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prosinec 1740 - pruský král Fridrich II. 

válčí v Kladsku

Široká nabídka tuzemských i zahraničních vín
12 a více druhů sudového vína, šumivá vína
Regály na víno (dřevěné i kovové), sommelierské potřeby (vývrtky, zátky,
vinné nálevky, chladící obaly, želatinové chladící obaly, teploměry...)
Karafy, dekantační nádoby, sklenky na víno, koštýře
Dárkové obaly s příslušenstvým, dárkové sommelierské kazety, balení vín

VÁNOCE VINOTÉKA
Jarmila Zemánková
Tyršova ulice čp. 65, Náchod

(vjezd na náměstí TGM)

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

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

97 Kč
měsíčně

3G Tablet Samsung Mobilní internet M

O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Limitovaná 
edice

ESTETIKA

ESTETIKA

ESTETIKA

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

PNEUSERVIS JOPECO

www.jopeco.cz

U NÁS SI VYBERE KAŽDÝ!

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%

Náchod se konečně dočkal
 Dlouho očekávaná demolice 
zkrachovalé textilní továrny Tepna 
v Náchodě, začala v minulém týdnu. 
K  zemi  půjde víc jak deset budov 
z různého materiálu na rozloze přes 
2,5 hektaru.  Stavební fi rma počítá 
s tím, že vybourá střed areálu a po-
nechá okolo některé části. V  chrá-
něném dvoře pak budou recyklovat 
sutiny a  zbytek strhnou později. 
Střed areálu by měl zůstat co nejdéle 
obestavěný, takže by se prach nešířil 
do okolí. Chodci ani řidiči zatím ne-
pocítí žádná omezení. Až se však fi r-
ma dostane k  okrajovým budovám 

podél ulice Příkopy a Plhovská, vy-
jedná s úřady zábor pozemků a urči-
tá omezení v dopravě nastanou.
 Areál nyní vlastní JTH Holding, 
který podle dostupných informa-
cí připravuje výstavbu Intersparu 
a dalších obchodních prostor včetně 
parkoviště a  obslužných komuni-
kací. V  současné době má zažádá-
no o  vydání územního rozhodnutí 
na  stavebním odboru Městského 
úřadu v Náchodě. Obchody mají mít 
přes 10 tisíc metrů čtverečných plo-
chy, budoucí parkoviště pojme 309 
aut.  (kp, foto Josef PEPA Voltr)
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Z BABIČČINA 
RECEPTÁŘE

ZAPEČENÝ KVĚTÁK SE SMETANOU
 Už několikrát jsme se na tomto místě zmínily, že maso na jídelníčku dříve 
nebylo příliš často. Tak se prostě vařilo z  toho, co si babička vypěstovala, 
dostala nebo třeba i vyměnila. A květák byl právě vlastní výpěstek.
 Na tuto dobrotu budeme potřebovat jeden květák, 2-3 vejce, sůl, 50 g más-
la a 3 dcl smetany. Babička nejprve uvařila květák v osolené vodě. Po vy-
chladnutí ho pokrájela na kousky nebo růžičky. Poté si vymazala pekáček 
máslem a dala do něj nakrájený květák. Mezi tím ve smetaně rozmíchala 
vejce, osolila a nalila na květákové kousky. Vše zapekla v troubě při teplotě 
180°C. Jako přílohu nám dávala vařené brambory maštěné máslem a sypa-
né jemně nakrájenou petrželkou nebo pažitkou. Někdy brambory přidala 
už přímo do zapékací mísy ke květáku a společně zapekla. Jindy zase babič-
ka Boženka použila uzené maso, většinou čerstvě po zabijačce. To pak byla 
bašta! 
 Dnes můžeme využít i mnoho druhů zeleniny, jako je např. lilek, cuke-
ta, patizon, brokolice atd. Zapékat můžeme se sýrem nebo bešamelem. Ale 
nejlepší je právě smetana. Chuťově je pak pokrm velmi jemný a  lahodný. 
A pokud si, dámy a pánové, hlídáte postavu, tak použijte smetanu odlehče-
nou, nic se nezkazí. Dříve si lidé s dietami nedělali žádné starosti, protože 
pracovali od rána do noci a tuky tak rychle spalovali. Dnes je tomu ale jinak.
 Milé čtenářky a  čtenáři, přejeme vám krásné vánoční sváty. V  novém 
roce se od nás můžete těšit na další zajímavé „počteníčko“  

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

Dnes nabízíme

 

Rodinný dům s letní kuchyní a garáží v klidné vilové čtvrti v Jaroměři ............................2 390 000,- Kč
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .........................1 300 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují Spy, zahrada, garáž s dílnou ...........................1 090 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ..................................995 000,- Kč
Rekonstruovaná chalupa v obci Česká Metuje, oplocená zahrada ....................................1 290 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Nově postavený RD na okraji  
klidné vilové čtvrti v N. Městě nad 
Met. v Krčíně., zahrada, pergola s kr-
bem, bazén, garáž, el.220/380V, 
vodovod, kanalizace, vytápění 
ústřední pomocí tepelného čerpadla.

Cena: 5 500 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 4. prosince jsme vzpomněli již 8.výročí,

kdy podlehl zákeřné nemoci náš syn,

pan Jaroslav Poláček. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodiče, syn Tomáš s rodinou 
a Jiřina – sestra s rodinou

S úctou vzpomeňme na výbornou kadeřnici, 
maminku, babičku,

paní Boženu Chmelařovou, 
(*16. 12. 1918   +29. 11. 2013)

které osud nedovolil, aby nadále byla s námi…

Červený Kostelec má mistryni Evropy v canicrossu žen
   Mistrovství Evropy čistokrevných 
severských plemen v canicrosu žen 
(běh se psem) probíhalo ve  dnech 
22.–24. listopadu v belgickém Belo-
eil. Trať závodu byla 5,2 km dlouhá 
a  běžela se na  tři kola. Závodu se 
zúčastnila i  červenokostelecká běž-
kyně Tereza Hanušová (na fotogra-
fi i vpravo s  fenkou Pippi), členka 
Musher clubu Metuje, která studu-
je třetí ročník gymnázia a hájí také 
barvy atletického klubu SK Nové 
Město nad Metují.
 Na dvounohé i čtyřnohé závodní-
ky čekala v Belgii technicky zajíma-
vá trať se spoustou zatáček, ale také 
spoustou bláta. I  když bláto Tereze 
příliš nevyhovovalo, držela po dvou 
kolech druhé místo a  odstup 33 
sekund na  průběžně první Zdenu 
Duškovou z Náchoda. Třetí kolo ale 
Tereze vyšlo perfektně. Startovalo se 
v  pořadí podle rozestupů, což byla 
pro naši závodnici šťastná volba. 
„Takový start je výhodný pro ty, kte-
ří startují později a jejichž psi se sna-
ží doběhnout ty před sebou. V mém 

případě byla tato výhoda násobena 
tím, že jsme s první Zdenou Duško-
vou tréninkové parťačky.“
 Nakonec se Tereze s  vypůjčenou 
fenkou husky Pippi (její vlastní pes, 
alaskan husky, průkaz nemá) poda-
řilo náskok její tréninkové parťačky 
stáhnout a  do  cíle obě závodnice 
doběhly úplně stejně. Titul mistry-
ně Evropy čistokrevných severských 

plemen tedy byl letos dělený mezi 
dvě české závodnice. Úspěch je o to 
větší, že mezi ženami zvítězila Tere-
za Hanušová i  přesto, že je věkem 
ještě juniorka. „Musím ale uvést, 
že velkou zásluhu na  mém úspě-
chu měla právě Zdenička, která mi 
umožnila trénovat s ní a jejími per-
fektně vytrénovanými psy,“ nezapo-
mněla připomenout Tereza.

