole-
čenský večer
Neděle 11.11. od 9 - 12 projekce oce-
něných fi lmů a vyhlášení výsledků.
Vysokovský kohout je jediná přehlíd-
ka, která se koná na  vesnici a  již 46. 
ročník organizují dobrovolníci bez 

nároků na honorář.A zajistit takovou 
přehlídku není jednoduché /poro-
tu, propagaci, výzdobu, úklid, zajis-
tit ceny, ubytovaní, techniku/. Letos 
předvýběrová komise přijala do  sou-

těžního promítání 44 prací od autorů 
z ČR, Slovenska a Německa. Cena mi-
nistra zemědělství je již ve Vysokově.
Foto: Miroslav Trudič z Náchoda ne-
vynechá žádnou soutěž Kohouta 

Přivezli devět medailí
 Náchodští judisté se dostali do no-
minací na  SUPER CUP Judo - Me-
morial Josip Potnek v  chorvatském 
Osijeku. V sobotu 26. 10. 2013 se po-
stavili na  chorvatské žíněnky Kevin 
Hrnčíř a Terka Kolínová. Spolu s nimi 
dorazilo do  Osijeku dalších více jak 
400 judistů s celé Evropy, ve věkových 

kategoriích od  6 do  18 let. Význam 
této akce podtrhává i nebývalý zájem 
médií a to zejména chorvatské televi-
ze STV a HRT. Náchoďáci zvládli svo-
je vystoupení před televizními kame-
rami na výbornou. 
 Kevin Hrnčíř postupoval turnajem 
bez většího zaváhání a  probojoval se 

ve  svojí skupině až do  bojů o  fi nále, 
kde narazil na  zkušeného závodníka 
z  Maďarska, kterému podlehl těsně 
před koncem časového limitu. Kevin 
nakonec vybojoval úžasné 3.místo!!
 Tereza Kolínová se ke svým bojům 
dostala až v  odpoledních hodinách. 
Hned na začátku dostala nejhorší los, 
favoritku skupiny, Aleksandru Steva-
novič ze Srbska. Jejich úvodní zápas 
skončil bez bodového hodnocení, což 
znamenalo prodloužení GOLDEN 
SCORE. Terezu stál tento zápas velmi 
mnoho sil, ale nakonec se jí povedlo 
nad Srbkou zvítězit na juko. Ani dal-
ší souboje nebyly jednoduché. Tereza 
nakonec ve  velké konkurenci obstála 
a umístila se na 1. místě!!
 Celkem si český žákovský výběr 
odvezl ze Super poháru judo Memo-
riál Josip Potnek 9 medailí. Odměnou 
od  trenérů pro naše zástupce na  tur-
naji byla gigantická pizza, která všem 
přišla po namáhavém dni k chuti.   
 SKP Judo Náchod, Olda Kolín
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Okénko 
energetického poradce XXXVI. 

Mgr. Michal Bors 
generální reprezentant, produktový specialista a naceňovač poradenské společnosti 
OPTIMAL - ENERGY. cz a.s., Brno 
kancelář Husovo nám. 22, 552 03 Česká Skalice 
mbors.optimalenergy@seznam.cz, tel.731 508 654, www.optimal-energy.cz

Ve  čtvrtek 31. října 2013 proběh-
lo  slavnostní otevření nové pobočky 
Optimal Energy cz. a.s v  Dobrušce, 
Kostelní ulici 394. Součástí nové po-
radenské kanceláře je i  schowroom 
jednoho z největších světových výrobců 
a vývojářů energeticky úsporných prů-
myslových a  domácích osvětlení, včet-
ně veřejného osvětlení - NEO NEON. 
Část schowroomu zaujímají výrobky 
f. UNISAVERS zaměřené na  úsporu 
spotřeby teplé a studené užitkové vody 
a  to jak v  domácnostech, ve  službách, 
v  průmyslu, tak i  ve  veřejném sektoru 
/ školy, školky, úřady /. Tyto výrobky 
a  produkty jsou zároveň významným 
pomocníkem v boji proti všudypřítom-
nému vodnímu kameni.
 Celý tento koncept poprvé realizova-
ný v Dobrušce směřuje k permanentní-
mu snižování výdajů za energie a vodu, 
a  to v kombinaci s co nejnižšími cena-
mi za plyn a silovou elektřinu. K tomu 
samozřejmě přináleží dlouhodobý 

plnohodnotný servis a to nejen u našich 
stávajících klientů z řad veřejné správy, 
průmyslu, služeb a domácností. 
 Těšíme se na Vás     

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIESLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

Foto: Slavnostního otevření provozovny v Dobrušce se zúčastnili zástupci byto-
vých družstev z Dobrušky p. Karel Joukl, ze Dvora Králové p. Miloš Černý, ze Sprá-
vy bytového fondu ze Rtyně v  Podkrkonoší p.Pavel Ilchmann, z  Pekárny Marta 
s.r.o. Dobruška Ing. Vít Svoboda, p.Petr Filičpík a p.Kateřina Adámková zástup-
ci společnosti NEO NEON a zástupce dobrušské pobočky p.Radek Štikar a další 
hosté. V nové pobočce Optimal Energy cz. a.s. v Dobrušce se o Vás rádi postarají 
p.Zdeněk Trávníček a p.Vlastimil Machač

  Z almary dědy Jeana   Díl 3. Beaujolais nouveau

Milí přátelé dobrého jídla a pití,
v tomto díle se dvířka almary neotevřou. 
Spíš se podíváme do sklepa dědova ka-
menného domu. Beaujolais nouveau 
(dále BN), je červené víno vyrobené 
z odrůdy „Gamay“, v oblasti Beaujolais, 
nacházející se v  Burgundské vinařské 
oblasti. Ta je pak posazená v středo-vý-
chodní Francii, severně od města Lyon. 

Toto víno fermentovalo pouze několik 
týdnů před jeho uvedením na trh. BN je 
víno růžovo fi alové barvy, které naplno 
projevuje svojí mladost. Díky metodě 
jeho zpracování  má jen velmi málo „ta-
ninu“ a chutě v něm mohou dominovat 
ovocem jako jsou banány, jahody, fíky, 
anebo hrušky. Doporučená teplota to-
hoto vína by měla být kolem 13°C, tedy 
lehce chlazené. Stejně tak jako Svato-
martinská vína, tak i BN je určeno pro 
okamžitou spotřebu. Víno jako takové 
bude dobré i  za  několik měsíců, není 
však důvod proč jeho vypití odkládat. 
Víno se totiž s  věkem nijak nezlepší 
a  spíše se pravděpodobně nakonec po-
kazí. V  samotné Francii je kolem 120 
festivalů, které probíhají v Beaujolais ob-
lasti. Nejznámější je pak ve městě „Bea-
ujeu“ a ten se nazývá „Les Sarmentelles“.  
Každoročně začíná v podvečer BN dne 
a pokračuje dalších pět dní. Během to-
hoto festivalu probíhá v tomto hlavním 
městě „Beaujolais“ oblasti nespočet vin-
ných ochutnávek, tradičních koncertů 
a  představení. Uprostřed města je pak 

obří vyhřívaný stan, který návštěvní-
kům nabízí vína z předchozích ročníků 
a  lokální speciality. Těsně před půlnocí 
pak prochází městem průvod s pochod-
němi vedený vinaři, kteří BN vyrábějí. 
Vše je zakončené ohňostrojem, který 
označuje vypuštění nového BN do svě-
ta. Od  té chvíle je pak víno otevíráno 
a pito do úsvitu, vždy za pokřiku hesla: 
„It´s Beaujolais nouveau time“. 
 Tak jako loni i  letos jsou všichni 
naši hosté zváni do  naší restaurace 
na ochutnávku BN, spojenou s krásnou 
francouzskou atmosférou a  speciálním 
menu pro tento večer. Víkend před tím 
je také spojen se Svato-Martinskými 
slavnostmi na francouzský způsob.
 BN můžete ochutnat v  naší re-
stauraci Babiččina Zahrádka v  Čes-
ké Skalici v  ulici E. Beneše pod ná-
městím směrem na  Jaroměř. Další 
informace o nás se pak dozvíte na webu 
www.babiccinyzahradky.cz
Mnoho šťastných gurmánských cest 
Vám přeje, Jakub Bors
Restaurace Babiččina Zahrádka

