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19. listopadu 1779 – císař Josef II. 

navštívil Polici nad Metují 

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

Tel.: 739 619 251
www.agenturasaxana.cz

• věnujte dárkový
   poukaz na šaty

• chlebíčky
• obložené mísy, …

• firemní akce
• dny otevřených dveří

• šaty pro každou
   příležitost

ODDLUŽENÍ
dle insolvenčního zákona

= jediný zákonný způsob, jak 
se vypořádat s dluhy a exekucemi

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
tel.: 603 34 39 24, 604 55 13 54

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%

Oslavte s námi 1. narozeniny
našeho krámku s bytovými 

dekoracemi a dárky

kdy: 23. 11. 2013
ul. Běloveská 774, Náchod

www.homedesigninterier.cz
(směr Polsko, po levé ruce pod Penny marketem) 

Otevírací doba:
Po–Pá: 10 – 17:30h, So: 9:30 – 13h

Každý zákazník obdrží malý dárek!!! 
Home Design Interier (Obchod se 
sortimentem, který zahřeje na duši)

 Stejně jako na mnoha místech 
i v Náchodě byl očekáván příjezd 
Sv.Martina na bílém koni. V pon-
dělí 11.11. skutečně na náchodské 
náměstí Sv.Martin dorazil. Nepo-
těšil milovníky zimních sportů, 
ale možná udělal radost nejed-
nomu řidiči. Jak dokazuje snímek 
Josefa PEPY Voltra, sněhovou na-
dílku nepřivezl.
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Rodinný dům v Novém Městě nad Metují Spy, zahrada, garáž s dílnou ...........................1 090 000,- Kč
Venkovská usedlost ve Spytě – Česká Skalici, obytná část 6 místností ...........................2 300 000,- Kč
Chalupa v obci Pěkov u Police nad Metují v rekonstrukci, zahrada 1 449 m2 ......................390 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ..................................995 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě ve Starém Městě, oplocená zahrada, garáž, sklep .....................1 590 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP RD v řadové zástavbě v Náchodě 
na Kramolně. Rozsáhlá rekonstrukce 
v roce 2009, moderní kuch. linka, pro-
pojení kuchyně s jídelnou, upravený 
obývací pokoj, výměna oken, dveří, 
oprava prádelny, podlahové krytiny,  
nový kombinovaný kotel Vailant.

Z BABIČČINA 
RECEPTÁŘE

PEČENÉHO KRÁLÍKA
 Dříve byl králík v každém stavení běžnou záležitostí. Jeho chov nebyl ná-
ročný, takže o něj ani u nás nebyla nouze.  Dnes budeme potřebovat 1 celého 
králíka, 200 g uzeného masa, 500g bůčku, sůl, cibuli, česnek a sádlo.
 Babička králíka naporcovala (přední nohy, hřbet, zadní nohy), prošpiko-
vala všechny části uzeným masem, osolila a dala do pekáče na rozpuštěné 
sádlo. Někdy si uzené maso nakrájela na slabé plátky a jednotlivé části králíka 
do uzeného zabalila. Přidala bůček a maso nejdříve opekla, přidala na plátky 
nakrájený česnek a cibuli, podlila vodou a dlouho dusila (2 hod.) Králíka sa-
mozřejmě kontrolovala a dle potřeby podlívala. 
 Když bylo maso měkké, babička Boženka odstranila vrchní pekáč a dopek-
la maso do zlatova. Příloh bylo mnoho. Někdy byl houskový knedlík a kysané 
zelí, někdy jen uvařený brambor, ale když měla dostatek času, udělala bram-
borové knedlíky (kuličky) se žemlí a sladké zelí. To byla ta největší mňamka.
 Bramborové knedlíky připravila z  600 g uvařených brambor ve  slupce, 
z 300 g polohrubé mouky, z 1 vejce, soli, dále 1 lžíce solamylu, 2 rohlíky - na-
krájet na kostky. Uvařené nastrouhané brambory promíchala s vejcem, solí, 
moukou a nakonec přidala nakrájenou žemli a  solamyl. Tvarovala kuličky, 
které ihned házela do vařící   osolené vody. Vařila cca 10 min, záleželo na ve-
likosti. Udělejte si zkoušku, jeden vyndejte, rozkrojte a hned víte, co a  jak. 
Dobrou chuť 

Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Dnes nabízíme

Cena. 2 690 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Dne 21. listopadu 2013 uplyne 5 let, 

kdy nás ve věku 60 let navždy opustila 

paní Marcela NETRESTOVÁ 
z Náchoda – Bělovse.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
rodina

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 24. listopadu 2013 uplyne 18 smutných let, kdy nás 

navždy opustila naše drahá maminka, teta a babička

paní Olga Švábová

Stále vzpomíná dcera a syn s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 22. 11. 2012 nás opustila 

paní  Marie Polcová – Frintová
z Náchoda

velká trpitelka, žena dobrého srdce a do poslední 
chvilky zdravého rozumu.

Vzpomínají přítel Václav a ostatní přátelé.

Pozvánka na akademii 17. 11. 2013

Tereza Rudolfová skončila čtvrtá

 Sokol v Náchodě již tradičně oslavuje jeden ze státních svátků akade-
mií. Letos to bude na „Den boje za svobodu a demokracii“ v neděli 17. 
listopadu od 15 hodin v sokolovně v Náchodě. Divákům se předsta-
ví se svými vystoupeními hlavně dětské oddíly, nebudou ale chybět ani 
ženy s ukázkou skladby s trekinkovou holí na písně Waldemara Matušky 
a ukázky z činnosti sportovních oddílů. Náchodská veřejnost se srdečně 
zve k návštěvě.

 Červenokostelecká závodni-
ce Tereza Rudolfová se – stejně 
jako minulý rok – zúčastnila mis-
trovství světa v  terénním triatlo-
nu, které se konalo 27. října opět 
na Havajských ostrovech, konkrét-
ně v  tropickém ráji ostrova Maui. 
Ve zvýšené konkurenci se jí nepo-
dařilo obhájit loňskou stříbrnou 
medaili a nakonec obsadila ve své 
kategorii (20–24 let) 4. příčku. Cel-
kem se závodu zúčastnilo více než 

800 profesionálních a amatérských 
sportovců.
 Závodníky čekala letos trať ještě 
o něco těžší než vloni,  pořadatelé 
prodloužili bikerský úsek. Celkem 
tedy účastníky z  celého světa če-
kalo 1,5 km plavání, 30,4 km jízdy 
na kole a 9,5 km běhu. To vše v ob-
rovském vedru a při drtivém pře-
výšení více než 1100 m na trase pro 
kola a 330 m na běhu. 
 (red)

Běloveští hasiči uspěli s projektem Rescue Camp 

v celostátní soutěži Dobrovolní hasiči roku 2013
 V úterý 5. 11. 2013 si zástupci 
Sboru dobrovolných hasičů Bě-
loves převzali ocenění a  fi nanční 
prémii ve  výši 10.000,-Kč za  3. 
místo v  celostátní soutěži „Dob-
rovolní hasiči roku 2013,“  do kte-
ré se v polovině tohoto roku při-
hlásili s projektem „Rescue camp 
2012.“

 Do soutěže se zapojilo 112 sbo-
rů a  52 jednotek dobrovolných 
hasičů. Odborná porota vybrala 
padesátku fi nalistů. O vítězích na-
konec svým hlasováním rozhodla 
veřejnost. Vítězné pořadí (SDH, 
Východ Čech): 1. SDH Březová, 
2. SDH Višňová, 3. SDH Běloves.