O Bibli i v Hronově
 Po  Červeném Kostelci se výsta-
va 400 let Bible kralické představí 
i v Hronově – v tamním evangelic-
kém kostele. Hronovské zastavení 
výstavy (otevřené do  9. prosince)  
vám opět na  10-ti informačních 
panelech připomene historii bible 
a k vidění budou i zajímavé exponá-
ty vztažené k počátkům knihtisku.     

Výstava platidel 
 Městská  knihovna v  Novém 
Městě nad Metují je až do 31. led-
na 2014 dějištěm výstavy „Krása 
československých platidel 1919 – 
1993“. Pořadatelem výstavy je Čes-
ká numizmatická společnost, po-
bočka Hradec Králové.  

Obchodní družstvo Impro Červený Kostelec
Prosperující fi rma zabývající se širokým spektrem 

činností, vyhlašuje pro průmyslovou divizi  
Zábrodí výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ  DŘEVOVÝROBY
pro  střediska  truhlárna a pila

Hlavní úkoly:
- Zajištění práce pro pracoviště truhlárna a pila
- Zpracování a vyhodnocování cenových nabídek
- Nákup materiálů 
Požadujeme:
- SŠ, VŠ - odpovídajícího zaměření 
- praxe v dřevozpracujících odvětvích min. 3 roky
-  Řídící schopnosti
- Zkušenosti v jednání se zákazníky
- Časová fl exibilita
- Řidičský průkaz sk. B podmínkou, sk. T výhodou
- Občanská bezúhonnost
Nabízíme:
- Odpovídající platové ohodnocení  
- Práci v dobře prosperující fi rmě
- Podporu fi remního vzdělávání
Oceníme:
-  Obchodní talent
-  Iniciativu a elán
-  Profesionální vystupování
-  Analytické schopnosti
-  Tvůrčí myšlení  

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, písem-
nou nabídku s profesním životopisem na 
e-mailovou adresu:  personalni1@odimpro.com        
Obchodní družstvo Impro - k rukám p. Prouzové
Zábrodí, Končiny 111, 549 41 Červený Kostelec      
- uzávěrka přihlášek  15.1.2014, nástup od 1.3.2014

Vánoční koncert se blíží
 Smíšený pěvecký sbor Kácov si na  svém soustředění ve Sněžném pilně při-
pravoval svůj vánoční repertoár. Ten bude náplní několika koncertů v  před-
vánočním adventním čase v  Bohuslavicích 22. prosince, v  Broumově 
15. prosince a v Novém Městě nad Metují v Sokolovně 22. prosince. 
Výjimečným zážitkem bude pro členy Kácova i  pro posluchače koncertní vy-
stoupení 14. prosince v České Skalici společně s Hradišťanem Jiřího Pavlici. 
 Posluchači se mohou těšit na novou chrámovou skladbu, která bude mít svoji 
premiéru – Twardovsij  Aleluja a opět zazní i Pavlicova Misa Brevis. Na koncer-
tech přivítá Kácov i další hudební hosty. 
 Věříme, že koncerty vykouzlí tu pravou vánoční náladu v každém posluchači. 
Přijďte i Vy si poslechnout výkon pěveckého sboru a jeho hostů! 
 Nezapomeňte tedy v sobotu 22. prosince v 18 hodin v novoměstské sokolovně 
na Vánoční koncert. Těšíme se na Vás! Jana Vitverová, členka sboru

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v dopoledních hodinách začalo vánoční zdobení 
květníků, které byly v rámci nových úprav Masarykova náměstí instalovány ko-
lem pěší zóny uprostřed náměstí. Tohoto nesnadného úkolu se zhostily základní 
a mateřské školy a Déčko Náchod.

Hotovo! Náchodské náměstí se 

zklidnilo
 Poslední stavební úpravy a doděláv-
ky proběhly v uplynulém týdnu na Ma-
sarykově náměstí v  Náchodě. Jejich 
součástí byla především fi nální změna 
dopravního značení, jak vodorovného, 
tak svislého,  s  hlavním záměrem od-
klonit dopravu od  budovy kostela sv. 
Vavřince, dále potom úpravy kolem 
restaurované kašny, osazení sloupků 
a nových květníků na zeleň.
 Vozidla tak nyní mohou pouze 
po  obvodu náměstí, vjezd ani výjezd 
z Masarykova náměstí se nemění. Nově 
je na  Masarykově náměstí k  dispozci 
153 parkovacích míst, osm pro invali-
dy a dvě parkovací místa pro autobusy. 
Během 2-3 týdnů k nim přibude dalších 
přibližně 50 parkovacích míst za budo-
vou radnice v  ulici Krámské a  od  le-
tošního května je řidičům k  dispozici 
také parkoviště na konci ulice Tepenské 
(za prodejnou Lidl).

 Na  parkování se také více zaměří 
Městská policie, která bude intenzivně 
kontrolovat a  pokutovat špatně parku-
jící vozidla a řidiče, kteří nebudou mít 
zaplacen poplatek.

Vánoční program Muzea 

papírových modelů
Třetí adventní neděli 15. 12. od 13 do 17 hodin můžete přijít 
do Muzea papírových modelů v Polici nad Metují a zapojit se 
do stavění unikátního betlému. 
Středa 11. 12. od 16 hodin - Babičkování - TKANÍ
Neděle 22. 12. - Dárek na poslední chvíli - VÝROBA BETLÉMU
Úterý 24. 12. - ŠTĚDRÝ DEN V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ
Čekání na Ježíška, výroba ozdob na stromek. Otevřeno do 10 do 16 hodin. 
Čtvrtek 26. 12. - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA ŠTĚPÁNA
Časy prohlídek od 14 a od 15 hodin.
Muzeum papírových modelů, Tyršova 341, Police n. Met., je otevřeno 
i přes Vánoční svátky 24. 12. od 10 do 16 hodin, 25. 12. - 30. 12. od 9 
do 17 hodin, ZAVŘENO od 31. 12. 2013 - 3. 1. 2014. Více info na www.
MPMPM.cz nebo tel. 777 828 657
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Okénko 
energetického poradce XXXIX. 

 Vážení čtenáři,
 dnes mi dovolte abych vyhodnotil zku-
šenosti a fakta u relevantních dodavatelů 
energií pro Vaše domácnosti. Proč teď? 
Protože se blíží konec roku a  jednotliví 
dodavatelé vytahují své karty na příští rok. 
To všechno Vám poskytnu i s údaji z vlast-
ní terénní praxe. Ještě než začnu hodnotit 
je potřeba se zmínit o dvou věcech:
1) I všech dodavatelů energií stejně do-

jde ke  snížení poplatků za  distribuci 
a poplatků za obnovitelné zdroje o cca 
10% u elektřiny a cca5% u plynu a to 
z rozhodnutí ERU

2) U všech dodavatelů na rok 2014 došlo 
k  výraznému snížení cen za  silovou 
elektřinu (10-15%) proti roku 2013 
což odpovídá cenové situaci na  bur-
ze. U  plynu někteří dodavatelé mír-
ně zdražili (E.ON, EASY EUROPE 
ENERGY), většina dodavatelů plynu 
zachovala stejné ceny jako v  tomto 
roce. A teď k tomu hodnocení:

BOHEMIA ENERGY: 
všeobecné obchodní podmínky (dále jen 
VOP) nedala do souladu s novým občan-
ským zákoníkem (dále jen OZ), k  dis-
pozici má pouze dlouhodobé smlouvy, 
velmi nekvalitní servis, pouze podomní 
prodej, neatraktivní ceny za plyn a elek-
třinu, velmi časté používání sankcí a po-
kut, v našem regionu nemá pobočku.    
HODNOCENÍ: 5 
DOPORUČENÍ: pokud se nechcete 
stát rukojmím přejděte k  jinému do-
davateli.