Špičkový rozjezd
 Náchodští basketbalisté rozehráli le-
tošní sezonu oblastního přeboru na pa-
lubovkách v  Novém Městě na  Moravě 
a v Havlíčkově Brodě. V prvním zápase 
v  sokolovně v  nejmenší „hale“ v  No-
vém Městě prohráli 69:60 /37:24/ hlav-
ně díky novým hráčům v týmu, kteří si 
teprve zvykají na zápasové tempo. Dru-
hý den v Havlíčkově Brodě proti týmu, 
který patří mezi favority nastoupili 
Náchoďáci v  obrovské tempu a  hlav-
ně díky super obraně vyhráli 56:31 
/33:14/. V  dalších zápasech nastoupili 

basketbalisté na domácí palubovce SPŠ 
stavební proti dalšímu týmu, který by 
měl hrát o  čelo tabulky a  hlavně díky 
dobrému nástupu do druhé půle pora-
zili tým Skutče 70:56 /37:36/. Další den 
čekal tým Náchoda doma Heřmanův 
Městec a  od  začátku bylo jasné, kdo 
tento zápas dohraje jako vítěz. První 
čtvrtka skončila 20:0!!! a  v  poločase 
měli hosté pouze 8bodů. Konečný vý-
sledek 71:33 /33:8/. Zatím v posledním 
zápase letošního ročníku hráli Ná-
choďáci v České Třebové a i zde vyhráli 

a to 67:56 /33:26/. Stínem bylo zranění 
zatím nejlepšího střelce Náchoda Davi-
da Sarponga, který má sádru na  noze 
a  léčení bude až 3měsíce. Mezi opory 
patří kapitán týmu Pavel Prouza a další 
hráči Tondr, Vaněček a  Klimek a  dále 
mladí hráči Pavlišta, Hubka, Dohnal, 
Doubrava, Filip, Brožek. V dalších zá-
pasech v  Náchodě na  stavebce hostí 
16.11.2013 od  17:30h tým z  Nového 
Bydžova a v neděli 17.11.2013 od 10h 
Jičín. Přijďte podpořit domácí borce.  
 Předseda oddílu

 Výživoví poradci varují:  „Pozor na rychlé diety! 

Mohou způsobit nadváhu i vážně ohrozit zdraví!“ 
 Takzvané rychlé, ve  většině pří-
padů jednosložkové, diety mají ne-
příznivý vliv na  lidský organismus. 
Hubnutím založeným na konzumaci 
jedné potraviny nebo jedné skupiny 
potravin tělo přichází o potřebné ži-
viny a narušují se tím i metabolické 
procesy v  těle. Opakovaným zrych-
lováním a  zpomalováním metaboli-
smu pak dochází k jo-jo efektu, tedy 
získání kilogramů nad počáteční stav 
před hubnutím. V konečném důsled-
ku mohou takové způsoby redukce 
hmotnosti vážně poškodit zdraví. 
 Mezi rychlé diety je možné zařa-
dit všechny postupy, které slibují pro 
tělo nepřirozeně vysoký úbytek ki-
logramů v  krátkém časovém úseku. 
Jsou založeny na  minimální konzu-
maci potravin, nebo na jednosložko-
vém příjmu. Jedná se například o bíl-
kovinné, limonádové, ovocné a další 
diety obdobného typu nebo o  „nu-
lové diety“, jejichž principem jsou 
půsty, hladovění či pouhý příjem 
vody. Jejich dodržováním je možné 

zhubnout 5 až 7 kilogramů za týden. 
Nejedná se ovšem o úbytek tuků. Tu-
kové zásoby narůstají a  tělo přichá-
zí pouze  o vodu a  svalovou hmotu.  
Vytváří se tak pouze iluze úspěšné 
redukce hmotnosti,“ vysvětluje výži-
vová poradkyně Mgr.  Iveta Voltrová 
z centra NATURHOUSE Náchod. 
 Rychlé diety přináší také řadu 
zdravotních rizik. Mezi nejznámější 
patří poruchy příjmu potravy – ano-
rexie a bulimie, ale také ztukovatění 
jater. „V nejvyšším procentu případů 
se objevují žaludeční vředy a problé-
my s trávením. K dalším problémům 
patří únava a řídnutí kostí, zanášení 
těla látkami, se kterými se hůře vy-
pořádává, jako je čpavek nebo mo-
čovina, a  celkovému selhání organi-
smu,“ doplňuje výživová poradkyně 
Mgr.  Iveta Voltrová. Z  estetického 
hlediska pak dochází ke  zhoršení 
kvality pleti, vlasů, nehtů, jejich lá-
mavosti a  třepení, nebo povadání 
a svrašťování pokožky těla. 
 Bezpečného, dlouhodobého 
a  zdravého způsobu redukce tělesné 
hmotnosti lze docílit pouze vhod-
nou úpravou jídelníčku a  příjmem 
základních potravinových složek 
ve  vhodném poměru. Pro celkový 
úspěch je velmi důležitá psychická 
pohoda, přiměřený pohyb a dostatek 
spánku. 
 „V  centrech NATURHOUSE po-
stup úpravy stravovacích návyků 
nazýváme „Nová výchova ve výživě“. 
Jedná se o  vypracování individuál-
ního stravovacího plánu každému 
zájemci. Tak tomu bylo například 
i u sl. Štěpánky Novákové, která cel-
kem zhubla 22kg. S námi se podělila 
o své poznatky z průběhu redukční-
ho programu v centru NATURHOU-
SE Náchod: 

-Problémy s  váhou jsem začala mít 
po  třicítce. Cítila jsem se zdravotně 
špatně, hubnout jsem chtěla již dlou-
ho, ale nevěděla jsem, jak na to. 
-Zkoušela jsem hubnout sama, sil-
ně jsem omezila jídlo, váha výrazně 
klesla, ale postupně jsem znovu při-
brala a to ještě více. 
-Naturhousu jsem si všimla náho-
dou, při nákupech ve městě. 
-Nejhorší byl začátek, když jsem  si 
musela odepřít svá oblíbená jídla. 
Ale za týden byly vidět již první vý-
sledky, a pak bylo vše již snadnější.
-Pravidelné týdenní kontroly mě po-
vzbuzovaly, abych v  dietě pokračo-
vala, protože každý týden byl úbytek 
váhy znát a také jsem se cítila lépe. 
-Váhu se mi podařilo takto snížit 
přísným dodržováním pravidel jídel-
níčku sestaveného poradcem. 
-Dieta mě naučila zdravěji jíst, po-
znala jsem spoustu nových potravin, 
naučila jsem se dodržovat pitný re-
žim a omezit kalorické nápoje. 