 Hasičské sbory přihlašovaly 
nejpřínosnější akce, které zvyšují 

prestiž sboru, rozvíjejí komunitní 
život v  obci či městě nebo jinak 
napomáhají k šíření dobrého jmé-
na dobrovolných hasičů. Běloveští 
hasiči přišli s  netradičním pro-
jektem hasičsko-záchranářské-
ho dvoutýdenního vzdělávacího 
kurzu, v  rámci kterého se dospí-
vající mládež seznamovala s prací 

základních i  ostatních složek In-
tegrovaného záchranného systé-
mu. Součástí projektu bylo kupř. 
i taktické cvičení, v rámci kterého 
děti měly prakticky ověřit své již 
získané dovednosti. Dle okolností 
měly za  úkol uhasit požár, z  tro-
sek hořící a  zakouřené budovy 
vyhledat osoby a  poskytnout jim 
předlékařskou první pomoc. Více 
informací k  soutěži a  o  projektu 
naleznete na webových stránkách: 
www.sdhbeloves.webnode.cz 
a www.rescuecamp.cz.

 SDH Běloves touto cestou dě-
kuje všem těm, kteří svým hla-
sem sbor v soutěži podpořili.
  

 Ing. Jiří Polák, jednatel 
a kronikář SDH Běloves

Optická síť v Náchodě

 Náchod se přidal k  velkým měs-
tům jako jsou Hradec Králové a Par-
dubice, ve kterých jsou kvalitní služby 
internetu a  televize dostupné na  op-
tické síti. Optické sítě se kvalitou, 
rychlostí a spolehlivostí řadí na první 
místo a ostatní způsoby přenosu slu-
žeb, jako jsou satelitní a  bezdrátové 
technologie, se tak jednoznačně po-
souvají v  hodnocení na  nižší příčky. 
Dá se očekávat, že právě optické sítě 
postupně z  měst vytlačí nevzhledně 
vyhlížející objekty obsypané anténa-
mi satelitních přijímačů.  MD 

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

které se konají ve dnech 
24. 11. – 30. 11. 2013

Rezervace na telefonu 491 433 118
www.hotel-beranek.cz

OBECNÍ HOSTINEC V ŠONOVĚ
 vás srdečně zve na

,,BRAMBORÁKOVÉ 
HODY‘‘

ve dnech 22. 11. – 24. 11. 2013
zapijete to výborným pivem 

Radegast 10o, 12o, nebo Primátor 11o    
pořádáme také svatby, rodinné 
oslavy, fi remní večírky a pod.

více info na tel. 777 113 443 nebo 
email: obecni.hospoda@gmail.com 

Premiérový ročník 

Mezinárodního festivalu

outdoorových fi lmů
 Seskok z Mount Everestu, plav-
ba mezi žraloky, volné cestování 
po  Th ajsku, extrémní lyžování 
v Argentině, cyklistický závod na-
příč Amerikou, pískaři z Adršpa-
chu, to vše a  mnoho jiného bylo 
k  vidění od  30. října do  2. listo-
padu v  kině Luník v  Červeném 
Kostelci. Městské kulturní stře-
disko a  společnost Outdoorfi lms.
cz zde uspořádali Mezinárodní 
festival outdoorových fi lmů. Ve 

čtyřech dnech bylo  k  vidění 26 
snímků s různou tematikou, kte-
ré zhlédlo na 150 lidí z celého re-
gionu. 
 Součástí festivalu byly také čtyři 
besedy se dvěma zajímavými lid-
mi. Před programovými bloky po-
povídal o své výpravě do Skandi-
návie Jan Fábera a o svém závodu 
v Brazílii červenokostelecký biker 
Michal Kaněra (viz foto – archiv 
festivalu).

www.

gatenachod
.cz
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Gratulujeme
 Dne 17. 11. 2013 se dožívá krásných 
90 let naše drahá maminka, babička 
a  milovaná prababička paní Jaroslava 
FRANCOVÁ z Náchoda. 
 Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let 
přeje syn, dcera s manželem, vnučka s man-
želem a pravnoučata Adélka a Adámek.

Jógové studio v Náchodě!!!

Bodhi Studio, Tyršova 234 ( vchod z ul.Poděbradova) Náchod
www.bodhistudio.cz  

Powerjóga, vinyasa jóga, ashtanga vinyasa 
jóga, jóga pro děti, jóga 50+, gravid jóga
Lekce Bodyform
Dopolední cvičení a hrátky s dětmi

Nejlepší mezi Čechy
 A je to tady.... Opět se ohlédneme 
za  letošní sportovní sezonou Jirky 
Havrdy, náchodského reprezentan-
ta v benchpressu. Letošní sezona se 
neobešla bez silné konkurence. Ale 
i  přesto Jirka Havrda sklízel úspě-
chy na  šampionátech jako nejlepší 
závodník a nejlepší český reprezen-
tant ve  všech závodech. Nemluvě 
o  tom, že vytvořil světový rekord 
federace WUAP. Za  sezonu na-
sbíral dvě prvenství, jedno druhé 
místo na mezinárodních závodech. 
A sezonu zakončil ve dnech 27.10. 
až 2.11. na Mistrovství světa v Pra-
ze nejsilnější profi  asociace WPC. 
Zde se před něho dostal pouze rus-
ký závodník a Jirka získal ve váhové 
kategorii do  140 kg krásné 2.místo 
vzepřenými 342,5 kg. Je jasné, že 
benschpress je pro Jirku život a tak 
se můžeme těšit na příští rok a po-
kud mu všechny okolnosti ( zdra-
votní a fi nanční) budou přát, ještě 
o něm uslyšíme.
 Letos Jirku podpořili:
RENOIL CZ s.r.o. Air power - se-
ries - MS Nářadí Náchod, GEMS 
- diamantové šperky Nové Město 
n.M.,Mošna a.s. Červený Kostelec, 
Ložiska - hydraulika velkoobchod 
Náchod - Vít Jirásek, SVC Náchod 
Vladimír Vitver, Výrobní družstvo 

Sněžka Náchod, RD FINAL STAV 
s.r.o. - stavební fi rma, Rivet factory, 
Bar Skála Trutnov - Náchod, Profi  
energy, ELPRO systems, Petr Pul-
tar - Niki, Silver Gold a.s., Philipp 
- sportovní trávníky Zdeněk Philip, 
Replay jeans Náchod - Jakub Petráš, 
Lion Nutrition - sportovní výživa. 
Všem patří veliký Jirkův dík, stejně 
jako veliký vděk manželce Lence 
za podporu a palečky už drží určitě 
i malý Martínek ....

Připravila Laďka Škodová

foto archiv Jiřího Havrdy- zleva Dan Dvořák - prezident České asociace silového 
trojboje, Jirka, manželka Lenka, Josefína Lamačová (přítelkyně Dvořáka) a Kamil 
Grim.

 Dne 8. 11. 2013 proběhl křest knížky Dodíko-
vy pohádky z Lesního království v UFO sport-
klub Náchod – Běloves. Akce se konala za účasti 
nakladatele pana Vladimíra Krigla a šéfredakto-
ra pana Jiřího Halberštáta, který křest i mode-
roval. Samozřejmě nechyběla autorka Michae-
la Dodo Dostálová a  ilustrátorka Ája Pechová. 
Kmotrem knížky se stal pan Tomáš Magnusek.
 Knížku vydalo nakladatelství Krigl. Objed-
návky jsou přijímány buď na http://www.krigl.
cz nebo na email autorky: misadost@seznam.cz, 
případně na facebookových stránkách: https://
www.facebook.com/DodikovyPohadkyzLes-
nihokralovstvi. 