RWE: 
nemá  v souladu s VOP s OZ, nepřeberná 
škála naprosto neatraktivních produktů, 
rozděluje zákazníky na nové (lepší ceny) 
a  staré (blbce) s  mnohem horšími ce-
nami. Pobočka v  našem regionu není, 

většinou dlouhodobé smlouvy spoje-
né s  podomním prodejem nad užívání 
sankcí a pokut, neatraktivní ceny zvláště 
na plynu (nejdražší).
HODNOCENÍ: 4-
DOPORUČENÍ:  pokud jako já neradi 
vyhazujete peníze komínem, přejděte 
k jinému dodavateli.

ČEZ: 
V souladu s OZ má pouze VOP u plynu, 
neatraktivní ceny zvláště u  plynu, po-
užívá podomní prodej, používá sankce 
a pokuty, má pobočku v Náchodě.
HODNOCENÍ: 3-
DOPORUČENÍ:  vzhledem ke  změ-
ně VOP u  plynu lze od  jakýchkoliv 
smluv na  plyn odstoupit dle zákona 
bez sankcí.

E.ON:
N v souladu s OZ své VOP, pouze pro-
dukty na delší dobu spojené s podomním 
prodejem, neatraktivní ceny elektřiny, 
slušná cena plynu (pouze standard) po-
domní prodej, v regionu nemá pobočku.
HODNOCENÍ: 3
DOPORUČENÍ: zvláště u  elektřiny 
a FIXŮ přejděte k jinému dodavateli.

CENTROPOL:
Nemá své VOP v  souladu s  OZ, ceny 
zcela průměrné u  plynu podprůměr-
né, rozděluje zákazníky na staré (blbce) 
a nové (s lepšími cenami), využívá hojně 
podomní prodej, sankcí a pokut, pouze 
dlouhodobé smlouvy, nemá pobočku 
v regionu.
HODNOCENÍ: 4 
DOPORUČENÍ: bez velkého otálení si 
najděte jiného dodavatele.

ARMEX ENERGY:
Má VOP v souladu s OZ, špičkové ceny 
u  plynu i  elektřiny, smlouvy na  dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
velmi dobrá komunikace se zákazníkem 
a  špičkový servis, vše bez jakýchkoliv 
sankcí a pokut, má pobočku v Náchodě, 
dlouhodobí (staří) zákazníci se automa-
ticky účastní každoroční hromadné po-
ptávky na individuální cenu plynu i elek-
třiny, žádný podomní prodej, vynikající 
spolupráce s našimi kancelářemi v České 
Skalici a v Dobrušce.
HODNOCENÍ: 1-
DOPORUČENÍ: s klidným svědomím 
mohu doporučit přechod k  ARMEX 
ENERGY a to nejen kvůli vynikajícím 
cenám, ale i  kvůli každoroční cenové 
poptávce pro své klienty, kteří si vyří-
dily převod buď v  pobočce ARMEX 
ENERGY v Náchodě nebo v naší kan-
celáři v České Skalici a Dobrušce.
 Váš energetický poradce
Mgr. Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialis-
ta Optimal Energy, a.s.
Hlavní kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice
Tel: 731  508  654, e-mail: mbors.
optimalenergy@seznam.cz
Pobočka:  Optimal Energy, a.s., 
Kostelní 394, 518 01 Dobruška
Zdeněk Trávníček, 
energetický poradce a elektrotechnik
Tel: 602 473 883, 
e-mail: oezt@seznam.cz
Vlastimil Machač, energetický 
poradce, specialista na úspory vody
Tel: 608 887 869, 
email: vlasta.machac69@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Alena Bartůňková, vedoucí  
zákaznického kontaktního místa
Tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz

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

Mikulášský běh

Netradiční setkání

 V neděli 1. 12. 2013 pořádal od-
díl Hvězda SKP Pardubice již 16. 
ročník Mikulášského běhu v Dukel-
ském lesoparku.
 Z  mé tréninkové skupiny  z  Ná-
choda se těchto závodů zúčastnilo 
18 mladých atletů ve  svých věko-
vých kategorií . Nejdříve se na start 
postavila kategorie nejmladší-
ho žactva ročníku narození 2002 
a mladších v běhu na 650 m. Z cel-
kového počtu 12 závodnic na třetím 
místě doběhla Lucinka Krombhol-
zová, hned za ní byla Míša Škopová. 
Na 8. místě skončila Radka Haklová 
a  dále skončila Klárka Sychrovská, 
Maruška Bohušková, Šárka Ambro-
žová, Lucinka Bubeníčková. V  ka-
tegorii nejmladšího žactva zvítězil 
Martin Felkl, šestý skončil Adam 

Čejchan, devátý byl Filip Steiner, 
za  ním Matěj Felkl, David Ulich, 
Honzík Sedláček a  Lukáš Sychrov-
ský z  celkového počtu 24 závodní-
ků. V kategorii mladších děvčat roč-
níku 2000 - 2001 v  běhu na  920m 
zvítězila Natálka Hanušová, na šes-
tém místě skončila Bára Roztočilová 

a sedmá byla Sára Krůlová. V mlad-
ších chlapcích doběhl na  čtvrtém 
místě Kryštof Čejchan z  celkového 
počtu - sedm závodníků. Byl jsem 
spokojen nejen s  umístěním, ale 
hlavně s  bojovností a  nasazením 
všech atletů z tréninkové skupiny.
 Jiří Vondřejc - trenér

 V úterý 12. 11. 2013 v 16 h pro-
běhla ve  třídě 4.C ZŠ Komenské-
ho v  Náchodě rodičovská schůzka. 
Nebyla to klasická schůzka. Jelikož 
je dobré podporovat spolupráci 
učitelů, rodičů a žáků, tak bylo toto 
setkání propojeno s  výstupy. Žáci 
4.C prezentovali a shrnuli svým ro-
dičům to, čemu se v  jednotlivých 
předmětech věnovali. 
 Vše si připravovali samostatně 
ve  skupinkách. Výborné bylo i  to, 
že si děti při prezentování předávaly 
slovo, tudíž každý mohl promluvit 
k dané tématice. Žáci byli spokoje-
ni, že mohli rodičům takto ukázat, 
jak pilně pracují. 

 Na závěr jsme si i společně zazpí-
vali. Děkuji rodičům i dětem ze 4.C. 

třídní učitelka 4. C -  Mgr. Petra 
Dočkalová

Ocenění červenokosteleckých 
ochotníků
 Východočeské ochotnické diva-
dlo má za  sebou slavnostní večer. 
Středisko amatérské kultury Impuls 
Hradec Králové uspořádalo v sobo-
tu 23. listopadu v Labyrintu Divadla 
Drak v  Hradci Králové cenění vý-
chodočeských ochotníků za  uply-
nulou sezónu. Předávána byla čest-
ná uznání, dále ceny za  herecké 
výkony, ceny za  inscenaci a  ceny 
za tvůrčí přínosy, udělené na výcho-
dočeských přehlídkách.