Foto poté: dietoložka Ing.  Jarmila 
Musilová a sl. Štěpánka Nováková.Foto před

Pojišťovny vyjednávají, pacienti 

nebudou muset čekat
 Náchodská a  rychnovská nemoc-
nice nebude kvůli omezením zdra-
votních pojišťoven přijímat některé 
pacienty, zaznělo v říjnu v médiích. 
Důvodem byly omezující limity zdra-
votních pojišťoven vycházející z úhra-
dové vyhlášky pro rok 2013, které 
striktně stanovují množství zdravot-
ních výkonů nasmlouvaných pro kli-
enty příslušné pojišťovny ve  smluvní 
nemocnici. V případě, že by nemoc-
nice hospitalizovala více pacientů, 
nebyla by zdravotní pojišťovnou po-
skytnutá péče uhrazena.
 Od 28. října tak nemocnice nemě-
ly k  plánovaným zákrokům přijímat 
pacienty ze Zdravotní pojišťovny 

ministerstva vnitra ČR a  Oborové 
zdravotní pojišťovny zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví a od 4.
listopadu pacienty od České průmys-
lové zdravotní pojišťovny. Dle předpo-
kladů se omezení mělo dotknout v lis-
topadu i klientů dalších pojišťoven.
    Koncem října a počátkem listopa-
du ale proběhlo jednání mezi vede-
ním Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
a  Zdravotní pojišťovny ministerstva 
vnitra a České průmyslové zdravotní 
pojišťovny, na  kterém byla uzavřena 
dohoda o  zabezpečení péče pro po-
jištěnce těchto pojišťoven v  plném 
rozsahu tj. neodkladné i  plánované 
zdravotní péče.  kp
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4x6 cm 7,-Kč vč.DPH
4x8 cm 8,90 Kč
5x10 cm 14,-Kč

Mikulášské sáčky a tašky 
od 2,50 Kč

www.RPGASTRO.cz
Adventní svíčky různé barvy

Náchod a okolí do 12-ti km rozvoz zdarma 
Info@rpgastro.cz   Tel.: 777 60 33 99

z zdarma 
0 33 99

Academia Mercurii -  výměnné 

pobyty studentů v Holandsku
 Náchodská soukromá škola Aca-
demia Mercurii, vyučující obory 
Cestovní ruch, Ekonomické ly-
ceum a Gymnázium, navázala spo-
lupráci s  holandským gymnáziem 
„Willem van Oranje“ v  Oud-Bei-
jerland poblíž Rotterdamu. Každo-
ročně bude cca 22 českých studen-
tů odjíždět na  týdenní výměnný 
pobyt ke  svým holandským part-
nerům a  naopak. Tento výměnný 
pobyt je spojen s prací na projektu, 
kde budou studenti zjišťovat po-
dobnosti a  rozdíly mezi naší zemí 
a  Holandskem a  to v  rozličných 
tématech jako jsou např.: přírod-
ní podmínky, historické památky, 
vzdělávací systém, osobnosti na-
šich zemí, politický systém, turi-
stické lokality atd. Cílem projektu 

je zvýšit u studentů obou zemí kul-
turní povědomí a  zlepšení jazyko-
vých dovedností. Celý projekt bude 

veden v  angličtině, ale studenti se 
budou moci dorozumívat i němec-
ky a francouzsky.
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Češi staví hlubinnou laboratoř
 Na  stránkách připravované re-
portážní knihy – Odyssea v  mok-
rých botách, kterou náš redakční 
kolega Mirek Brát volně navazuje 
na  již vyšlou knižní trilogii Mare 
Nostrum (Naše vojsko 2007-2012) 
se objeví i kapitola o projektu pod-
vodní stanice Hydronaut. Její proto-
typ je dokončován v  průmyslovém 
areálu v Praze – Radotíně  Hlavním 
„tahounem“ celého projektu je  kon-
struktér stanice  Matyáš Šanda, jenž 
vizi poprvé představil na  Meziná-
rodním astronautickém kongresu 
v Praze v roce 2010. A jakou má as-
tronomie souvislost s pobytem pod 
vodou? Hlubinná laboratoř totiž 
dokáže nasimulovat prostředí, které 
se podobá kosmu. Z  toho důvodu 
jsou podobné projekty využívány 
pro výcvik kosmonautů. Příkla-
dem je v současnosti jediná stanice 
podobného typu nazvaná Aquari-
us. Najdete ji  od  80. let let minu-
lého století pod mořskou hladinou 
u pobřeží Floridy. A druhou stanicí 

– laboratoří na  světě by měl být 
právě český Hydronaut. O  projekt 
se v  tuto chvíli zajímá i  francouz-
ská společnost COMEX zajišťující 
výcvik evropských, ruských i  ame-
rických astronautů. Hlavní tíha pro-
jektu však v této chvíli spočívá pře-
devším na entuziasmu konstruktéra 
Matyáše Šandy. Pokud se podaří do-
končit prototyp stanice Hydronaut 
a realizovat simulované i reálné po-
noření stanice včetně dlouhodobé-
ho pobytu posádky, otevřou se jistě 
i nové možnosti k náročnému fi nan-
cování celé záležitosti. Připomeňme, 
že bývalé Československo bylo v 60. 
letech muinulého století třetí zemí 
na  světě (po  USA a  Francii), která  
uskutečnila projekty spojené s dlou-
hodobým pobytem člověka  pod 
vodou. Jednalo se o  projekt Xenie. 
Vize Hydronaut jde ještě mnohem 
dále a její přichýlenost dílem k pod-
vodnímu i  kosmickému výzkumu 
naplňuje okřídlené latinské rčení: 
Per aspera ad astra – Přes nesnáze až 

ke hvězdám. Pokud se chcete dozvě-
dět o projektu Hydronaut více nebo 
pokud byste chtěli tento nevšední 
projekt  podpořit, můžete navštívit 
prezentaci www.hydronaut.eu, 
 foto Mirek Brát 

„Od  prototypu Hydronaut 
H03 by měla vést (přes projekt 
Hydronaut H02 – DeepFarm 
(Hlubinná farma) cesta ke  zdo-
konalenému Hydronautu H03 
– DeepHome“ (Podmořský do-
mov), vysvětluje Matyáš Šanda.  
Pokud by se vše zdařilo, moh-
la by  být tato stanice umístěna 
pod vodou u  Marseille a  pod 
hlavičkou francouzské agentury 
COMEX zajištovat výcvik evrop-
ských kosmonautů.

Zámecký hotel 
v Náchodě

Vás zve na dny

ASIJSKÉ 
KUCHYNĚ

PA 8. 11., SO 9.11. 
a NE 12.11. 
po celý den

Info na tel. 491 426 503

JAZYKOVÉ 
KURZYANGLIČTINA      

NĚMČINA
Bližší informace:

AJ - 491 423 077, 603 493 780, e-mail:  jan.moucha@gatenachod.cz
NJ - 491 420 945, 603 440 969,  lada.petrankova@gatenachod.cz