Muži Florbalu Primátor Náchod 

hrají v letošním roce naposled doma
Pozvánka na fl orbal -  8. a 9. kolo 2. ligy mužů 

Florbal Primátor Náchod vs. FBŠ Jihlava 
Začátek: 16. listopadu 2013 od 16 hodin
Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“

Florbal Primátor Náchod vs. Snipers Třebíč 
Začátek: 17. listopadu 2013 od 15 hodin
Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“

Vzácný člověk
 „Podmaňující, čarovný kruh jedi-
nečných přírodních krás obklopují 
lázně Běloves. Ale přírodního bohat-
ství zde příroda nadělila vrchovatě.“ 
psal již před válkou Vlastimil Šubert 
ve  svých písemnostech pro lázeňské 
hosty. Bývalý majitel lázní MUDr. Vla-
dimír Honl totiž jmenovaného zaměst-
nával už v  roce 1936 jako externího 
propagačního pracovníka. Jeho přiči-
něním se vydávaly skládačky fotografi í 
lázní a okolí, pohlednice a informační 
cyklostylovaný časopis „Vaše Běloves“. 
Pro hosty byly organizovány výlety 
do  blízkého okolí i  blízkých němec-
kých lázní. Jmenovaný organizoval vý-
lety autobusem až na Deštnou.
 Pan Vlastimil Šubert se narodil ještě 
za Rakouska-Uherska v Náchodě, v pl-
hovské dělnické rodině. Vystudoval 
školu pro úředníky a dálkově absolvo-
val obchodní akademii. Potom nastou-
pil v roce 1932 jako tajemník starosty 
na  městském úřadě v  Náchodě. Tam 
přispěl k  ustavení kanceláře cestovní-
ho ruchu a propagace města. Při tom 
stačil ještě v roce 1939 v Palackého uli-
ci otevřít papírnický obchod, který je 
po restituci opět ve vlastnictví rodiny. 
K tomu ještě v dílně na dvoře začal vy-
rábět drobné papírnické potřeby, které 
přes pražský sklad dodával do státních 
úřadů.
 Postavil si s komplikacemi na konci 
války rodinný domek v Bělovsi napro-
ti železniční zastávce. Krátce praco-
val v  pražském skladu, ale čáru přes 
veškeré podnikání přinesl „Vítězný 

únor 1948“. Pan Šubert nastoupil jako 
plánovač do  Komunálního podniku. 
Po  dvou letech přešel do  výrobního 
družstva „Sněžka“, kde to z  plánova-
če přes vedoucího výroby dotáhl až 
na  místopředsedu družstva. Mezitím 
po obnovení běloveské TJ Sokol orga-
nizoval výlety pro členy jako vedoucí 
mototuristického oddílu.
 Jeho nezměrné aktivity uplatnil už 
jako důchodce po roce 1989 v kancelá-
ři Občanského fóra. Velmi rád cestoval 
a to bylo důvodem založení první sou-
kromé cestovní kanceláře v  Náchodě. 
Sám pak provázel zájemce na cestách 
do  Vídně, Štrasburku, Benátek i  Pa-
říže. Že má Běloves zdravé ovzduší 
svědčí fakt, že jsme měli ve svém stře-
du několik občanů, například paní Ky-
larová, mlynářka Hejzlarová, truhlář 

Kašpárek, kteří dosáhli nebo překroči-
li stovku a které pan Šubert při svých 
procházkách rád navštěvoval. Byl jed-
ním z  organizátorů setkávání přátel 
své generace a po jejich úmrtí je stále 
aktivním členem neformálního Klubu 
pamětníků v Náchodě. 
 Nyní, dne 15. listopadu se pan Vlas-
timil Šubert také dožil sta let. Úcty-
hodný věk! I po úrazu (zlomení krčku) 
se zotavil a  stále se pohybuje po blíz-
kém okolí i přes problémy se zrakem. 
V tomto věku se nebojí, i když s hůlčič-
kou, sám jet autobusem až do Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. Jménem 
běloveského Osadního výboru přeje-
me oslavenci přijatelné zdraví a  ještě 
hodně radosti při jeho procházkách 
a setkáních s přáteli.            
 A. Samek

Pan Šubert po přednášce kronikáře vzpomíná na požár v Bělovsi

Okénko 
energetického poradce XXXVII. 

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

Vážení čtenáři,
Po  zkušenostech z  let minulých zaha-
jujeme s předstihem přípravu na hro-
madnou poptávku na  cenu plynu 
a silové elektřiny pro nové klienty naší 
kanceláře. Výsledek hromadného na-
cenění našich stávajících 500 klientů 
z  řad domácností. Z  letošního roku 
nás ve  svém vynikajícím výsledkem 
utvrdil v tom, že touto cestou budeme 
pokračovat i nadále.  Cena na rok 2014 
u  plynu v  domácnostech je pro naše 
stávající klienty stanovena na  805,- 
(v druhém kole 809,-) Kč/ MWh bez 
DPH s  měsíčním platem 0,- Kč a  to 
u  dodavatele ARMEX ENERGY a.s. 
s pobočkou v Tyršově ul. V Náchodě. 
Dohromady se jednalo o objem více jak 
7 000 MWh plynu. V tomto množství 
je už velká síla. A noví budoucí klienti 
naší kanceláře se mohou o toto množ-
ství mohou již opřít. Protože je tato  
hromadná poptávka administrativně 
i časově náročná a proces převodu pro 
nové budoucí klienty je minimálně tří-
měsíční, je již nezbytné pro Vás nové 
budoucí klienty stanovit srozumitelné 
a  jasné podmínky účasti na  takovém-
to podniku. Našich stávajících klientů 
se to netýká, protože ti budou do hro-
madné poptávky na cenu plynu i elek-
třiny na  rok 2015 opět zařazeni auto-
maticky. Upozorňuji, že celý proces 
je pro naše klienty stávající i budoucí 
zdarma. Jedinou, ale o  to důležitější 
podmínkou je převod dodávek silové 
elektřiny a  plynu k  dodavateli AR-
MEX ENERGY a.s. a to do 30.6. 2014 
a to na běžnou smlouvu na dobu ne-
určitou s cenou plynu 841,-Kč/ MWh 
a měs. platem 50,- Kč, což je špičková 
cena na běžném trhu.

 Tento proces můžete uskutečnit něko-
lika způsoby: 
1. Přímo v  pobočce ARMEX ENER-

GY a.s., Tyršova ul. 61, Náchod. 
Kontakt: Vedoucí Pí.  A. Bartůňko-
vá tel.: 607 007 927, mail.: zkm.na-
chod@armexenergy.cz

2. V nově otevřené pobočce Optimal 
Energy a.s. v  Dobrušce, Kostelní 
ul., kterou jsme pro klienty z  této 
oblasti otevřeli 1.11. 2013 zároveň 
s  předváděcím prostorem, zaměře-
ným na úsporu teplé i studené užit-
kové vody v  domácnostech. Kon-
takt: Vedoucí P.  Z. Trávníček tel.: 
602 473 883, mail.: oezt@seznam.cz 
a P. V. Machač tel.: 608 887 869

3. Přes naši kancelář Optimal Energy 
v České Skalici. 

Na  závěr mi dovolte zodpovědět stá-
le se opakující dotaz: ,,Proč tuto po-
ptávku neděláme u  více partnerů?‘‘ 
Odpověď vyplývá z  naší několikale-
té zkušenosti, že vše lze dohodnout 
a  zrealizovat  ve  špičkových bezkon-
kurenčních senách s  jedním dlouho-
době spolupracujícím a  prověřeným 
dodavatelem a  vynikající výsledky 
z minulého roku nás o tomto postupu 
jenom utvrdili a  to za bezkonkurenč-
ních smluvních podmínek (smlouva 
i  cena za  komoditu pouze na  1 rok 
a  měsíční platy, jak na  elektřiny tak 
plyn 0,- Kč). Čím víc se Vás přidá, tím 
bude cena lepší a  lepší. Na  příští rok 
předpokládáme objem více jak 10 000 
MWh plynu a 5 000 MWh sil. Elektři-
ny na domácnostech. Pokud se Vy naši 
potencionálně noví klienti budete chtít 
takovéhoto každoročně se opakujícího 
projektu zúčastnit, stačí pouze splnit 
jednu jedinou podmínku (viz výše).
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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

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

Řešetova Lhota 65,

KAMNA

Českých Bratří 2101, Náchod, www.cool-kamna.cz 
tel.: 602 195 878, 777 195 400  

PRODEJNA / SKLAD
NOVÁ PRODEJNA 
krby, kamna (u jídelny Rubena)

realitní kancelář nabízí:
TRIGA REALITY

Rodinný dům 
v Červeném 

K o s t e l c i
3+1 s mož-
ností podni-

kání, dvě velké dvougaráže (103m2) 
a dílna (100m2) , přímo u hlavního tahu 
na Hronov.  Pozemky jsou  542m2. 
 CENA: 1.990.000,- Kč

SLEVA! 
Dům se 
dvěma byto-
vými jednot-
kami 3+1  
(2x 120m2) 

a garáží v  Náchodě.  Půda s mož-
ností další vestavby, 4 sklepy, pozemek 
195m2.          CENA: 2.290.000,- Kč

SLEVA! 
C h a l u p a 
a roubenka 
ve Slatině 

nad Úpou 
– Končiny. Jedná se o komplex dvou 
nemovitostí propojených stodolou. 
Možnost odprodeje pozemků cca 5 ha.            