 Za  DS NA  TAHU obdrželi oce-
nění následující ochotníci. Čestné 
uznání dostal Jiří Kubina za  roli 
hajného Trnky ve  hře Strakonický 
dudák a  Milena Langrová za  roli 
Rosany ve  stejné hře. Cena za  he-
recký výkon připadla Nadě Efl erové 
za  roli kuchařky v představení Ku-
chařka a  generál. Cenu za  osobité 
rozvíjení tradice lidového komedi-
álního divadla si odnesl Vlastimil 
Klepáček.  Foto Tomáš Kábr

 Vážení čtenáři a milí hosté,
 Moc mě těší, že mám příležitost Vám znovu psát v tuto svá-
teční dobu. Je tady čas Sv. Mikuláše a Adventu, společně s blí-
žícím se Štědrým dnem. 
Nabízím Vám recept na vánoční roládu.

Vánoční roláda „Buche de Noël“

Přísady: 15 dkg cukru, 3 celá vejce, 10 dkg hladké mouky, lžič-
ka prášku do pečiva, špetka soli
Na  polevu: hořká čokoláda na  vaření rozpuštěná v  trošce 
mléka
Na máslový krém s čokoládou: 35 dkg nasekané středně slad-

ké čokolády, 4 až 5 bílků pokojové teploty, jeden a půl hrnku cukru krystal, čtvrt lžičky 
tartaru, tři čtvrtě lžičky soli, 68 dkg změklého másla, 3 lžičky vanilkového extraktu, 3 
lžičky espresa rozpuštěného ve lžičce a půl vody, 3 lžičky tmavého rumu
 Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Ve větší míse smícháme cukr se žlout-
ky, moukou a práškem do pečiva. V čisté nádobě vyšleháme z bílků s troškou soli tuhý 
sníh a opatrně jím nadlehčíme máslovou směs. Plech vyložíme pečicím papírem a okraje 
zlehka ohneme, aby vytvořily ohrádku. Papír poté vymažeme tukem a poprášíme mou-
kou. Na připravený plech nalijeme těsto a pečeme ve středně vyhřáté troubě (asi na 190 
stupňů Celsia) deset až 15 minut. Poté vyjmeme plech z trouby, korpus vyklopíme na ku-
chyňskou utěrku a poprášíme bílým cukrem. Čokoládu na náplň nasekáme na drobné 
kousky, umístíme nad vodní lázeň a za stálého míchání necháme rozpustit. Poté ji odsta-
víme a necháme zchladnout na pokojovou teplotu. Bílky vyšleháme spolu s cukrem, tar-
tarem a solí elektrickým šlehačem v hladký krém. Nádobu s bílkovou směsí poté přemís-
tíme nad vodní lázeň a zahříváme ji po dobu přibližně pěti minut (krém by měl být teplý 
na dotek). Poté mísu sejmeme a pokračujeme ve šlehání elektrickým mixérem na vysoký 
výkon dokud náplň nezačne chladnout. Na povrchu by se měly tvořit tužší špičky. Potom 
do směsi za stálého šlehání (na střední výkon) přidáváme lžičku po lžičce změklé máslo. 
Nakonec přidáme rozpuštěnou čokoládu, vanilkový extrakt, espreso, rum a mícháme ješ-
tě minutu, dokud se vše nespojí. Hotový krém necháme vychladit v ledničce.Ještě zatepla 
na korpus namažeme čokoládový krém a zavineme ho na způsob švýcarské rolády. Když 
rolka vychladne, ozdobíme ji (potáhneme) zbylou čokoládou a nožem na ní vytvoříme 
malé podlouhlé lístky.  Krásné svátky Vám přeje Pauline

Francouzská Restaurace Babiččina Zahrádka, 
E. Beneše 352, Česká Skalice 552 03, tel.: 737 043 978

www.babiccinyzahradky.cz,  rezervace@babiccnyzahradky.cz  

Trochu jiná kuchyně

Vánoční jarmark ve Žďárkách
Výstava v tělocvičně otevřena o víkendech od 13 do 17 hod.
Doprovodný program
14. 12. od 16:00   Předvánoční čas – vystoupení ZŠ Žďárky
15. 12. od 14:00   Ukázka hrnčířského řemesla
21. 12. od 16:00   Vánoční čtení pod lampou
22. 12. od 14:00   Hudební vystoupení ZUŠ Hronov
28. 12. od 14:00   Babičky hrají dětem loutkové divadlo
29. 12. od 14:00   Folková skupina Chvíle

Domovy na Třešňovce 
Česká Skalice pořádají 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU 
v budově Domova pro osoby 

se zdravotním postižením

11. 12. 2013  8.00 – 17.00 hodin
12. 12. 2013 8.00 – 14.00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu
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Nostalgické 

Vánoce  
 V  přívětivé atmo-
sféře Vánoc se mohou 
návštěvníci Muzea 
Boženy Němcové vrá-
tit do  časů, kdy ještě 
patřily ke  svátkům 
klidu a pohody. Po tři 
adventní víkendy je potěší jubilejní 
prodejní výstava Vánoční inspi-
race V, která se v  předešlých roč-
nících konala v  Zahradním domě 
Ratibořice. Letošní pátý ročník 
adventního zastavení s  názvem 
Nostalgické Vánoce přivítá hosty 
v  historických prostorách Jiřinko-
vého sálu Muzea Boženy Němcové 
v České Skalici.

 Tajemnou vánoční náladu umoc-
ní klasické i netradiční romantické 
vánoční dekorace, adventní vazby 
a  dárky, celou expozici provázejí 
historické kostýmy ze sbírek spo-
lečnosti Kouzlo starých časů. Pro 
ctěné návštěvníky bude tradičně 
otevřena Květinová kavárna s na-
bídkou francouzských vánočních 
dortů.

 Tradiční prodejní výstavu Nos-
talgické Vánoce pořádá společnost 
Kouzlo starých časů za laskavé spo-
lupráce Muzea Boženy Němcové 
a Muzea textilu v České Skalici. Ex-
pozice Nostalgické Vánoce bude 
otevřena o  adventních víkendech 
7. a 8. prosince a nakonec 14. a 15. 
prosince 2013, vždy od  10 do  16 
hodin.

Poslední neznámá na mapě české 
gotiky a renesance

Odvolací soud zprostil exstarostu 
Náchoda obžaloby

 Východní Čechy jsou jedním z  po-
sledních regionů České republiky, kte-
rý dosud nemá na svém území uceleně 
a přehledně popsanou mapu gotického 
a  renesančního umění. Přitom právě 
východní Čechy jsou regionem, na kte-
rém gotika a raná renesance zanechaly 
nepřehlédnutelnou a jedinečnou stopu. 
 „Konference, která proběhla 
ve dnech 3. až 5. prosince na téma Go-
tické a  rané renesanční umění ve  vý-
chodních Čechách 1200 – 1550, je 
první etapou budoucího výzkumného 
záměru, jehož základním cílem je vy-
tvoření vědeckého katalogu a realizace 
výstavního projektu, který představí 
výtvarnou kulturu východočeského 

regionu v  době středověku a  raného 
novověku. Kulturní krajina východ-
ních Čech je jednou z posledních částí 
našeho státu, kde se výstavní projekt 
s  vědecky koncipovaným katalogem, 
na  rozdíl od  jiných oblastí republiky, 
nepodařilo dosud realizovat,“ uvedl 
Milan Dospěl z fi losofi cké fakulty olo-
moucké Univerzity Palackého. 
 Královéhradecký kraj patří mezi 
turisty nejnavštěvovanější regiony 
v zemi. Celkem se v kraji nachází bez-
mála dvě desítky národních kulturních 
památek. Mezi ně patří například ba-
rokní hospitál Kuks, Babiččino údolí, 
zámek Hrádek u Nechanic či kaple Zje-
vení Páně ve Smiřicích.  (red)