Kurzovné 1690,-

V Jaroměři uložili relikvii 
papeže
 Slavnost uložení relikvie blaho-
slaveného papeže Jana Pavla II. se 
konalo v gotickém chrámu svatého 
Mikuláše v  Jaroměři v  neděli 27. 
října 2013 za účasti diecézního bis-
kupa Mons. Jana Vokála. Schránka 
je umístěna pod sochou tohoto pa-
peže, která je dílem akademického 
sochaře Petra Nováka z Jaroměře.
 Během probíhajícího Roku víry 
inicioval jaroměřský farář Jerzy Zie-
ba žádost, kterou též  podepsali rad-
ní města Jaroměře Miloslav Müller 
a Ing. arch. Jan Slavík, na Kuria me-
tropolitana v Krakově, v níž prosili 
o  darování relikvie blahoslaveného 
papeže Jana Pavla II., což se sku-
tečně podařilo. Kardinál Dziwisz, 

krakovský arcibiskup, někdejší 
osobní sekretář Svatého otce Jana 
Pavla II.,  vyhověl a  zaslal  relikvii 
darem („ex sanguine Beati Joannis 
Pauli II in capsula colocatam“ - čili 
je to kapka krve Blahoslaveného 
Jana Pavla II.) spolu s latinským ově-
řením pravosti (Krakov 1.5. 2011). 
Nejedná se tedy o žádný podvrh či 
podvod. Vždyť u všech národů poží-
valy a požívají ostatky velkých mužů 
i  žen zaslouženou úctu. Posmrtné 
pozůstatky světců se v  katolické 
i  pravoslavné církvi chovají v  úctě. 
Kostely dostávaly později částečky 
z  kostí těch světců nebo mučed-
níků, k  jichž titulu byly zasvěceny 
a jichž patronanci (ochranu) si zvo-
lily. V tom případě byly tyto ostatky 
vkládány do vzácných a umně vyrá-
běných schránek, tzv. relikviářů. 
 Otec Jerzy také opatřil relikviář 
- zasklenou a uzamykatelnou umě-
lecky provedenou skříňku ve  tvaru 
gotického okna. Tento umělecky 
ztvárněný relikviář zhotovili místní 
řemeslníci, dřevěný skelet  truhláři 
Pavel Volf s  otcem z  Hořenic, vni-
třek červenou látkou potáhl zcela 
zdarma čalouník Vladimír Hušek 
s  manželkou z  Havlíčkovy ulice  
a  kovové segmenty vytvořil umě-
lecký kovář p. Vojtěch Piller z Jaro-
měře.   PhDr. Jiří Uhlíř, 
 foto Jindřich PolákOBUV NOBL 

na náměstí v Náchodě (v rohu ved-
le pivnice Tunel a potravin Verner), 
nabízí zimní obuv za přijatelné 
ceny značek TAMARIS, MACO 
TOZZI, KLONDIKE, RIEKER, ROCK 
SPRING...
AKCE z 1.399,- Kč 
na 899,- Kč

www.

gatenachod

 
.cz
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Společnost Clitia, a.s., si Vás dovoluje pozvat na

v Novém Městě nad Metují | 9. listopadu 2013 | Komenského 70
Program: 
Akce se uskuteční ve venkovním areálu hotelu, kde je připraven bohatý program ve vyhřívaném stanu

11.00 –16.30 hodin
duo Chorus | program pro děti a dospělé |  
soutěže | medové perníčky | medovina, svařáček 
a grilované prasátko za symbolickou cenu

14.00 hodin SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HOTELU
přestřižení pásky | Den otevřených dveří pro 
veřejnost | mažoretky | taneční vystoupení – 
skupina ARCO | pivo, limonáda i teplé nápoje 
zajištěny | Spolek historických tanců

21.00 hodin RAJSKÝ OHŇOSTROJ
Viditelný z komplexu Rajské zahrady a v ulici 
U Zázvorky v Novém Městě nad Metují.

Výtěžek z medoviny, grilovaného prasátka a svařáčku poputuje do Dětského domova v Broumově.

Den otevřených dveří hotelu Rajská zahrada

POZVÁNKA Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

POTŘEBUJETE  VYPLATIT POTŘEBUJETE  VYPLATIT 

EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?
• Bez registrů

• Bez poplatků předem

• Ručení nemovitostí

• Konsolidace úvěrů

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů.

OBRAŤTE SE 

NA NÁS!

www.cfservis.cz

774 061 137

777 061 131

491 417 180

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577

VŠICHNI  
SI HRAJÍ 

a nikdo 
nezlobí!!
Nabídka pro 

maminky s dětmi

Hlídání dětí zdarma!

Přijďte ochutnat, podívat se na přípravu salátu jak 
profesionálů, tak amatérů!

Myslíte si, že Váš salát je ten NEJ? 
Přihlašte se!

Uzávěrka přihlášek je 
22. 11. 2013

Více na
                                    www.agenturasaxana.cz

V porotě můžete být 
i VY! Na místě si zakoupíte 

za symbolických 50 Kč 
hlasovací lístek – ochutnáte 
všechny vytvořené saláty 

a ohodnotíte – všechny hlasovací 
lístky jsou slosovatelné o CENY!

Vybrané peníze za degustační 
lístky poputují 

na Štědrovečerní večeři 
pro potřebné!

Dále se můžete 
těšit na svařáček, pivečko, 

řízečky a další občerstvení...

Soutěž se koná při příležitosti 
SNĚHÁNKOVÁNÍ v Náchodě, takže Vás 

čeká bohatý program především pro malé, 
ale i pro velké!

 

Pořadatelem soutěže je Agentura SAXANA 
– Eva Doležalová ve spolupráci s městem 

Náchod a Davidem Novotným. Mediálním 
partnerem je ČESKÝ ROZHLAS Hradec Králové.

 
V porotě zasedne a odpolednem Vás 

provede Bohuš Matuš 
a Madalena Joao.

 
Záštitu nad akcí převzal 
starosta města Náchoda 

Jan Birke.

Kontakt:
tel.: 739 619 251
salat@agenturasaxana.cz

David Novotný

BRAMBOROVÝ BRAMBOROVÝ   SALÁTSALÁT
Saxana 2013Saxana 2013
Soutěž pro restaurace, kuchaře i nekuchaře 

o nejlepší bramborový salát roku 2013
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Šetří i v Poříčí
 Městys Velké Poříčí se připojil 
k  projektu e – aukcí, prostřednic-
tvím kterých šetří občané při odběru 
energií. Velkopoříčtí občané zapojení 
do první e – aukce, ušetřili při odbě-
ru elektrické energie 28 %, při odbě-
ru plynu dokonce 32% původně vy-
nakládaných fi nančních prosředků. 
Ve  Velkém Poříčí se z  toho důvodu 
chystá další kolo e – aukcí. 

Přečetli jsme
za Vás...
Nejpoužívanější 

příjmení v Broumově

 V současné době je v Broumově 
nejpouužívanějším příjmením Hor-
vath (Horváth)? Následují Ferencovi 
a o třetí místo se dělí Jirmanovi a Ne-
tíkovi. O čtvrté až šesté místo se dělí 
Novákovi, Haluškovi a Bartošovi. 
Před válkou vedl Scholz, dále Ringel, 
Schwarz, Birke, Schroll, a Junger. 
(Arnošt Obst, Broumovské noviny, 

říjen 2013)
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SEZNÁMENÍ

* 54/163 Hledá přítele. Vyšší postavy 
se zájmy kolo, příroda, voda a  pes. Sms 
728 513 946
* Žena 65 let, štíhlá, z  Náchoda, vše-
stranných zájmů by se ráda touto ces-
tou seznámila s  mužem přiměřeného 
věku. Záliby kolo, turistika a  tanec. Tel. 
604 437 671