CENA: 1.090.000,- Kč

R o d i n n ý 
dům po re-
k o n s t r u k c i 
v Červeném 

K o s t e l c i

- Lipky. Dům má dvě samostatné by-
tové jednotky 2+kk (90m2 a 48m2). 
Zahrada 752m2, dvě garáže a terasa.
                       CENA: 2.330.000,- Kč

R o d i n n ý 
dům 4+1– 
Š o n o v 
u NMnM.  
2x garáž, 
2x stání 

pro auto, pergola s udírnou a krbem, 
bazén, dřevník, sušárna, zahrada 
1372m2.  CENA: 2.490.000,- Kč

Zděný objekt s po-
zemky o celkové vý-
měře 3608m2  v Oleš-

nici v Orlických 

horách. Zděný objekt 
je celý podsklepen, má tři patra. Elektřina 230V
/400V, studna a na hranici pozemku přívod 
veřejného vodovodu, septik, na střeše je bitagit 
4mm z roku 2010.    CENA: 549.000,- Kč

S L E V A ! 
K r á s n ý , 
udržovaný 
byt 5+1 
v Náchodě 

– družstevní, 88m2, 4.p z 5-ti,lodžie,  
po celkové rekonstrukci (koupelna, ku-
chyně, pl.okna, podlahy, dveře).  
 CENA: 995.000,- Kč

Byt 3+1 s ko-
morou a lodžií 
v osobním 
vlastnictví v Ná-

chodě. Byt má 
67,75m2 a nachází se v 9.patře panelového 
domu se dvěma výtahy, prostorná  lodžie, 
koupelna a kuchyně po rekonstrukci v r. 
2010.  CENA: 1.150.000,- Kč

Rodinný dům po kompletní rekonstrukci 
3+1  – Náchod. Zastřešená terasa, 
jezírko,  zahrada 674 m2, oploceno.      

CENA: 2.850.000,- Kč

Náměstí TGM, č. p. 82

Dvůr Králové n./L.

tel.: 775 777 073

tel.: 774 777 073 www.trigareality.cz

Střední průmyslová škola, střední 
odborná škola a střední odborné učiliště

Nové Město nad Metují, Školní 1377
E–mail: info@spsnome.cz    www.spsnome.cz    Tel.: 491 470 158

Zve k příležitosti 
50. výročí založení SOU strojírenského

a
60. výročí založení Střední průmyslové školy

všechny bývalé zaměstnance a absolventy obou škol 
na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek     6. 12. 2013     14:00 – 18:00 hod.

sobota     7. 12. 2013       8:00 – 12:00 hod. 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve školním roce 2014/2015 nabízíme

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

• Strojírenství
Počítačové konstruování a 3D modelování
Automatizace a NC technika
Mechatronika a robotika
Ekonomika a podnikání

• Lyceum
Aplikovaná informatika
Ekonomika a řízení fi rem
Podnikání v EU
Průmyslový design
Průmyslová ekologie

• Strojní mechanik 
• Obráběč kovů                
• Karosář
  (autoklempíř)

• Informační technologie
Grafi ka a multimédia
Programování a webdesign
Ekonomika administrativa

• Programátor CNC strojů
• Mechanik elektrotechnik

Programování 
a počítačová grafi ka

• Gastronomie
Kuchař – kuchařka
Číšník – servírka

• Podnikání nástavbové denní studium pro absolventy učebních oborů

• Elektrikář 
   – silnoproud
• Elektromechanik 
   pro zařízení a přístroje

• Truhlář          
• Cukrář   
• Kuchař – číšník         
• Kadeřník

Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a informačních 

technologií, Dobruška

Pro školní rok 2014/2015 nabízíme 
uchazečům čtyřleté denní studium 

zakončené maturitní zkouškou 
v následujících oborech:

• Počítačové řídící systémy a elektrotechnika
• Aplikace počítačů a správa sítí
• Obsluha a tvorba fi remních aplikací

Den otevřených dveří: pátek 22. 11. 2013
( 9-17) a sobota 23. 11. 2013 (8-12)

pátek 17. 1. 2014 (9-17)
Všem zájemcům umožníme prohlídku 

školy i při individuální návštěvě.
518 01 Dobruška, Čs.odboje 670 

tel. 494 623 891, spse@dobruska.cz
www.spse.dobruska.cz
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     Letošní závodní sezóna byla poměrně divoká. První 

závod MMČR na Brněnském okruhu byl zrušen pro nezpůsobilost tratě. Sníh pokrýval převážnou část Masarykova 
okruhu.

Prvním závodem byl tedy závod Mistrovství Evropy v Rakouském Rechbergu. V první závodní jízdě obsadil Miloš 
Beneš (Osella FA30) druhé místo v absolutním pořadí za úřadujícím Mistrem Evropy, továrním pilotem Oselly - Simone 
Faggiolim (Osella FA30). V součtu obou závodních jízd se pak Miloš Beneš umístil na 3. místě v absolutním pořadí.

Rechberg - absolutní pořadí - 1. závodní jízda:

Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Time Gap/Diff km/h / @int

 1  1 FAGGIOLI Simone  I  BEST LAP SRL  OSELLA FA 30  D,E2 SS-3000   1:56.835  0:00.000  155.6 / 227.8

 2  3 BENES Milos  CZ  Czech National Team  OSELLA FA 30  D,E2 SS-3000   1:57.616  0:00.781  154.6 / 227.8

 3  7 STEINER Marcel  CH  Ceylin Motorsport  OSELLA Zytek FA 30  D,E2 SS-3000   1:57.959  0:01.124  154.1 / 232.3

 4  11 VOLLUZ Joel  CH  Ceylin Motorsport  OSELLA F 30  D,E2 SS-3000   1:58.785  0:01.950  153.0 / 220.9

 5  12 DUCOMMUN Julien  CH  Ceylin Motorsport  OSELLA FA 30  D,E2 SS-3000   2:00.039  0:03.204  151.5 / 201.1

 6  5 KRAMSKY Otakar  CZ  KRAMSKY Otakar  REYNARD K13  D,E2 SS-3000   2:03.435  0:06.600  147.3 / 213.0

 7  31 BORMOLINI Fausto  I  derselbe  OSELLA PA 30  CN/E2 SC-3000   2:04.061  0:07.226  146.5 / 204.5

...

 28  53 VITVER Vladimir  CZ  Czech National Team  AUDI WTTR DTM  E2 SH+3000   2:17.933  0:21.098  131.8 / 162.2

 29  17 MAUHART Florian  A (OÖ)  derselbe  DALARA 393 Forme l3  D,E2 SS-2000   2:18.079  0:21.244  131.7 / 176.5

 30  85 LUGER Roland  A (OÖ)  MSC Rottenegg  OPEL Omega DTM  E1 OSK+2000   2:18.375  0:21.540  131.4 / 188.5

V bodování Mistrovství Evropy je kategorie II. rozdělena do tří skupin:
E2-SS (monoposty)
E2-SC (prototypy)
E2 -SH (siluety)
Vítěz skupiny získá 25 bodů do celkové klasifi kace Mistrovství Evropy. 
Toto bodování neukazuje skutečné umístění jednotlivých pilotů v absolutním pořadí v jednotlivých závodech ani 
v konečném hodnocení seriálu Mistrovství Evropy.