 Bývalý náchodský starosta Oldřich 
Čtvrtečka uspěl s  odvoláním proti 
rozsudku Okresního soudu v  Nácho-
dě, který mu na šest let zakázal výkon 
veřejné funkce za  pochybení při pro-
deji náchodského pivovaru. Hradecký 
krajský soud teď exstarostu zprostil 
obžaloby, případ nevrátil do Náchoda, 
ale vynesl zprošťující verdikt proti kte-
rému se lze dovolat jen k Nejvyššímu 
soudu.
   „Okresní soud věc vyhodnotil spe-
kulativním způsobem, mezery vyplnil 
vlastními úvahami, které nemají oporu 
v  důkazech,“ odůvodnila předsedkyně 
senátu Jana Chládková své rozhodnutí, 
že žalovaný skutek není trestným či-
nem. Chybí totiž důkazy, které by pod-
pořily obžalobu z porušení povinnosti 
při správě cizího majetku a  zneužití 
pravomoci veřejného činitele. Státní za-
stupitelství obžalovalo bývalého staros-
tu z  toho, že při prodeji náchodského 

pivovaru napomohl ve  veřejné soutě-
ži zvítězit fi rmě LIF, i  když nesplnila 
všechny podmínky soutěže. 
   Podle odvolacího soudu Čtvrtečka 
pouze realizoval rozhodnutí zastupi-
telstva a  rady města, ke  kterému při-
spěl i  postoj managementu pivovaru. 
Samotné jednání se zájemci o  koupi 
pivovaru nevedl, podmínky soutěže 
stanovila výběrová komise.
   „Okresní soud provedl rozsáhlé do-
kazování, nicméně jak sám uvedl, 
možnost rozhodnout byla limitovaná, 
protože musel vycházet jen z listinných 
důkazů, svědci nevypovídali,“ uvedla 
soudkyně. „Celá kauza smrdí korupcí, 
ale je to jen smrad, nemáme jedno-
značný důkaz, jen celou řadu náznaků,“ 
řekl v  červnu náchodský soudce Pavel 
Ruml. Důležití svědci z  okolí starosty 
a  jeho tehdy vládnoucí ODS totiž od-
mítli vypovídat z obavy o vlastní stíhá-
ní.  (zdroj: www.idnes.cz)

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

24´´  EAGLER  

6590,-               5790,-

24´´  SPIDER    

6590,-               5790,-

24´´  BUFFALO 
4790,-               4190,-

20´´  BADDY  
5590,-               4690,-

20´´  JUMPER  
4890,-               4290,-

20´´  BEAR  
3990,-               3690,-

16´´  SNAKE  
3990,-               3490,-

16´´  BUSBY 
4190,-               3590,-

16´´  PONY  

3800,-               3190,-

12´´  SNAKE  
3900,-               3290,-

12´´  FOX 
3600,-               2990,-

VÁNOČNÍ SLEVY 
DĚTSKÝCH KOL!

SKLADEM TAKÉ VELKÝ VÝBĚR DĚTSKÝCH 
KOLOBĚŽEK A ODRÁŽEDEL
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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

Přijďte nás navštívit 
do nové pobočky v Ná-

chodě na Parkánech 347
Pomůžeme Vám 

s hypotékou, úvěrem 
i pojištěním.

Poradíme, kam investovat.
Tel.: 725 838 720

Společnost Průmstav Náchod s.r.o. provedla v tomto roce pro pivovar 
PRIMÁTOR a.s. dodávku stavebních prací, která se týkala vstupního ob-
jektu recepce a školícího střediska. Společnosti Průmstav Náchod se po-
dařilo zdárně realizovat celý architektonický záměr a celé dílo předat 
v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Věřím, že nové průčelí 
pivovaru, které svým ztvárněním a použitými materiály dává tušit sym-
boly pivovarnického řemesla (měděný povrch například evokuje tradič-
ní varny pivovaru), se bude líbit nejširší veřejnosti a samozřejmě i všem 
patriotům dobrého piva z Náchoda. 
 
 Ing. Josef Hlavatý, 

ředitel pivovaru 
PRIMÁTOR a.s.

NÁCHODSKÝ PIVOVAR

S NOVOU TVÁŘÍ

VÝPRODEJ PRÁDLA VÝPRODEJ PRÁDLA 
SE SLEVOUSE SLEVOU

a pomůcky a hračky pro dospělé

Kamenice 136, 547 01 Náchod, 
tel. 491 422 303

e-mail: sex.shop@email.cz

KAŽDOU SOBOTU -25% SLEVA NA VŠE!

Přijďte si vybrat své brýle v sobotu !!!
MĚŘENÍ  ZRAKU

APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK

VÝPRODEJ SLUNEČNÍCH OBRUB – 50%

Po - Pa   8:00 – 11:30    12:30 -  17:00                   
So           9:00 – 11:00

www.optikametuje.cz

Nové Město nad Metují,  T. G. Masaryka 391,  Tel. 491 814 302

www.RPGASTRO.cz
Vánoční ubrousky 
různé motivy
Balící papír 
0,7x2 m 12,90 Kč
Dárkové tašky 
od 8,-Kč

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

ky 

do 12-ti km rozv

• Obklady
• Dlažby   
• 3 D návrhy
• Realizace na klíč

KOUPELNY KOUPELNY 
NOVĚ V NÁCHODĚNOVĚ V NÁCHODĚ

Purkyňova  518, Náchod, mobil 605 180 911

TURNAJ V RICOCHETU
 V  listopadu se uskutečnil v  ná-
chodském SQUASH-CENTRU 
poslední letošní turnaj v ricochetu. 
A že se rozhodně bylo na co dívat. 
Oproti předchozímu turnaji byly 
všechny zápasy velmi vyrovnané 
a  bylo vidět, že forma hráčů stá-
le stoupá. Po  odehrání základních 
skupin postoupili dva nejlepší hráči 
z každé skupiny do bojů o medailo-
vé pozice. Skvělou podívanou slibo-
valo nejenom utkání dvou favoritů 
ve  složení T. Vomáčka a  P.  Ficko, 
které se ovšem v rozhodujícím setu 
nedohrálo kvůli lehkému zraně-
ní, ale i  boj o  třetí a  čtvrté místo. 
A  jak to tedy nakonec dopadlo? 
Na  prvním místě se zaslouženě 
umístil Tomáš Vomáčka, kterého 
ovšem řádně potrápil „stříbrný“ 
Petr Ficko. Třetí místo po  velmi 

napínavém utkání vybojoval Mi-
lan Vít a s bramborovou příčkou se 
musel spokojit Radim Müller.
 Na  závěr děkujeme všem hrá-
čům nejenom za  jejich účast 
a  bojovnost, ale i  aktivní pomoc 

při organizaci v  průběhu turna-
je. Zvláštní poděkování patří také 
sponzorům: Sněžka Náchod, Pri-
mátor Náchod, Partners, Daniel 
Macek, Česká spořitelna, a Farmet 
a.s. foto archiv SC.

SAMSUNG  TABLETY  SKLADEM!