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 s bal-
konem I. kategorie v Náchodě. Dům za-
teplen, plastová okna, kauce nutná. Volný 
ihned. Tel. 604 532 387 RK nevolat.
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+kk v Ná-
chodě na Starém Městě. Byt je po celkové 
rekonstrukci (nová okna, podlahy, kou-
pelna). Nájemné 3500,- + služby 2000,-. 
Vratná kauce 9000,- Kč. Tel. 604 851 974
* Pron.dlouh. 1+kk s  balkonem, 
47,77m2 ve  2.NP v  Náchodě na  Lipím 
naproti hospodě, nájemné 3.750 + inkaso 
2.000 + kauce. Tel.:608 90 30 50.
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 2.NP, 
plast.okna, v  nově zrek. domě v  NA  - 
Šafránice čp.368. Náj. + zál. 5.550Kč + 
kauce, tel.: 608 903 070
* Prodám byt 1+1 v  OV, 39m2, 1.NP 
v Náchodě u nemocnice. Byt má balkon, 
nová okna, zateplení. Tel. 774  562  627. 
Cena 550.000,-Kč. RK NEVOLAT!
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  RD se 
zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, 
pl.okna, zateplený. Náj. 5.500Kč + voda + 
el. + plyn + kauce, tel. 608 903 070
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 o veli-
kosti 85m2 v Č.Kostelci. Byt je částečně 
zařízen. Vytápění plynové. Nájem 5.000,-
Kč + energie. Kauce 10.000,-Kč. Solidním
lidem.Tel.773 113 133, 775 335 171
* Pron.nový byt 2+1 s  balk., 63 m2 
v  2.NP domu v  NA, Šafránice čp.447, 
sklep, rohová vana, pl.okna, zateplení. 
Náj. 5.500,-Kč + inkaso + kauce., tel. 
608 90 30 70.
* Pron.dlouh.byt 2+1 v  os.vl., 53m2, 
1 NP, v  NA-Bělovsi, Kladská 117, plast.
okna, zateplení. park u  domu, náj. 
4.000Kč + voda + el. + plyn + kauce, 
tel.608 903 070
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v  okrese Náchod výhradně ve  správě 
SBD Náchod. Uveďte cenu, velikost 
bytu a  jeho vybavení, adresu a podlaží. 
Platba v hotovosti. Kontakt: gorceous@
seznam.cz
* Pronajmu dlouhodobě cihlový byt 3+1 
v Náchodě na Brance. Tel. 732 167 291
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s krás-
ným výhledem v  N. Městě n. Metují 
- Malecí. Tel. 777  602  884, RK nevolat 
Cena: 899 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+kk v  Náchodě 
na rohu ul. Raisova a Janáčkova, v osob-
ním vlastnictví.Tel. 777 602 884, RK ne-
volat Cena: 849 000,- Kč
* Prodám větší DB byt 3+1 ve  4.NP 
s  plastovými okny v  Hronově, Hostov-
ského ulice. Tel. 777 602 884, RK nevolat 
Cena: 750 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, os. vlast-
nictví v  Novém Městě nad Metují. Tel. 
777 602 884. Cena: 1 990 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v Náchodě SUN, 
plastová okna, zateplený, možnost kou-
pit i garáž. Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena: 859 000,- Kč, garáž 99 000,- Kč
* Prodám opravený zděný byt 4+1, 
OV, výměra 74 má v  Náchodě, Husovo 
nám. Tel. 777 602 884, RK nevolat Cena: 
1 250 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, výměra 73 má 
v Náchodě na Plhově, moderní zařízení, 
plastová okna, zateplený. Tel. 777 602 884, 
RK nevolat Cena: 1 180 000,- Kč
* Pronajmeme přízemní garzonku s te-
rasou do zahrady v Náchodě Bělovsi. 36 
m2 obyt. plochy, + 27 m2 terasa a vstup. 
Parkování v  zahradě. Nájem 4.900,- 
Kč + 1000 Kč záloha na  energie. Tel. 
777 737 122
* Prodám pěkný slunný byt 1+kk v OV 
v  Náchodě, zrekonstruovaný, balkon, 
poblíž centra, nízké náklady na bydlení. 
TEL.:736 643 271 RK NEVOLAT!
* Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 
2+kk v  Náchodě. Rozumný nájem. Tel. 
703 001 730

* Prodám RD nedaleko Nového 
Města n / Met. Cena dohodou.TEL.:
608 245 634
* Hledáme pronájem rodinného dom-
ku nebo chalupy v  blízkosti Hronova, 
do  budoucna s  případnou možností 
odkoupení.Uvítáme dům se zahradou, 
nejlépe umístěný v  přírodě na  klidném 
místě. Tel. kontakt: 606 587 025
* Prodáme RD v centru Hronova s vel-
kou zahradou. Cena dohodou. Tel. 
776 614 114 RK nevolat!

* Prodám st. pozemek na  stavbu ro-
dinného domu na  okraji Dolní Rade-
chové. 2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 
608 66 77 30
* Pronajmu garáž v Náchodě - Vysoko-
vě. Tel.608 030 345
* Prodám stavební pozemek v  Červe-
ném Kostelci. Pro bližší informace pište 
na parcelack@seznam.cz
* Pronajmu garáž v  Hronově, Bosně. 
Tel.608 030 345
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěho-
vání. TEL.:724 214 538
* Prodám menší zahrádku na  klid-
ném místě v  Náchodě za  koupalištěm, 
na oploceném pozemku 332 m2 je starší 
zahradní domek a nová pergola se zave-
denou vodou a  elektřinou. Foto možno 
zaslat mailem. TEL.:608 826  854, cena 
259 tis.Kč

* Nebytový prostor k  pronájmu 
v  ulici Komenského, Náchod, vše 
nové po rekonstrukci, mistnosti s vo-
dou, odpady, cena dohodou. Kontakt: 
Eva Doležalová, 739 619 251, doleza-
lova@agenturasaxana.cz

* Pronajmu prodejnu(kancelář) v  cen-
tru Hronova, 50m2 za  3500 Kč. Tel: 
733 100 104
* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně poblíž centra, +WC, v  nově 
zrek. domě v  NA. Nutno vidět. Ná-
j.1.500,-Kč + el. + vody + topení + kau-
ce., tel. 608 903 070.
* Prodám objekt na  Vysokově u  Ná-
choda. Stavební pozemek o  výměře 
1089 m2 z toho zastavěná plocha cc 900 
m2. Divadelní sál, výčep a další prostory 
dosud využívané k  různým kulturním 
akcím v  obci. Rekonstrukce, případně 
opravy objektu jsou nutné. Možnost vy-
užití, od bydlení až po skladovací prosto-
ry. Cena k jednání na tel.č. 606 951 546 
RK nevolat!
* Pronajmu zavedenou trafi ku v České 
Skalici. TEL.:773 543 330
* Pronajmu prostory k  podnikání 
v Hronově např. kancelář, manikúra, pe-
dikúra - cena vč.energií 2000,-Kč/měs.. 
TEL.:608 66 77 30
* Nabízíme pronájem nebytových pro-
stor v centru Náchoda cca 200 m2. Mož-
nost využití na sklad, případně drobnou 
výrobu. Tel.č. 606 951 546 RK nevolat.
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC 
a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do za-
řízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Přenechám obchod - bazar „se-
cond-hand“ v Č. Skalici - na náměstí. 
Tel. 736 199 419

* Pronajmu nebytové prostory (více 
kanceláří, kuchyňky, komplet zázemí) 
v  centru města Náchoda, roh náměstí, 
vhodné jako kanceláře, ateliér, ordina-
ce, školící prostory, call centrum. Tel. 
776 622 776