Nejlepší piloti evropských kopců současnosti (abecedně) v kategorii II.:
Bormolini (Osella PA30), Docommun (Osella FA30), Faggioli (Osella FA30), Hauser (Dallara), Krámský (Reynard),  

Merli (Osella PA30), Petit (Reynard), Schatz (Norma M20), Steiner (Osella FA30), Volluz (Osella FA30) a pilot GMS Racing 
teamu Miloš Beneš (Osella FA30).

Nejrychlejší v současné době ze skupiny E2-SC by měl problém s umístěním do top 10 a vítěz skupiny E2-SH v top 

20 absolutního pořadí Mistrovství Evropy. V seriálu ME se pak piloti a jezdci  skupiny E2-SC a E2-SH ale umístí  na 
předních příčkách, i když jejich ztráta na současnou evropskou špičku je především u skupiny E2-SH více než značná. 
Časy skupiny E2-SH se spíš hodí do kategorie I. (cestovní vozy).

Skupiny a časy Rechberg  1. závodní jízda:

E2- SS:

 1  1 FAGGIOLI Simone  I  BEST LAP SRL  OSELLA FA 30  D,E2 SS-3000   1:56.835  0:00.000  155.6 / 227.8

25 bodů do ME

E2-SC:

 7  31 BORMOLINI Fausto  I  derselbe  OSELLA PA 30  CN/E2 SC-3000   2:04.061 + 0:07.226  146.5 / 204.5

25 bodů do ME

E2-SH:

28-  53 VITVER Vladimir  CZ  Czech National Team  AUDI WTTR DTM  E2 SH+3000   2:17.933  +0:21.098  131.8 / 162.2

25 bodů do ME

V dalším závodě ME, který se jel na Pyrenejském poloostrově (Porugalsko, Španělsko), na nejvzdálenějším místě 
konání závodu ME  přestal fungovat motor u doprovodní techniky GMS Racing teamu a byla nutná výměna za nový 
v místě konání závodu v Portugalsku.

Přes všechny problémy spojené s výměnou motoru u transportní techniky se závod podařil. Miloš Beneš obsadil 
2. místo v absolutním pořadí za Faggiolim.

Mistrovství České republiky pokračovalo v Náměšti nad Oslavou. Hned v tréninku na nerovné trati ztratila Osella 
FA30 přítlak a Miloš Beneš narazil v retardéru do betonového svodidla. Tím závod v Náměšti pro GMS Racing team 
skončil a Miloš Beneš nezískal do celkového hodnocení MMČR žádné body.

V předposledním závodě ME ve Slovinsku a v posledním závodě v Chorvatském Buzetu Miloš Beneš skončil na 
1. místě v absolutním pořadí.

Výsledky Chorvatsko (Buzet) - absolutní pořadí:

Poz.

Pos.

S.B.

S.N.

Klasa

Class

Ime i prezime

Competitor

Klub

Club

Vozilo

Vehicle

Vrijeme

Time

Zaost.

Gap

U.Zaost.

Diff 

1 21 E2-SS-3000  Miloš Beneš  CZECH National Team  Osella FA 30 4:35,188  0,000  0,000 

2 22 E2-SS-3000  Otakar Krámský  CZECH National Team  Reynard K13 4:36,636  1,448  1,448 

3 7 E2-SC-3000  Patrik Zajelsnik  V-Racing Velenje  Norma M 20 F 4:38,865  2,229  3,677 

4 24 E2-SS-3000  Laszlo Szasz  AK Dubrovnik Racing  Reynard F 3000 4:42,539  3,674  7,351 

5 12 E2-SC-3000  Jovan Aćimić  Jovan Aćimić  Osella PA 20 P 4:50,384  7,845  15,196 

6 9 E2-SC-3000  Riccardo Ala  ACI Torino  Sighinolfi  BMW 3000 5:01,897  11,513  26,709 

7 6 E2-SC-3000  Urs Müller  Ceylin Motorsport  Osella PA 30 5:02,945  1,048  27,757 

8 8 E2-SC-3000  Niko Pulić  AK Dubrovnik Racing  Radical SR8 5:03,962  1,017  28,774 

9 10 E2-SC-3000  Alexander Zajelsnik  V-Racing Velenje  Norma M 20 F 5:13,058  9,096  37,870 

10 225 E2-SH+3000  Vladimir Vitver  CZECH National Team FAS  Audi WTTR 5:19,001  5,943  43,813 

11 85 E1-6500  Robert Bradarić  AK Solin  Ford Escort Cosworth 5:21,649  2,648  46,461 

12 167 N+3000  Tomislav Muhvić  AKK Petar Klepac  Mitsubishi Lancer EVO IX 5:27,993  6,344  52,805 

13 179 N+3000  Igor Stefanovski  AKK Prosport  Mitsubishi Lancer EVO IX 5:28,278  0,285  53,090 

Skupina N jsou  závodní vozy kategorie I s minimální možnou úpravou  podle předpisů 

Bodování do seriálu ME za 1. místo ve skupině - Buzet:
1. Miloš Beneš  vítěz skupiny E2-SS 0,000

1. Patrik Zajelsnik   vítěz skupiny E2-SC  +   3,677 vteřin

1. Vladimír Vitver  vítěz skupiny E2-SH + 43,813 vteřin

Další závody MMČR i ME proběhly bez větších problémů a v ME se Miloš Beneš vždy umístil do 3. místa v absolutní 
klasifi kaci v závodech, kterých se zúčastnil a ve všech závodech MMČR zvítězil a získal titul Mistra České republiky 

v absolutním pořadí a je podle zajetých časů nejrychlejším pilotem České republiky v seriálu Mistrovství Evropy 

v roce 2013.

2013

text a foto: Roni Dietrich
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SEZNÁMENÍ

* PÁNOVÉ!!! Nechcete být sami? Zim-
ní večery jsou dlouhé.... Nabízím Vám 
seznámení. TEL.:736 768 114