PRAŽSKÁ 971,  NÁCHOD 
tel.: 608 777 727,  www.mobil-nachod.cz 

VÝKUP
TELEFONŮ

TABLETŮ
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SEZNÁMENÍ

* Muž ve středních letech hledá partner-
ku do tanečních a plesů. Zcela nezávazně. 
Tel. 607 237 788
* Ráda poznám inteligentního muže, 
jsem 55/171/72kg. Tel.728 768 549

* Seriózní seznamovací agentura na-
bízí všem mužům, kteří chtějí svoji 
samotu vyměnit za smysluplný vztah, 
prověřenou databázi žen se stejnými 
pocity. Začátek nebo nový životní 
restart. Zkuste to. Pište SMS či volejte: 
736 768 114 

* 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
* Pronajmu byt 1+1 ve  Velkém Poříčí, 
nájemné 1500,-Kč+inkaso, kauce 15000,- 
Kč.Volné ihned. Tel.723 979 016
* 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
* Prodám byt 3+1 v Náchodě v ulici Rů-
žová po  celkové rekonstrukci, dům za-
teplený, plastová okna. Tel. 777 602 884, 
RK nevolat.  Cena: 799 000,- Kč
* Pron.dlouh. byt 1+kk, 27m2 nově zrek. 
s  velkou terasou v  1.NP bývalý obec.
úřad v  D.Radechové, plast.okna, park.u 
domu. Náj.3.500,-Kč + inkaso, kauce, tel. 
608 90 30 70.
* 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.:608 903 050.
* 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 částečně zařízený byt 2+1 
předělaný na  3+1 v  Náchodě, ul. Bělo-
veská. Kauce nutná. Tel.:723 287 329
* 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. 
608 903 070.
* 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
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 (32m2) 
v 1.NP bytového domu v NA, Nerudova 
ulice. Náj. 3.500,-Kč + voda + el. + plyn + 
kauce, tel.608 903 070.
* Pronajmu pěkný slunný byt 2+kk (63 
m2) v  cihlovém domě v  centru Nácho-
da (100m od náměstí). Byt je po celkové 
rekonstrukci - vše nové, přípojka na  sa-
telit a internet. Nájem 5.500,- Kč, služby 
2.000,- Kč, kauce 11.000,- Kč. Možnost 
odkoupení zařízení bytu od  původního 
nájemníka. Tel.: 737 407 528
* Pronajmu byt 1+1 s  balkonem v  Ná-
chodě, nájemné 3400,-Kč + inkaso, kauce 
. TEL.:732 309 415
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnicích u Ná-
choda a 1+1 v Náchodě. Povinná kauce. 
Volné od ledna 2014. Tel. 608 869 885
* Pronajmeme přízemní garzonku - 
zahradní domek v  Náchodě - Bělovsi. 
Obytná plocha 40 m2 + 15 m2 terasa. Ná-
jem 4.800,- + záloha na  energie 1.200,-. 
Tel. 777 737 122

* Prodám byt 3+1 - 87 m2 - v Náchodě - 
Bělovsi, na Karlově kopci, byt je po rekon-
strukci a částečně zařízený, cena dohodou. 
Tel. 776 15 22 15 - RK nevolat!
* Pronajmu byt 1. kateg.38 m2 v  Ná-
chodě u  nem. jedné prac. osobě. Kou-
pelna s  vanou, terasa, v  kuchyni skloker. 
sporák. Výhled na  Náchod. Od  1.1.2014. 
Inkaso 4  000 Kč + nájem 2500 Kč. Tel. 
777 021 798.
* Prodám DB 1+1 v  Náchodě po  kom-
plet. rekonstrukci, ul. Běloveská, cena 
390 tis.Kč. TEL.:739 684 266 po 17.hodině 
RK NEVOLAT
* 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!
* Dlouhodobě pronajmu nadstandardní 
cihlový byt 2+1 v  klidné části Nového 
Města nad Metují. Byt je slunný s  krás-
ným výhledem, má velký balkón, kuchyň-
ský kout se spotřebiči, plovoucí podlahy, 
WC s  bidetem, sprchový kout, internet. 
Měsíční nájem 5 000,- Kč + inkaso, vratná 
kauce 15 000,- Kč. Tel. 602 222 677
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v  okrese Náchod výhradně ve  sprá-
vě SBD Náchod. Uveďte cenu, velikost 
bytu a  jeho vybavení, adresu a  podlaží. 
Platba v  hotovosti. Kontakt: gorceous@
seznam.cz
* 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 rekonstruk-
ci. Podkroví 62,35 m2, Kč 5.900,-- mě-
síčně + 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
* 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. 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.

* Hledáme pronájem rodinného dom-
ku nebo chalupy na Hronovsku, do bu-
doucna s případnou možností odkoupení. 
Uvítáme dům se zahradou, nejlépe umís-
těný v  přírodě na klidném místě. Tel.: 
606 587 025
* Prodám v  Mezilesí u  Nového Města 
n.Met. RD 4+1 UT na tuhá paliva, el. pří-
motopy, částečně podsklepeno, na udržo-
vaném pozemku o ploše cca 800 m2, zděná 
kolna. Klidné místo s  pěkným výhledem 
do kraje. Tel. 608 245 634
* Koupím garáž v  Náchodě a  okolí. 
TEL.:724 261 369
* Prodám RD v  centru Hronova se za-
hradou, klidné místo. RK Nevolat. Tel. 
608 748 973

* Prodám novostavbu RD v  Černči-
cích u  NMnM.Cena dohodou. TEL.: 
773 114 144
* Pronajmeme RD se zahradou (Výšin-
ka) u hl. silnice Dvůr Králové - Trutnov 
se 2 většími byty, nájem 8000,-Kč, kauce 
16 tis.Kč. TEL.:773 033 077 - 17-18 hod.

* Pronajmu byt v  Náchodě, cena 5800,-
Kč vč.inkasa. Jistina dohodou. TEL.:491 
426 791, 776 166 328
* Pronajmu byt 3kk v  Náchodě - zaří-
zený, slušným a  bezproblémovým lidem. 
Tel. 604 725 351
* Pronajmu nový byt 2 + kk 41m2 částeč-
ně vybavený v centru Náchoda s možnos-
tí parkování a sklepní kójí, nájem 5300 Kč 
+ inkaso, nutná kauce. Volný ihned Tel.: 
776 021 342
* KOUPÍM byt 2+1 nebo 3+1 v Náchodě 
na Plhově v Havlíčkově ul. Ihned či výhle-
dově. Tel. 602 239 356
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v  Náchodě. 
Byt se nachází v přízemí bytového domu 
poblíž centra města. Byt je prostorný, 
s  velkou kuchyní, třemi pokoji a  komo-
rou. Jsou tu plastová okna a  vybavený je 
kuchyňskou linkou se sporákem. Výhod-
ná poloha. Nájemné 5000,- + služby cca 
4000,-. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725 557 030 
nebo 602 790 044. Volné ihned.
* Pronajmu v Náchodě byt 1+1 po celk. 
rekonstrukci, s balkonem, 45 m2, sídliště 
SUN, krajní dům - výhled z  obou míst-
ností na  Staré Město. 3.500 Kč vč. fondu 
oprav. Dlouhodobě. Tel. 733 735 709

* Pronajmu byt 3+1 po  kompletní 
rekonstrukci v ulici Modrá 1979, Ná-
chod. Volný od 1/2014. Cena 4000 Kč 
měsíčně + poplatky za  energie. Kon-
takt 728 325 713

* Prodám DB 1+1 v Náchodě na Pří-
kopech. Přízemí. Cena 459 tis.Kč. 
TEL.:603 45 85 37