* Pronajmeme levně byty 3+kk v  cen-
tru Náchoda nájemci, který prokáže 
dlouhodobý dostatečný příjem. Zákonná 
kauce. Tel. 602 575 252
* Pronajmu větší 2+1 ve  vile v  Novém 
Městě n. Met. Kuchyňská linka, tera-
sa, balkon, půda, sklep. Nájem 5.500 + 
energie. Požaduji kauci. Volný ihned. Tel. 
777 254 331
* Pronajmu dlouhodobě byty 2+1 a 1+1 
v  Novém Městě n.M., volné ihned, 
cena dohodou + 1 měsíční kauce. TEL.:
777 483 842
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronájem bytů 3+1 v Červeném Kos-
telci. Atraktivní místo v  centru města 
a klidné lokalitě po celkové rekonstrukci. 
Podkroví 62,35 m2, Kč 5.900,-- měsíčně 
+ zálohy na  služby, l. patro, 74,24 m2, 
Kč 5.900,- měsíčně + zálohy na  služ-
by. K oběma bytům k dispozici zahrada 
za  domem. Součástí nabídky je i  garáž 
pod domem, o výměře 17,74 m2 - cena Kč 
650,-- měsíčně. Informace: 491  463  345 
v době od 7 do 14 hodin /kromě středy/, 
733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 Brou-
mov, Křinická 209, 66,80 m2, 3. podla-
ží. Cena Kč 495 tisíc. Info: 491 521 523, 
733 131 189
* Pronajmu prostorný byt 2+1 v Nácho-
dě. Byt má cca 75m2, plastová okna, nové 
dlažby, přebroušené parkety. Vybavení: 
kuchyňská linka na  míru se sporákem 
a digestoří, v  ložnici na míru dělaná ve-
stavěná skříň. Výborná poloha poblíž 
centra, obchody, školy a  školky cca 5 
minut chůze. K dispozici je sklep a půda. 
Čisté nájemné 5500,-Kč, Kauce 15000,-. 
Volné ihned. Tel. 602 790 044
* Prodám byt 3+1 v  OV 60 m2 + 7m2 

sklep, Náchod, Českoskalická 252, zdě-
ný dům, po  výměně oken, cent. topení 
bez plynu, 3. NP. Cena 990.000,-. Tel. 
608 125 310
* Dlouhodobě pronajmu 1+kk v klidné 
části Nového Města n/Met. Dům je za-
teplen, plastová okna, výtah, možnost in-
ternetu. Nájemné 3600,- + energie. Kauce 
15000,-Kč. Volný ihned.Tel. 608 323 373
* Pronajmu slunný byt 3+1 80m2 v klid-
né části Nového Města n/Met. Nájem-
né 6000,- + zálohy na  energie. Pouze 
bezproblémovým nájemníkům. Volný 
ihned. tel 608 323 373
* Prodám družstevní byt 1+kk v pane-
lovém domě v Náchodě. Po revitalizaci, 
ihned volný. Tel.605 180 862 RK nevolat.
* Pronajmu byt 2+1 u  Nového Města 
n.M., kauce. Volný od 1.12.2013. RK NE-
VOLAT! TEL.: 602 875 447
* Pronajmeme byt 2+1 + kk (64 m2) 
ve 3.patře zděného domu v centru No-
vého Města n.M., nájemné 4000,-Kč + 
inkaso + kauce. TEL.:776 224  358 volat 
v prac.dny
* Pronajmu byt 3+1 v  Hronově. TEL.:
736 537 033
* Prodám byt 2+kk - 40 m2, cihla, v OV, 
v  Náchodě. Nová kuchyň, plyn. kotel 
s topením, plast. okna. Cena 670 000 Kč, 
tel. 777 084 912
* Prodám panel. byt 3+kk (69m2) 
po kompletní rekonstrukci, OV, Náchod 
- Běloveská. Tel: 731 766 468
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. 
Tel. 608 11 00 41
* Prodám nebo pronajmu byt 3+1, 
82m2, OV, cihla, 3.NP, v  Hronově nad 
Večerkou. Byt i  celý dům po  rekon-
strukci, za  domem parkování, zahra-
da. V  domě žijí jen slušní lidé. Cena 
800 000 Kč. TEL.:608 372 665
* Prodám byt 2+1, 65 m2 + sklep, zděný 
dům, Janáčkova ulice, Náchod, osobní 
vlastnictví. Dobrý stav, plastová okna, 
nové plynové topení, nové vodoinsta-
lace, udržovaný dům. Cena 790 000 Kč, 
tel. 602 448  587, email: subertova@
sonatour.cz

* Prodám menší pozemek se stavbou 
garáže určený k  výstavbě v  Náchodě 
na Trubějově. Tel. 777 602 884 , RK ne-
volat Cena: 249 000,- Kč
* Sháním na Náchodsku RD nebo cha-
lupu do 2mil. Pěkný pozemek výhodou. 
Tel.: 608 245 634

* Nabízím 10 kusů ručně tesaných 
trámů 20x20x500 cm, stáří 110 let, 
cena dohodou.Uskladněné v  Náchodě. 
TEL.:723 461 286
* Prodej palivového dřeva bukové, su-
ché, metrové délky, cena 1200 Kč/pm. 
Tel. 777 690 390

* KOUPÍM SEDACÍ SOUPRAVU! Nej-
lépe 1 křeslo + rozkládací gauč. Barva 
zelená, modrá nebo zeleno -šedo -mod-
rá, zachovalá. LEVNĚ! TEL.:606 452 440
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím 
za  vaše staré, nepotřebné i  poškozené 
věci. Hračky zn. ITES, KDN aj., vláčky 
HO, MARKLIN, MERKUR aj., různé 
plastové hračky, hodiny, hodinky, fotoa-
paráty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obra-
zy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. Tel. 
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, pohledy, 
tiskoviny, známky, bankovky, mince, LP 
desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* Koupím knihy a  časopisy. TEL.:722 
907 510
* Koupím hodiny a hodinky i zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice 
a  poštovní známky, Čína, Českoslo-
vensko a  jiné. Dále staré obálky, dopisy 
a pod. TEL.: 722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník 
a  bovden od  výrobců zn.ITES, KDN, 
IGRA,IGLA, OMNIA a  SMĚR a  jiné 
TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za ho-
tové. TEL.:724 020 858
* Koupím a  ihned zaplatím staré po-
hlednice, fotografi e a  mapy (i  celou 
sbírku), staré knihy (i  celou knihovnu 
z  pozůstalosti), starožitné obrazy, grafi -
ku, hračky, technické předměty, vyzna-
menání i  jiné vojenské předměty, staré 
sklo, porcelán a  jiné starožitnosti. Tel. 
777 254 331
* Koupím do  své sbírky pivní tácky, 
etikety, staré pivní lahve, gramofonové 
desky LP, dětskou promítačku DIAX 3 
s pohádkami, meoskop prohlížeč se ste-
reokotoučky. TEL.:606 115 393

Chlebíčky, obložené mísy, dorty pro 
každý den, nebo pro zvláštní příle-
žitost připravíme za Vás z kvalitních 
čerstvých surovin a  výbornou chutí. 
Dovoz po  Náchodě zdarma. Objed-
návky: Eva Doležalová, 739 619 251, 
dolezalova@agenturasaxana.cz

* Nabízím doučování německého jazy-
ka od  úplných začátečníků až po  po-
kročilé. Jsem studentka vysoké školy 
se zaměřením právě na  NJ. Nové Měs-
to nad Metují a okolí. V případě zájmu 
mě kontaktujte na  e-mailové adrese: 
doucovani-nemeckyjazyk@seznam.cz
* Zodp.studentka 17r.nabízí hlídání 
dětí 1-7r, 1xtýdně odpol., Č. Kostelec, 
Náchod.Cena dohodou. Kontakt:oka.
kristina@seznam.cz
* Nabízím zdarma v centru Náchoda asi 
1m3 starého dříví na topení za vyklizení 
sklepa a odvoz. Tel.: 602 575 252
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a  domků i  po  ma-
lování a  rekonstrukci, drobné domácí 
opravy, praní a žehlení prádla, praní ko-
berců. TEL.:737 564 496
* Daruji neomezené množství hlíny, 
opukový kopec, na vršku a bokách s or-
nou půdou. TEL.:739 814 111

* Konverzace v  anglickém jazy-
ce - rodilý mluvčí. Individuálně 
nebo v  menších skupinách. Tel. 
775  725  980, e-mail: michael_denise
@hotmail.co.uk

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM
BYTY

RŮZNÉ

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- úpravy terénů i zednické práce
- pracujeme stále i víkendy
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- sekání trávy a celková úprava zahrad

Rozumné ceny.  TEL.: 737 564 496

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE 

+ opravy  Tel. 602 380 709, 737 462 989

Montáže a opravy bytových 
a domovních elektroinstalací, 

servis a opravy elekt. 
ručních nářadí a domácích 
elektrospotřebičů, včetně 

zajištění revize.
TEL.: 602 635 486

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Pedikúra, manikúra, masáže,
nehtová modeláž, zábaly  

Monika Haklová
Salon Adina - Čechova ul., Náchod 

+ salon Iris hair and nails 
- Tomkova ul. Police n/Met.