* Koupím garsonku nebo menší byt /1+1, 
2+kk apod./ v  Hronově. Tel.728 433  069, 
608 638 486
* Pronajmu dlouhodobě nadstandard-
ní cihlový byt 3+1 v klidné části Nového 
Města nad Metují. Byt je slunný s krásným 
výhledem, má velký balkón, kuchyňský 
kout se spotřebiči, nové plovoucí pod-
lahy, internet. Měsíční nájem 6  500,- Kč 
+ inkaso, vratná kauce 18  000,- Kč. Tel. 
602 222 677
* Pronajmu dlouhodobě DB 3+1 v  Ná-
chodě ve Starém Městě. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Nájemné 3300,- Kč + služby 
a energie + kauce. Byt je volný ihned. Tel. 
737 813 409
* Pronajmu byt 1. kateg.38 m2 v Nácho-
dě u  nem. jedné prac. osobě. Koupelna 
s  vanou, terasa, v  kuchyni skloker. spo-
rák. Výhled na  Náchod. Od  1.1.2014. 
Inkaso 4  000 Kč + nájem 2500 Kč. Tel. 
777 021 798.
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2 
ve 2.NP v Náchodě na Lipím naproti hos-
podě, nájemné 3.750 + inkaso 2.000 + 
kauce. Tel.:608 90 30 50.
* V  České Skalici nabízíme kompletně 
zrekonstruovaný byt 2+1 v  OV v  příze-
mí rodinného domku.Cena 669.000,-Kč 
k jednání, tel. 602 204 002.
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 2.NP, 
plast.okna, v  nově zrek. domě v  NA  - 
Šafránice čp.368. Náj.+zál. 5.550Kč + kau-
ce, tel.: 608 9030 70
* 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
* Sháním byt ke  koupi v  Náchodě 2+1 
nebo 3+1 spíše centrum. Nabídněte: 
775 777 073 Děkuji.
* Pron.nový byt 2+1 s balk., 63 m2 v 2.NP 
domu v NA, Šafránice čp.447, sklep, ro-
hová vana, pl.okna, zateplení. Náj. 5.500,-
Kč + inkaso + kauce., tel. 608 90 30 70.
* Nabídne někdo byt 2+1 i  menší 3+1 
ve Dvoře Králové nebo v Trutnově? Mož-
no i Trutnov. Tel.:774 777 072
* Pron.dlouh.byt 2+1 v os.vl., 53m2, 1 NP, 
v NA-Bělovsi, Kladská 117, plast.okna, za-
teplení. park u domu, náj. 4.000Kč + voda 
+ el. + plyn + kauce, tel.608 903 070
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s krás-
ným výhledem v N. Městě n. Metují-Ma-
lecí.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
* Dlouhodobě pronajmu nadstandard-
ní cihlový byt 2+1 v klidné části Nového 
Města nad Metují. Byt je slunný s krásným 
výhledem, má velký balkón, kuchyňský 
kout se spotřebiči, plovoucí podlahy, WC 
s bidetem, sprchový kout, internet. Měsíč-
ní nájem 5 000,- Kč + inkaso, vratná kauce 
15 000,- Kč. Tel. 602 222 677
* 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 koupit 
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
* Pronajmu byt 1+1 blízko centra v NA. 
Nájem + inkaso 6.000 Kč. Kauce nutná, 
volný ihned!. Tel. 776 80 12 12
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 I. kate-
gorie, v přízemí, v Novém Městě nad Me-
tují, Na Stadionem, volný od 1.1.2014, ná-
jemné 3600,-Kč + inkaso. Tel. 724 509 537
* Pronajmu byt v  Náchodě, cena 5800,-
Kč vč.inkasa. Jistina dohodou. TEL.: 
491 426 791, 776 166 328

* Prodám menší pozemek se stavbou ga-
ráže určený k výstavbě v Náchodě na Tru-
bějově. Tel. 777 602 884 , RK nevolat Cena: 
249 000,- Kč
* Pronajmu garáž v Náchodě, Raisově uli-
ci (za Okr. soudem).Tel. 605 255 308

* Prodám starší rodinný dům v  cen-
tru Nového Města nad Metují. Info 
na 605 315 999
* Prodám stavební pozemek s nádherným 
výhledem do  kraje. Tel. 774  311  404, RK 
nevolat. Cena: dohodou
* Koupím dům v  okolí Jaroměře nebo 
České Skalice, nabídněte prosím. Tel: 
774 777 073
* Prodám chatu v  Náchodě: vlast. poze-
mek 350m2, voda,el.E., krb, výhled do údo-
lí, soukromí a  dobrá dostupnost. Cena 
398tis.Kč. Tel.608 141 035
* Prodám RD nedaleko Nového Města n / 
Met. Cena dohodou. TEL.:608 245 634
* Pronajmu garáž na  Komenského ulici 
v Náchodě, u bývalé hudební školy. 800 Kč/
měs. Dlouhodobě. Tel. 733 735 709
* Prodáme RD v centru Hronova s velkou 
zahradou. Cena dohodou. Tel. 776 614 114 
RK nevolat!
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinné-
ho domu na okraji Dolní Radechové. 2500 
m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu garáž v  Náchodě-Vysokově.
Tel.608 030 345
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalu-
pu do 2mil. Pěkný pozemek výhodou. Tel.: 
608 245 634
* Prodám stavební pozemek v Červeném 
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 nastěhová-
ní. TEL.:724 214 538

* Pron. malou kancelář (2x4m) s  výhl.
do zeleně poblíž centra, +WC, v  nově 
zrek. domě v NA. Nutno vidět. Náj.1.500,-
-Kč + el. + vody + topení + kauce., tel. 
608 903 070.
* Pronajmu zavedenou trafi ku v  České 
Skalici. TEL.:773 543 330
* Pronajmu prostory k podnikání v Hro-
nově např. kancelář, manikúra, pedikú-
ra - cena vč.energií 2000,-Kč/měs.. TEL.:
608 66 77 30
* PRONAJMU OBCHOD 66 m2 
VE  STÁRKOVĚ NA  NÁMĚSTÍ. Obchod 
35 m2, zázemí 13 m2, sklad 18 m2. Vše 
po  celkové rekonstrukci tel 602  133  173, 
email.renestarkov@seznam.cz
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC a  ku-
chyňkou 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  zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny

* Nebytový prostor k pronájmu v uli-
ci Komenského, Náchod, vše nové 
po  rekonstrukci, mistnosti s  vodou, 
odpady, cena dohodou. Kontakt: Eva 
Doležalová, 739  619  251, dolezalova@
agenturasaxana.cz

* Prodám el. šicí stroj Veritas (r.1984) 
s  přísluš. a  stolkem (2 zásuvky). Cena 
580 Kč. TEL.: 723 506 048
* Prodám 4 divadelní refl ektory (va-
nička), barevné skleněné fi ltry, halogen 
trubice 150 a  500 W, konzole a  stojany + 
transportní kufr z pozink plechu. Komplet 
za 1500 Kč. TEL.: 776 150 658
* Prodám zachovalé vybavení restaurace 
- stoly, židle, bar, možné i jednotlivě, odstín 
třešeň. Tel. 604 437 128

* Prodám DB 1+1 v Náchodě po komplet.
rekonstrukci, ul. Běloveská, cena 390 tis.
Kč. TEL.:739 684  266 po  17.hodině RK 
NEVOLAT
* Pronajmu byt v Náchodě na Plhově 2+1 
48 m2. TEL.:608 976 956
* 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
* Žena se 7letým dítětem pronajme dva 
pokoje v bytě 3+1 - sídliště Malecí, Nové 
Město n.M. Tzn. společná kuchyň a příslu-
šenství. Majitelka bude byt využívat cca 3x 
týdně, jinak byt bude prázdný. Volejte v od-
poledních hodinách 776 75 68 17
* Prodám byt 1+1 v OV, 39m2, 1.NP v Ná-
chodě u nemocnice. Byt má balkon, nová 
okna, zateplení. Tel. 774  562  627. Cena-
550.000,-Kč. RK NEVOLAT!
* Koupím v Hronově garsonku nebo malý 
byt /1+1, 2+kk apod./. Tel. 728  433  069, 
608 638 486
* Pronajmeme přízemní garzonku s tera-
sou do zahrady v Náchodě Bělovsi. 36 m2 
obyt. plochy, + 27 m2 terasa a vstup. Parko-
vání v zahradě. Nájem 4.900,- Kč + 1000 Kč 
záloha na energie. Tel. 777 737 122
* 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 hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Pronajmu větší 2+1 ve  vile v  Novém 
Městě n. Met. Kuchyňská linka, terasa, 
balkon, půda, sklep. Nájem 5.500 + ener-
gie. 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 Kostel-
ci. Atraktivní místo v centru města a klidné 
lokalitě po  celkové rekonstrukci. Podkro-
ví 62,35 m2, Kč 5.900,-- měsíčně + zálohy 
na služby, l. patro, 74,24 m2, Kč 5.900,- mě-
síčně + zálohy na služby. K oběma bytům 
k  dispozici zahrada za  domem. Součástí 
nabídky je i  garáž pod domem, o  výměře 
17,74 m2 - cena Kč 650,-- měsíčně. Infor-
mace: 491 463 345 v době od 7 do 14 hodin 
/kromě středy/, 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 Broumov, 
Křinická 209, 66,80 m2, 3. podlaží. 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 vesta-
věná 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, zděný 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. Nájemné 
6000,- + zálohy na energie. Pouze bezpro-
blémovým 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 Nového 
Města n.M., nájemné 4000,-Kč + inkaso + 
kauce. TEL.:776 224 358 volat v prac.dny
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 v  Ná-
chodě v Jugosl. ulici, nájemné včetně slu-
žeb, topení a vody 6500,-Kč. Samostatně se 
platí el.energie cca 500,-Kč. Vratná kauce 
13 000,-Kč. TEL.:776 141 603
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu v  Náchodě byt 1+1 po  celk. 
rekonstrukci, s balkonem, 45 m2, sídliště 
SUN, krajní dům – výhled z obou místnos-
tí na Staré Město. 3.500 Kč vč. fondu oprav. 
Dlouhodobě. Tel. 733 735 709