* Prodáme rodinný dům v  Červeném 
Kostelci s  prostornou zahradou a  dvo-
rem. 10 minut od centra města. V 1. patře 
domu byt o dispozici 3+1 o rozloze 82m2, 
v  přízemí nebytové prostory vhodné pro 
drobné podnikání (garáž, bývalá stáj s kle-
nutými stropy a další dispozice). Vytápění 
akumulačními kamny. Kompletní re-
konstrukce bytových prostor v roce 2001 
(rozvod vody a el., podlahy, stropy a stře-
cha). Volný ihned k  obýváni. Prohlídka 
možná dle dohody. RK nevolat. Cena 
1.600.000 Kč. TEL.: 604 362 477
* Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě n.M., 
Malecí od 1. 1. 2014. Nájemné 4.000Kč + 
energie. Tel. kontakt: 777 671 705.
* Pronajmu nově zrekonstruovaný, čás-
tečně vybavený byt 1+1 s  přísl. 45,5m2 
blízko centra Náchoda. Kauce nutná. Tel.: 
774 342 011 po 16hodině.
* Prodám byt 3+1 v OV ve 3.patře zdě-
ného domu v  centru Náchoda. Byt má 
rozlohu 79 m2 s lodžií a sklepem o rozloze
7 m2; nová plast. okna, centrální vytápění. 
Další info: 732 25 58 87
* Pronajmu byt 4+1 v přízemí rodinné-
ho domku v Červeném Kostelci, k dispo-
zici zahrádka, samostatný vchod, internet, 
plyn. topení, nájem 5.500,- + energie. 
Kauce 2 nájmy. Tel. 723 076 138
* Pronájem bytu 1+2 v OV, balkon, 6 NP, 
Plhov - Náchod, plast. okna, zateplení, 
zděné jádro, nájem 5.000 Kč + pára, el., 
voda, kauce 10.000 Kč. Část. zařízen. Tel. 
608 784 665
* Pronajmeme byt 2+1+kk (64 m2) ve 3.
patře bytového domu v  centru Nové-
ho Města n.M.. TEL.:776 224 358 - volat 
v pracovní dny
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný 
byt 3+1 s  balkonem 78 m2 v  Náchodě 
na Brance, nová plast.okna, pěkný výhled 
do  zeleně a  na  náchodský zámek. Volný 
ihned. TEL.:732 167 291
* Pronajmu částečně zařízenou garson-
ku v  Náchodě Bělovsi. Nájem 3500,- + 
energie. Vratná kauce 10.000 Kč. Tel. 
607 961 457
* Pronajmu byt 2+1 u  Nového Města 
n.M., kauce. Volný ihned. RK NEVOLAT! 
TEL.: 602 875 447
* Vyměním obecní byt 1+1 54 m2, nájem 
51 Kč/m2, 2. patro, jižní strana, zděný 
dům, topení akumulační v  Lysé nad La-
bem, obchody, škola, lékař, vše úřady, 
v dosahu 5 min. vlakové nádraží asi 7 min. 
každých 30 min jezdí vlak do Prahy za po-
dobný byt v  Novém Městě nad Metují, 
může být i menší. Tel. 77 48 78 950
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě 40 m2, 
nájem 3500,-Kč + inkaso, kauce. Max.2 
osoby. TEL.:775 20 54 19
* Koupím garsonku nebo menší byt 
/1+1,2+kk apod./ v Hronově. Tel. 728 433 
069, 608 638 486

* Prodám chatu v  Náchodě: vlast. po-
zemek 350m2, voda, el.E., krb, výhled 
do  údolí, soukromí a  dobrá dostupnost. 
Cena 398tis.Kč. Tel.608 141 035
* Prodám starší rodinný dům v  cen-
tru Nového Města nad Metují. Info 
na 605 315 999
* Prodám st. pozemek na stavbu rodin-
ného domu na  okraji Dolní Radechové. 
2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné 
místo. Po  rekonstrukci, ihned k nastěho-
vání. TEL.:724 214 538

* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně, +WC, v nově zrek. domě 
v NA, Šafránice. Nutno vidět. Náj.1.500,-
-Kč + el. + vody + topení + kauce., tel. 
608 903 070.
* Pronajmu garáž a  nebytové prosto-
ry v  Náchodě - Kamenice. Nabízím 
možnost dluhodobého parkování. Tel. 
608 328 900
* Prodám objekt na Vysokově u Nácho-
da. Stavební pozemek o výměře 1089 m2 
z  toho zastavěná plocha cc 900 m2. Di-
vadelní sál, výčep a další prostory dosud 
využívané k  různým kulturním akcím 
v  obci. Rekonstrukce, případně opravy 
objektu jsou nutné. Možnost využití, 
od  bydlení až po  skladovací prostory. 
Cena k jednání na tel.č. 606 951 546 RK 
nevolat!
* 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

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

* Pronajmu zavedenou trafi ku v České 
Skalici. TEL.:773 543 330
* Pronajmu prostory k podnikání v Hro-
nově např. kancelář, manikúra, pedikúra 
- cena vč.energií 2000,-Kč/měs.. TEL.:
608 66 77 30
* 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 t-
centrum a jiné služby. Prostory se nachází 
na Kamenici v Náchodě v I.patře se samo-
statným vchodem. Investice do  zařízení 
a  vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám dřevěný konferenční sto-
lek, světlý, 120x50 cm. Cena 200 Kč. Tel. 
602 103 775
* Prodám papírovou lepenku. TEL.:
776 193 998
* Prodám černé pánské brusle vel.23-24. 
TEL.:724 261 369
* Prodám hořáky na  autogen. Tel. 
602 103 775
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* Koupím starší dětské šlapací auto. Tel. 
603 173 075
* Koupím knihy a  časopisy. TEL.:
722 907 510
* 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  setrvačník 
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 různé věci z  Číny a  dálné-
ho východu z  50.-60. let, knihy, plakáty, 
obrazy a  různé dekorační předměty. Tel.
773 911 683

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

BYTY

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

NOVĚ nabízíme k dovozu
kvalitního ledvického uhlí 

a německých briket 
a SKLÁDÁNÍ PÁSEM

Paliva Vojtěch spol. s r.o.
Náchod

775 720 820, 491 428 594

PRÁCE NA VČ NEBO HČ, 
reálný zisk od 5.000,- - 40.000,-Kč 
(až 50% provize), tel: 775 900 536

www.podnikejzdomova.cz/
pinkavova14

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

* 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 hodiny a hodinky i zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* 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 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

* Nařežu a  naštípu dříví + uklidím.
TEL.:776 193 998

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

* 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, 
opukový kopec, na  vršku a  bokách s  or-
nou půdou. TEL.:739 814 111

* Zdarma odvoz autovraků. Více info 
na 605 75 78 87
* Prodám multicar M25 s SPZ, cena 37 
tis.Kč. TEL.:776 327 208

* Čivava krátkosrstá - nabízím odrost-
lé fenečky, vychované v  bytě. Komplet. 
očkované, odčervené, čipované. TEL.:
603 206 743 

RŮZNÉ

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.
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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 034NEBANKOVNÍ 

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.

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

 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
Nachod_Charouz_105x53zr.indd   1 10/11/13   12:13:29 PM

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

* 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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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

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 2. 2014 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ 
BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v měsíci PROSINCI 2013 Více informací na www.beraneknachod.cz

* Neděle 8. 12. v 15.00 hodin
Putování za vánoční 

hvězdou
Divadlo KAPSA Andělská Hora

Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 50 Kč

* Pondělí 9. 12. v 9. 00 hodin
Rybova mše - Hej mistře!

Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro školy

Omezený počet vstupenek v ceně 
50 Kč lze zakoupit před představením 

v pokladně divadla

* Čtvrtek 12. 12. 
v 16.30 a v 19.30 hodin

Vánoční koncert Orchestru 

Václava Hybše
s Pavlínou Filipovskou, Karlem 

Štědrým a dalšími hosty
Vstupné: 260, 240, 220 Kč SLEVA

* Úterý 17. 12. v 19.00 hodin
Joe DiPietro: 

Poslední romance
Divadlo Ungelt

Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

* Středa 18. 12. v 19.00 hodin
Literárně hudební večer

Jak se rodí kalendář
Malý sál městského divadla

Vstupné: 40 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Informačním a cestovním 

centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: 

pondělí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, 
sobota 8.30 - 11. 30 hodin, 

tel. 491 420 420.
Sleva 30% na označené 

programy pro držitele průkazů 
MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. 
Průkazy na vyzvání předložte 

při kontrole vstupenek. 
Vozíčkáři po telefonickém 

nahlášení na tel.: 491 426 531 
vstup zdarma. 

www.beraneknachod.cz

Volejbalové centrum bilancuje
 Pro letošní rok jsou již všechna 
naplánovaná VoCe-čková soustře-
dění Volejbalového centra v  No-
vém Městě nad Metují za  námi 
a  tak se můžeme trochu i  ohléd-
nout. Činnost jsme zahájili v roce 
2012 a  tehdy v  listopadu se usku-
tečnilo i  naše první soustředě-
ní pro 13 dětí. V  roce 2013 jsme 

zorganizovali dalších celkem 5 
víkendových soustředění, kterých 
se zúčastnilo celkem přes osmde-
sát dětí, našeho prvního týdenního 
kempu využilo 18 hráčů. Po dvou 
letech činnosti Volejbalového cen-
tra nad Metují zkouší hrát volejbal 
v  Novém Městě a  okolí již téměř 
100 dětí.  (RP)

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577

VŠICHNI  
SI HRAJÍ 

a nikdo 
nezlobí!!
Nabídka pro 

maminky s dětmi

Hlídání dětí zdarma!

www.

gatenachod

 
.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“

ze specializovaných plantáží 

přesně dle Vašich představ 

a představ Vašich dětí

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS 

(proti bývalé jídelně TEPNA 
Náchod, vedle LIDLU) 

Denně 8.30 – 16.30 hodin

Prodej vánočních stromků

borovice černé, borovice, jedle, 
smrčky,  smrčky stříbrné

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

e-mail. adresa: reka.na@seznam.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní  kanceláři  REKA, 

náměstí T. G. M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č. t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602 185  901, 774 202 921
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

„Pohodové prožití Vánoc a v roce 2014
 hodně zdraví, štěstí a lásky všem dobrým lidem 

přeje RK REKA“
Helena Jarošová, Tomáš Remeta

Vánoční nadílka 
pro zvířata 
 Centrum služeb pro rodinu Hastrmá-
nek v Dobrušce a  farma Dubno u Čes-
ké Skalice si vás dovolují pozvat na Vá-
noční nadílku pro zvířata. Akce se koná 
v  přírodní rezervaci Dubno 29, Kleny, 
Provodov – Šonov dne 21. prosince 
od 14 hodin. Těšit se můžete na bohatý 
program včetně možnosti svezení na ko-
ních, krmení pštrosů, osla, koz... Pro 
vánoční nadílku pro zvířata můžete při-
nést jablka, mrkve, granule, tvrdé pečivo, 
semínka atd. Detailní informace získáte 
na: www.hastrmanek.dobruska.cz

DÍVKA ECHA

ZUZKA Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

Penzion „U Petra“
Studnice u Náchoda

vás srdečně zve na

TRAVESTI SHOW
v sobotu 14. prosince od 20 hod.

DJ. Michael Koko 
vstupné 100 Kč

SILVESTR 2013
hudba DJ. Petr Škrdla

vstupné 150 Kč
v ceně půlnoční přípitek, arašídy, tyčky, 

hudba a hodně zábavy 
teplá jídla po celý večer

možnost ubytování
- gay friendly -

reservé 776 026 703, 499 599 703

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním 
partnerům za projevenou důvěru v roce 2013.

Přejeme všem klidné a příjemné prožití

vánočních svátků a úspěšný rok 2014.
Náchodské betlémy putují do celého světa
 Repliku zlatého Krýzova nožíku 
si v sobotu odvezli Bohumil Hous-
ka z  Budějovic a  Zdeněk Farský 
z Náchoda. Čtvrtý ročník meziná-
rodní soutěže betlémářů Krýzův 
nožík pořádá Muzeum Jindřicho-
hradecka jednou za  pět let. Toho-
to ročníku se účastnilo asi 50 řez-
bářů vystaveno bylo 60 betlémů. 
Soutěžilo se ve  dvou kategoriích 
kombinované betlémy a celodřevě-

né betlémy. Zastoupeny byly také 
betlémy spolku betlémářů Vídně 
a Dolního Rakouska.
 Oceněný Zdeněk Farský v  sou-
časné době žije a pracuje v Nácho-
dě. V roce 1995 otevřel soukromou 
řezbářskou dílnu v  Náchodě. Pra-
cuje jako řezbář - sochař. Vytváří 
volnou plastiku (dřevo, kámen), 
madony, betlémy, popřípadě repli-
ky zcizených soch dle dokumenta-

ce. V  roce 2003 byl přijat do  Čes-
kého sdružení přátel betlémů. 
Kromě vánočních výstav v Čechách 
a na Moravě vystavoval své betlémy 
na setkáních betlemářů v USA a to 
v r. 2005 v Santa Fe v New Mexicu, 
r. 2007 v Columbusu v Ohiou a v r. 
2009 v Salt Lake City v Utahu. Jeho 
betlémy a  moderní plastiky jsou 
zastoupeny v soukromých sbírkách 
v Evropě a USA.

ACADEMIA MERCURII na cestě do Asie
S projektem Comenius tentokrát do Istanbulu

 Proč se mešitě Sultána Ahmeda říká „Modrá mešita“? Proč má křesťan-
ský chrám Boží Moudrosti, Hagia Sophia, minarety? Čemu říkají místní 
obyvatelé „potopený zámek“ a koho nazývají „Otec Turek - Atatürk“? Co 
tvoří hranici mezi Evropou a Asií v Istanbulu a jaké to je ji překročit? Koli-
krát denně se ozývá z minaretů muezzinovo svolávání k modlitbám?
 Odpovědi na tyto otázky znají studentky Cestovního ruchu a Ekonomic-
kého lycea Academia Mercurii v  Náchodě, které se v  doprovodu učitelů 
vypravily na cestu do Turecka. Určitě by to zvládly i v angličtině, vždyť ji 
celý týden trénovaly při práci na projektu společně s 50 studenty z dalších 
9 evropských zemí. Rádi se s Vámi o  zážitky z  cesty podělíme v  jednom 
z  následujících čísel Echa nebo na  dnech otevřených dveří 6.12. (10:00-
17:00) a 7.12.(9:00-12:00) na který Vás srdečně zveme – přijďte se podívat! 
(www.academiamercurii.cz)

CUKRÁRNA 
FORNETTI

TRADIČNÍ TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ 
CUKROVÍCUKROVÍ

Strnadova 55 (kousek 

od náměstí), Náchod, 

tel. 777 576 056


	echo1
	echo2
	echo3
	echo4
	echo5
	echo6
	echo7
	echo8