V listopadu akce - regenerační zábal 
na ruce zdarma!!!!!! /nelze uplatnit bez 

ostatního ošetření/

tel.777 893 089
Služba k Vám domů - pro zákazníky se 

zdravotními problémy, maminky s malými dětmi...

Práce z domu 
- montáž ozdobných předmětů. Vhodné 
i jako brigáda. Pro informace pište SMS 

s adresou na tel: 722 769 835

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují 

přijme:
Technologa na oceňování 
soustružených dílů s praxí

Nástup ihned

Informace:  pí Martinková 
tel. 491 403 113

* Prodám 2+ zimní pneu nové 185/70 
R14 88T na diskách 5 1/2 J x 14 H2. Cena 
dohodou. TEL.:604 97 97 25 odpoledne
* Prodám kompletní letní sadu pneu-
matik Michelin Green 205/55R16. Po-
užívané jednu sezónu. Cena za komplet 
2000 Kč. Tel. 732 275 834
* Autopotahy šité na míru z kvalitních 
materiálů na  všechna auta vč.montáže. 
Náchod - Běloves, K Brodu 391. Volejte 
606 299 945, 491 427 628
* Prodám: čtyři plech. disky 15 palců 
na  Galaxy, Sharan apod. 112x5,ET 55, 
cena:1600Kč, čtyři plech. disky 15 palců 
na  O. Movano, R. Master apod. Cena: 
1600Kč, čtyři plech. disky 14x5, 5 (100x4, 
ET 36, střed.díra 58) + zimní pneu 175-
65/14, hloubka vzorku -jako nové, cena-
:3600Kč, čtyři kusy nových letních pneu 
165-65/15, hloubka vzorku -jako nové, 
cena:2400Kč. Tel.: 608 380 686.

* Daruje někdo, případně prodá, Bel-
gického kocourka? Rezavého, jako je 
kocour Garfi eld :) Ideální termín k  vá-
nocům... TEL.:606 452 440 

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 12. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

HRAČKY U KALÍŠKU

Slevy platné po předložení tohoto kupónu. Platnost kupónu do 15. 11. 2013. Další akce v příštím vydání ECHA.

SLEVA 20% výtvarné sady SMT- boxy

SLEVA 20% hračky na dálkové ovládání

Akční ceny na široký sortiment zboží

Otevřeno:

PO – PÁ 

9.00 – 17.00
SO 

9.00 – 11.30

Náchod, 

Volovnice 437

R
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V

O

Z
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B

Ě

D

Ů

Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Chráněná dílna 
VERPET s.r.o. v Náchodě

PŘIJME 
ZAMĚSTNANCE  

s OZP
- Do jednosměnného provozu
- Doprava a stravování zajištěno
- Kontakt: 734 753 621, 
    provozovna2@email.cz

Až 1000,-Kč za starou pivní 
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

DELTA TAXIDELTA TAXIDELTA TAXI
Naše služby
- Běžná osobní přeprava 
- Přeprava s doprovodem 

Např. seniorů nebo dětí 
– na lékařské vyšetření, 
nákupy, výlety a další

- Stěhování a přeprava zboží
Všechny služby jsou NON–STOP
e-mail: delta.hronov@tiscali.cz

tel. 604 283 740

Domácí potřeby
Elektro

Plhovské náměstí  (Čínská restaurace)
Pod Kapličkou 1188 Náchod

www.dpna.czwww.dpna.cz

Vše do kuchyně:Vše do kuchyně:  varné konvice, varné konvice, 
sendvičovače,  šlehače,  sporáky, chladničky, sendvičovače,  šlehače,  sporáky, chladničky, 

pračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečenípračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečení
Sáčky do vysavačů:Sáčky do vysavačů:

ETA, BOSCH, ZELMER….apod.ETA, BOSCH, ZELMER….apod.

Pro kutily: Pro kutily: těsnění, tmely, PV pěny, těsnění, tmely, PV pěny, 
šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky, šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky, 

instalační a spojovací materiál….instalační a spojovací materiál….

Doprodej klasické žárovky 25, 40, 60, 75, 100 WDoprodej klasické žárovky 25, 40, 60, 75, 100 W

ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ
Originální, původní Originální, původní 
a ryze českýa ryze český

ZVONÍCÍ ZVONÍCÍ 
STROMEČEKSTROMEČEK

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

!!! Nové zboží:  • kuchyňské potřeby  -  doplňky do domácnosti 
• spárovky, lišty, latě, prkna

• prodej železářského zboží a velký výběr potřeb 
• pro truhláře a řemeslníky

• nabídka dveří SAPELI a MASONITE včetně montáže
• maloobchodní a velkoobchodní prodej, pro fi rmy zajímavé slevy

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
vyhlašuje dnem 6. 11. 2013 výběrové řízení č. HNA/211/2013  -  
2. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku:     
pozemek parcela č. 3258/1 (druh pozemku zahrada) o výměře 
5 661 m2 oddělený GP z pozemku parcela č. 3258/1 se všemi 

součástmi, které tvoří zejména trvalé porosty, v k.ú. a obci 
Jaroměř za min. kupní cenu ve výši 428 750,- Kč. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů 

a na tel. 491 457 280, 737 281 358.

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

k03-50x60_atyp_CB.indd   1 22.1.2013   16:36:32

PŘIVÝDĚLEK
 Hledáme spolehlivého distributora letáků a novin 
pro oblast Náchod – Branka. Roznáška do schránek 2x týdně. 

Více informací na tel. 606 748 710 (vhodné pro aktivní 
důchodce, studenty).

Studují 

virtuálně
 Oblíbené formy vzdělávání se-
niorů tzv. Univerzity třetího věku 
umožňují studium zajímavých 
oborů. S  rozvojem  informačních 
technologií se dokonce rozvíjejí 
i  virtuální klony těchto vzdělá-
vacích projektů. Tak je tomu na-
příklad v  Dobrušce, kde virtuální 
studium v rámci univerzity třetího 
věku nabízí Provozně ekonomická 
fakulta České zemědělské univer-
zity v  Praze. Výuka probíhá v  sále 
tamního Kina 70.  

Chtějí 
psychologa
 Základní a mateřská škola v Hro-
nově by měla mít  od ledna příštího 
roku vlastního psychologa, který 
by pomáhal rodičům i jejich dětem 
zvládat specifi cké problémy, na kte-
ré běžná pedagogika nestačí. Do-
dejme, že trend školních psycholo-
gů prostupuje již delší dobu celým 
regionem. Odborníci „na  dětskou 
duši“ působí ve  vzdělávacích zaří-
zeních v Náchodě   a dalších měs-
tech.  