* Prodám nábytek do ložnice a obývací-
ho pokoje. Náchod. TEL.:608 581 233
* PRODÁM - English in 20 minutes a day
Readers Digest, kompletní, nepoužité 1 - 
6 + aktovka + 6 CD 7 - 12 + aktovka + 6 
CD. TEL.: 608 212 262
* Prodám dřevěné (palubkové) dveře 
60 L, mahagon, 250 Kč a  bílé dveře 80 P, 
mírně poškozené na  jedné straně vhod-
né na  zazimování apod za  200 Kč. Tel. 
602 103 775
* Prodám mandl AEG, pěkný, 65 cm, 
700 Kč, kolo Favorit 700 Kč, koloběžka zá-
novní 900 Kč, psací stůl 300 Kč. Přestavěné 
MOTO 50 ccm pro kluka za  900 Kč. Tel. 
602 411 808
* Nabízím 10 kusů ručně tesaných trá-
mů 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 starší přívěsný vozík za osobní 
automobil i bez TP, i v horším stavu, ale 
pouze na velkých kolech. Tel. 604 437 128
* 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 různé věci z  Číny a  dálné-
ho východu z  50.-60. let, knihy, plakáty, 
obrazy a  různé dekorační předměty. Tel.
773 911 683
* 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, Českosloven-
sko a jiné. Dále staré obálky, dopisy a pod. 
TEL.: 722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvač-
ník a  bovden od  výrobců zn.ITES, KDN, 
IGRA,IGLA, OMNIA a  SMĚR a  jiné 
TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hoto-
vé. TEL.:724 020 858
* Koupím do  své sbírky pivní tácky, eti-
kety, staré pivní lahve, gramofonové desky 
LP, dětskou promítačku DIAX 3 s pohádka-
mi, meoskop prohlížeč se stereokotoučky. 
TEL.:606 115 393

* Chlebíčky, obložené mísy, dorty pro 
každý den, nebo pro zvláštní příležitost 
připravíme za  Vás z  kvalitních čers-
tvých surovin a výbornou chutí. Dovoz 
po Náchodě zdarma. Objednávky: Eva 
Doležalová, 739 619 251, dolezalova@
agenturasaxana.cz

* Přijmu muže a ženy na rozvoz knih. Tel. 
777 803 359
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a  domků i  po  malová-
ní a  rekonstrukci, drobné domácí opra-
vy, praní a  žehlení prádla, praní koberců. 
TEL.:737 564 496
* Daruji neomezené množství hlíny, opu-
kový kopec, na vršku a bokách s ornou pů-
dou. TEL.:739 814 111

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

BYTY

RŮZNÉ

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

s adresou na tel: 722 769 835

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

TEL.:606 270 421

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

www.alfaresort.cz
místo pro váš 

VÁNOČNÍ VEČÍREK
PÁRTY - FIREMNÍ AKCE
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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, 604 756 688
* Protifaš.boj. 211, Broumov,  * T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

Náchod Plhov-Nadstand.zrekonstr.RD se 2 byty,zahrada,atrakt.místo.....dohodou,Náchod-ul.Šafaříkova-RD,klidná část,poz.523 m2 ....... 1,35 mil.Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,poz.až 1000 m2......od 3,2 mil.Kč, Náchod-Rybárna-zděná chata (i k bydlení),poz.2086 m2......790.000,-Kč
N.Město n/M-František-Velký ŘD z r. 1991-3 obyt.podlaží+podkroví.....3,2 mil.Kč,N.Město n/M-centrum-pronájem nadst.bytu 2+kk .... 6.000 Kč/měs.
N.Město n/M-František-Větší RD (byty 3+1,4+kk) po rekonstr....2.85 mil.Kč, N.Město-František-Vybavený RD+krásná zahrada .....12.000,-Kč/měs.
N.Město-Pěkná zahrada se započ.stavbou,okras.dřeviny.....129.000,-Kč, N.Město n/M-RD (4+1) se zahradou,histor.část-u náměstí .... 700.000,-Kč
Hronov-Zbečník-RD po část.rekonstr.,se zahradou (639 m2)....1.250.000,-Kč,Nahořany u N.Města-Velký,zděný byt 3+1,OV,zahrada .....650.000,-Kč
Hajnice u Trutnova-Zem.usedlost-3 budovy po rekonstr.,pěkné místo.....2,29 mil.Kč,Č.Kostelec-zděná garáž (zast.24 m2),klidná část .....115.000,-Kč
Teplice n/M.-Vel.chata po kompl.rekonstr.,kuchyň,koupelna,8 lůžek....1,9 mil.Kč,Broumov-Spořilov-Byt 2+1 (62 m2) po rekonstrukci .....579.000,-Kč
Bystré u Stárkova-Krásná chalupa po rekonstr.,poz.1368 m2....1.195.000,-Kč,Č.Skalice-Pronájem prodejny (65 m2) u náměstí .... 6.000,-Kč/měs.
N.Hrádek,N.Město n/M-Pěkné chaty s poz. pro výstavbu RD....od 199.000,-Kč, Bezděkov u Police n/M-RD (3+1),2 garáže,zahrada ....900.000,-Kč
Trutnov,N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy-atraktivní pozemky k výstavbě RD ...od 180,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE 

+ opravy  Tel. 602 380 709, 737 462 989

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

Rozvoz obědů
Restaurace ,,Na Dráze’’ Jaroměř

Klasická česká kuchyně
Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy 
provozovny, prodejny soukromé 

osoby. Cena již od 48,-
Možnost platby stravenkami

Volejte 601 587 374
Vhodné pro důchodce a maminky 
na mateřské. Rozvoz po Jaroměři 

a blízkém okolí zdarma 

Rozvoz obědůRozvoz obědůRozvoz obědů

Volejte 601 587 374Volejte 601 587 374Volejte 601 587 374

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

PRÁCE NA VČ NEBO HČ, 
reálný zisk od 5.000,- - 40.000,-Kč 

(až 50% provize)
www.podnikejzdomova.cz/

pinkavova14

* Prodám Felicia Combi, 1.3 MPi, 1997, 
50 kW, závěs, STK 10/2015, 169.000 km, 
cena 17.000 Kč. Tel. 603  587  103 (NA) 
* Koupím tříkolku Velorex. TEL.:
604 437 128 

AUTO - MOTO
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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

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

HRAČKY U KALÍŠKU

Slevy platné po předložení tohoto kupónu. Platnost kupónu do 30. 11. 2013

SLEVA 20% DŘEVĚNÉ HRAČKY

domeček, farma, vlaky, puzzle, kostky

Akční ceny na široký sortiment zboží

Otevřeno:

PO – PÁ 

9.00 – 17.00
SO 

9.00 – 11.30

Náchod, 

Volovnice 437
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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

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.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 12.11.2013 výběrové řízení č. HNA/222/2013 -  

1. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku:     
pozemek parcela č. 138/9 ( druh pozemku trvalý travní porost)  

o výměře 664 m2  a pozemek parcela č. 61/6 (druh pozemku tr-
valý travní porost) o výměře 52 m2, vše v k.ú. Roztoky nad Metují, 

obec Šestajovice za min. kupní cenu ve výši 11 500,- 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.