Významné ocenění 
pro spisovatele Jiřího Uhlíře
 Další významné ocenění získal 
za  svou knihu „Humorista Jaro-
slav Hašek a  Jaroměřsko“ publici-
sta a  spisovatel Jiří Uhlíř. Ocenění 
převzal v  pondělí 21.října 2013 
v  Senátu Parlamentu ČR v  Praze 
v  rámci XXII. udělování meziná-
rodních Cen Egona Ervina Kische. 
Důstojné slavnosti se ve Valdštejn-
ském sále zúčastnilo 150 českých 

a  slovenských spisovatelů i  nakla-
datelů, výboru i členů Klubu autorů 
literatury faktu.
   PhDr.  Jiří Uhlíř převzal z  rukou 
starosty Letohradu umělecky vy-
vedený diplom na  ručním papíře 
s portrétem spisovatele Petra Jilem-
nického, jehož „cena“ byla po 25 le-
tech obnovena z iniciativy senátora 
Šilara.  (kp)

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové 

čtvrtky v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se v listopadu 

sejdeme při následujících programech:

listopad 2 0 1 3

• čtvrtek 14.11. od 14 hod. 

„Páteř pevná a ohebná“ 
přednášku na dané téma si 
pro nás připravila p. Eliška 

Vichtová

• čtvrtek 21.11. od 14 hod.   

„CECILSKÁ  zábava“
přijďte se pobavit, zazpívat si 

a zatančit za doprovodu 
p. Františka Čížka „FRČÍ“. 

Občerstvení bude 
zajištěno.

iorům programové 

19, kde se v listopadu 

přijďte se pobavit, za
a zatančit za dopro
p. Františka Čížka „

Občerstvení bu

• čtvrtek 28.11. od 14 hod.

„Národní parky v USA – 

Grand Teton 

a Yellowstone“ 
fi lm připravil a promítne  

p. Jiří Hubka.

Přijďte mezi nás všichni, kdo 

máte zájem o naše programy, 

neboť jsou i pro nečleny

 Svazu důchodců. Na vaše 

návštěvy se těší členové 

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

PNEUSERVIS JOPECO

SLEVA 400 Kč

TJ SPŠS Náchod  pořádá

Ročník: 2000 – 2006

Kde? SPŠ stavební 

Pražská 931, Náchod

Ve spolupráci se 

VOŠ a SPŠ stavební 
arch.Jana Letzela, Náchod

Kdy? Po 16.00 – 17.30    

            Pá 15.00 – 16.30

Kontakt: Pavel Prouza  

tel.: 608 667 732

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow se sedmi projektory

ALJAŠKA – Pobřeží Pacifi ku 

Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky

 Expedici Leoše Šimánka se poda-
řil čin, který doposud nemá obdoby 
– na  nafukovacích člunech obeplout 
západní pobřeží Kanady a Aljašky.
 Nově sestavená diashow, doplně-
ná zatím nezveřejněnými fotografi e-
mi, dokumentuje třetí, závěrečnou 
etapu této zcela neobvyklé plavby. 

Na  panoramatickém plátně uvádí 
Leoš Šimánek neskutečně zajímavý 
svět – lidskou rukou nedotčenou pří-
mořskou divočinu. Leoš Šimánek vy-
razil do aljašské divočiny již tradičně 
s manželkou, synem a dcerou, tento-
krát doprovázeni dvojicí přátel. Celé 
krátké severské léto členové expedice 

strávili v  přírodě, jaká není nikde 
jinde na světě!

TURNÉ
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (Út) 
26.11., 15.00 a 19.00 hod., Kino 70, Bo-
ženy Němcové 720
Předprodej: Městský klub, Komenského 
30, tel.: 491 470 358
NÁCHOD (St) 27.11., 19.00 hod., 
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka (Berá-
nek), náměstí T. G. Masaryka 74
Předprodej: Informační a cestovní cen-
trum, Kamenice 144, tel.: 491 420 420
HRONOV (Čt) 28.11., 19.00 hod., Ji-
ráskovo divadlo, náměstí Čs. armády 500 
Předprodej: Městské kulturní stře-
disko, náměstí Čs. armády 500, tel.: 
491 483 646
ČERVENÝ KOSTELEC (Pá) 29.11., 
18.00 hod., Divadlo J. K. Tyla, Komen-
ského 537
Předprodej: Prodejna tabáku Dali, So-
kolská 29, tel.: 491 463 174
Více informací: www.leossimanek.cz

Výluka končí
 České dráhy oznámily, že 8. listo-
padu končí výluka na železniční trati 
v linii Trutnov hl.n. - Starkoč (Č.Ska-
lice). Výluka trvala od  4. listopadu. 
Dobrá zpráva pro cestující veřejnost, 
která nyní nemusí spoléhat na alter-
nativní způsoby dopravy, ale jen a jen 
na sílu a přesnost „ocelového oře“. 

Čistota s  novou 
kvalitou 
 Technické služby města Broumova 
uspěly v projektu „Snížení emisní zá-
těže na území města Broumova“. Vý-
sledkem je nový zametací vůz (doda-
vatelem je jičínská fi rma Kobit s.r.o.) 
za 3 315 400,-Kč. Moderní  technika 
jistě přispěje k č istotě veřejných pro-
stranství metropol Broumovského 
výběžku. 

Oprava 

lesních cest
v Rokytníku (v majetku města Hro-
nova) by měla být skončena. Končí 
tím i  omezení vstupu v  některých 
lokalitách, které si tato akce vyžá-
dala. Investorem prací bylo město 
Hronov s  využitím dotace z  Pro-
gramu rozvoje venkova ČR. 

Interaktivní tabule a malí 

předškoláčci
 Stalo se již tradicí, že ve  spo-
lupráci se ZŠ Běloves předškoláci 
z mateřské školy mohou 2x v měsíci 
navštívit ZŠ v Bělovsi a účastnit se 
tak výukového programu na  inter-
aktivní tabuli.
 Výhody interaktivní tabule ne-
tkví „jen“ v prosté práci s PC techni-
kou, je jich samozřejmě víc: rozvoj 
rozumových schopností, předma-
tematická gramotnost, zrakové 
a  sluchové percepce, rozvoj všech 
jazykových rovin a  grafomotoriky, 
výtvarné dovednosti.

 Interaktivní tabule může také 
značně zefektivnit práci v  již pro-
bíhajících programech: příprava 
předškoláka na školu – tzv. Školič-
ka, projekt Celé Česko čte dětem, 
angličtina, aj..
 Děti z  naší mateřské školy jsou 
z práce na interaktivní tabuli nad-
šené, už samotný vstup do budovy 
ZŠ je pro ně zážitek a  usnadňuje 
tak i obavy z nástupu do základní 
školy. Interaktivní tabule je nyní 
naší novou studnou poznání.

Kolektiv MŠ Vítkova, Náchod

Světový den diabetu v Beránku
 Udělejte něco pro své zdraví a ve čtvrtek 14. 11. 2013 od 
10 do 16 hodin přijďte do foyeru Městského divadla Dr.Josefa 
Čížka v Náchodě. Bude pro Vás připraveno měření glykémie, 
měření tělesného tuku, měření tlaku a BMI, prezentace zdravé 
výživy, nutriční poradenství, pomůcky pro diabetiky. Akce je ur-
čena pro širokou veřejnost a koná se v rámci 8. ročníku odborné 
konference Náchodské mezioborové dny. Všechna měření jsou 
pro Vás zdarma.  (kp)
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