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

VÁNOCE 
V OPOČNĚ 

30. 11. – 1. 12. 2013 
v areálu střední školy

od 9,00 do 16,00 hodin

Střední škola a Základní škola, 
Nové Město nad Metují a o.s. Madlena

Vás zvou na tradiční vánoční výstavu

VÁNOCE s květinou
„Třpyt hvězdy vánoční“

Na zámku pana Josefa Bartoně – Dobenína
12. – 15. 12. 2013 Nové Město nad Metují

Zahájení 12.12. ve 14,30 hodin

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Z důvodů navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pracovní pozici:

KONSTRUKTÉR FOREM

požadujeme:  - vzdělání  -  ÚS s maturitou  - strojírenského zaměření
- praxe vítána (vhodné i pro absolventy)
- nástup možný ihned 

OBRÁBĚČ KOVŮ -  na CNC STROJÍCH
do třísměnného provozu

požadujeme:  - vzdělání strojírenského zaměření nebo vyučen v oboru 
- praxe nutná
- nástup možný ihned 

NÁSTROJAŘ

požadujeme:  - vzdělání strojírenského zaměření nebo vyučen v oboru 
- praxe nutná
- nástup možný ihned 

nabízíme:         - stabilní, dlouhodobé zaměstnání v rozvíjející se fi rmě
- týden dovolené navíc
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek na obědy
- další zaměstnanecké výhody

Vaše životopisy zasílejte na e-mail: marie.spackova@kavalier.cz

PROVOZOVNA KOVOPOL

17. listopadu 226, 
549 54 Police nad Metují

Kompletní příprava zahrad
na zimní sezonu

724 173 560



 Expedici Leoše Šimánka se podařil 
čin, který doposud nemá obdoby – 
na  nafukovacích člunech obeplout zá-
padní pobřeží Kanady a Aljašky.
 Nově sestavená diashow, doplněná 
zatím nezveřejněnými fotografi emi, do-
kumentuje třetí, závěrečnou etapu této 

zcela neobvyklé plavby. Na  panorama-
tickém plátně uvádí Leoš Šimánek ne-
skutečně zajímavý svět – lidskou rukou 
nedotčenou přímořskou divočinu. Leoš 
Šimánek vyrazil do aljašské divočiny již 
tradičně s manželkou, synem a dcerou, 
tentokrát doprovázeni dvojicí přátel. 

Celé krátké severské léto členové expe-
dice 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 středisko, 
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, 
Sokolská 29, tel.: 491 463 174
Více informací: www.leossimanek.cz
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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“

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

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

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

cz

z zdarma 
0 33 99

Přijďte se podívat k  nám 
do školy na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 22. 11. a v sobotu 23. 11.

Studijní obory: Cestovní ruch, Ekonomické lyceum, Gymnázium
Dny otevřených dveří: 
pátek 22.11.2013 10.00 – 17.00 hod, sobota 23.11.2013  9.00 – 12.00 hod
pátek 6. 12. 2013 10.00 – 17.00 hod, sobota 7. 12. 2013  9.00 – 12.00 hod
pátek 17. 1. 2014 10.00 – 17.00 hod, sobota 18. 1. 2014  9.00 – 12.00 hod
pátek 31. 1. 2014 10.00 -  17.00 hod

Nebo zavolejte 724 170 055 a přijďte se podívat kdykoliv!
www.academiamercurii.cz

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow se sedmi projektory

ALJAŠKA – Pobřeží Pacifi ku 

Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky

Po dietě se cítím výrazně lépe, 
nejsem unavená jako dříve

Raduje se paní Štěpánka Nováková, která ve výži-

vové poradně NATURHOUSE v  Náchodě odložila 

22-ti kilové závaží.

abych v  dietě pokračovala a  vydržela. 
Každý týden byl úbytek váhy i  centi-
metrů znát a také jsem se cítila čím dál 
lépe.
•  Bylo pro Vás těžké zhubnout?

Nejhorší je začátek, když si musíte ode-
přít svá oblíbená jídla. Později, když 
jsou vidět výsledky, je to již snadnější.
•  Jak se změnil Váš jídelníček?

Jídelníček jsem změnila celkem razant-
ně. Jím celozrnné pečivo, hodně zeleniny 
a ovoce, méně tučné sýry a výrazně jsem 
omezila smažené pokrmy a knedlíky.
•  Jak se cítíte po dietě?

Po dietě se cítím výrazně lépe, nejsem 
unavená jako dříve, krevní tlak mi kle-
sl, lépe se mi dýchá a mnohem snadněji 

zvládám své oblíbené sportovní aktivi-
ty. Také se mi výrazně zlepšila alergie. 
Můj ošetřující lékař byl mými výsled-
ky nadšený a snížil mi dávkování léků 
na alergii. 
• Čím Vás dieta v NATURHOUSE obo-

hatila?

Výživová poradkyně Jarmila mě nau-
čila zdravěji jíst, poznala jsem spoustu 
nových potravin a chutí. Naučila jsem 
se dodržovat pitný režim a omezit ka-
lorické nápoje.

 Ráda bych poděkovala kolektivu 
výživové poradny NATURHOUSE 
v  Náchodě, protože to, jak se skvěle 
cítím a vypadám, je i jejich zásluhou.

• Jak jste objevila NATURHOUSE?

Výživové poradny NATURHOUSE jsem si všimla náhodou při 
nakupování ve městě. Cítila jsem se zdravotně špatně, hubnout 
jsem chtěla již dlouho, ale nevěděla jsem, jak na to.
• Jak se vyvíjela Vaše váha před dietou a po ní?

Problémy s  váhou jsem začala mít po  třicítce. Zkoušela jsem 
hubnout sama tak, že jsem si zmenšila porce. Váha sice výrazně 
klesla, ale postupně jsem znovu přibrala a k tomu ještě nějaké to 
kilo navíc. Tímto způsobem jsem se trápila posledních deset let. 
Ale po dietě s NATURHOUSE je má váha stabilní.
• Co Vám vyhovovalo či nevyhovovalo v průběhu hubnutí?

Hubnutí s  podporou výživové poradkyně mi celkem vyhovo-
valo. Jídelníček byl pestrý, převážně se skládal z  ryb, libového 
masa, ovoce a  spousty zeleniny. Tyto všechny potraviny mám 
ráda.
• Jak Vám pomáhaly produkty NATURHOUSE a které jste si 

oblíbila?

Měla jsem dojem, že mi všechny produkty NATURHOUSE, kte-
ré mi má výživová poradkyně Jarmila Musilová doporučovala, 
při hubnutí pomáhaly. Oblíbila jsem si zejména čaj LEVANAT 
INSTANT.
•  Pokračujete s užíváním produktů i po dietě?

S užíváním produktů pokračuji i po dietě, jedná se o vlákninu 
FIBROKI, čaj a marmeládu DIETESSE.3.
Když se dostanu do  shonu, řeším to instantními polévkami 
SLIMBEL SYSTEM, koktejly nebo pudinky.
•  Co pro Vás znamenaly pravidelné týdenní kontroly?

Pravidelné týdenní kontroly pro mě znamenaly povzbuzení, 

Věk: 44 let
Výška: 177 cm
Váha před: 92 kg
Váha po: 69,7 kg

Snížení o: 22,3 kg
Délka hubnutí: 5 měsíců
Původní velikost 
oblečení: 50-52

Současná velikost oblečení: 38
Snížení o: 6-7 konfekčních velikostí oblečení

Štěpánka Nováková
Náchod

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113
- pasáž Magnum, nachod@naturhouse-cz.cz

www.naturhouse-cz.cz

po kúře

před kúrou

 -22kg
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