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Příští Echo vychází 18. ledna 2013

WWW.NOVINYECHO.CZ

leden 1901 - loď chrámu v Č. Kostelci 

poškodilo zemětřesení

  POVÁNOČNÍ
VÝPRODEJ

Prodej hutního materiálu, Prodej hutního materiálu, 
ohýbání betonářské oceliohýbání betonářské oceli

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

tel :  736 629 911
Zámečnické práce a přesné dělení hutního materiálu

výkup zlata
- stříbra        

- šperky, zlomky, mince 

a jiné

900,-Kč/1g 24k,

520,-Kč/1g 14k

Tel: 774 170 180

Melissa s.r.o.

Tyršova 63, Náchod

Nejlevnější okna

Veka v regionu

Zimní sleva
do 31. 3. 2012 50% S
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Novoroční zanoření
 Vstup do  roku 2013 oslavili 
i  potápěči z  náchodského klubu 
Manta. A kde jinde, než ve vod-
ním prostředí. Konkrétně se 
jednalo o  ledem pokrytý Opa-
tovický písník na  Pardubicku. 

Na hladině led, pod ním potápě-
či i královna sladkých vod: Štika 
obecná. 

Foto Z.Martínek, 
více na 

www.mantanachod.wz.cz

„Psí  dobročinnost“
 „Život je pes a to bylo pořád jen 
podej packu, pěkný pejsek, klidně 
lež…,“, o  tom asi ví své chovanci 
psích útulků. Přesto se stále najdou 
zase jiní lidé, kteří dokážou soucit 
s němou tváří vyjádřit i fi nančním 
ekvivalentem. Tak například útu-
lek pro psy v Polici nad Metují byl 
v  roce 2012 adresátem fi nančních 
darů ve výši 4346,-Kč. Zakoupeno 
bylo 89 kilogramů psího krmiva, 
užitečná vodítka a obojky.  

Nová webkamera
 Pohled na centrum Červeného 
Kostelce nyní nabízí i nová webka-
mera. Doplněna je, kromě základ-
ních meteorologických údajů, též 
o statistiku, ze které vyčtete aktu-
ální počet lidí připojených do sítě 
internetu prostřednictvím Wifi  
free. Bezplatnou možnost připo-
jení k počítačové síti nabízí Čer-
vený Kostelec v těchto lokalitách: 
Náměstí T.G.M., sportovní  hala, 
volejbalový kurt, Divadlo J.K.Tyla.
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Červená čočka
 Tak a Vánoce máme za sebou. U většiny z nás jsou tyto svátky spojené s dobrým 
jídlem a pitím a nyní při pohledu na váhu přicházejí výčitky. Někteří si dokonce dali 
novoroční předsevzetí, že začnou výrazněji hubnout, jiní mají za cíl jen maličko váhu 
po hodování poupravit. Proto se Vám pokusíme nabídnout recepty, které by vaši snahu 
mohly podpořit.

 Podle tradice by se na Nový rok měla uvařit čočka, protože přináší peníze. Jelikož 
peněz není nikdy dost a luštěniny jsou všeobecně považovány za zdraví prospěšné, mů-
žeme čočku vařit i  častěji. Abychom se vyhnuli argumentu, že čočka nadýmá, můžeme 
při vaření použít čočku červenou. Ta se prodává loupaná, takže tyto problémy nezpů-
sobuje. Další její výhodou je, že se nemusí předem namáčet.

Pikantní červená polévka s čočkou
4-5 stroužků česneku, 1 lžíce bazalkového pesta, 250g červené čočky, 2 velké 
brambory, 1 cibule, 400g sušených rajčat (konzerva), 1 hrst zelené petrželové natě, 
700-800ml zeleninového vývaru, chilli papričky

 Čočku vypereme pod tekoucí vodou. Brambory oloupeme a  nakrájíme 
na kostky. Oloupanou cibuli a česnek nakrájíme na plátky. Chilli papričky zbaví-
me jadérek a jemně nasekáme. Zelenou petrželku omyjeme a drobně pokrájíme. 
Rajčata z konzervy překrájíme na kousky. 
 Na oleji s máslem necháme zesklovatět cibuli, česnek a chilli papričky. Pak 
vmícháme brambory, které krátce orestujeme, zalijeme vývarem a zvolna uvaří-
me téměř do měkka. K bramborám vmícháme čočku a vaříme asi 10 minut, do-
kud čočka nezměkne. Nakonec polévku zahustíme loupanými rajčaty se šťávou, 
ochutíme pestem a  krátce povaříme. Podle chuti polévku osolíme, opepříme 
a posypeme usekanou petrželkou. 
 Pikantní červenou polévku s čočkou servírujeme s bílým pečivem nebo čes-
nekovými toasty.

Úspěšný rok 2013 přeje Mgr. Tereza Syrová a zaměstnanci 
a žáci Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o

Talíř plný chutí

a vůní

VZPOMÍNKA 
Dne 10.ledna 2012 tomu byly tři roky, co nás navždy 

opustila naše drahá manželka, matka a babička, 

paní Evženie Hubková 
z Červeného Kostelce.

Stále na ni vzpomíná manžel a syn Tomáš s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKA
Vím, že je hodně lidí, kteří stále myslí na pana 

Jaroslava Samka z Bělovse. 

Jsem za to ráda a všem děkuji. Doufám, 
že ve vašich srdcích bude žít i nadále.

Dcera s celou rodinou

VZPOMÍNÁME
Dne 11.1.2013 uplynul rok, kdy nás navždy upustil 

náš milovaný manžel, otec, dědeček a kamarád

  Ladislav Hanuš z Bělovse. 

                 Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
              Rodina Hanušova

VZPOMÍNKA
Tři roky uplynuly 29.prosince 2012, 

kdy navždy odešel 

  pan Karel Cvejn z Náchoda.
   Vzpomínáme a nezapomeneme.
Přítelkyně Jana a její děti Janina 

s manželem a Bob s rodinou.

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz
zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

HLEDÁME 
BRIGÁDNÍKY
na roznášku novin Echo v loka-
litách Jaroměř a okolí, Broumov, 
Teplice nad Metují, Studnice, 
Dolní a  Horní Radechová, Vy-
sokov, Provodov-Šonov, Bezdě-
kov, Nahořany, Žďárky, Česká 
Čermná, případně další obce 

v okrese Náchod. 
Roznáška 3x měsíčně v  pátek 
a sobotu. Požadujeme spolehli-

vost, zkušenosti výhodou.
Více informací 

PO-PA 8-16 hod. na tel. 
602 103 775 (SMS kdykoliv), 

491 424 522 nebo e-mail: 
echo@novinyecho.cz

BASKETBAL
 Zveme příznivce basketbalu 
na  další kola Východočeské ligy 
mužů, kde domácí TJ SPŠ Stavební 
hostí v sobotu 12.1.2013 od 17:30h 
Svitavy a v neděli 13.1.2013 od 10h 
Vysoké Mýto. 

Předseda oddílu Pavel PROUZA

Relikvie
 Zajímavou relikvii najdete v  Kos-
tele světců Petra a  Pavla v  městysu 
Nový Hrádek. Jedná se o  látku se 
zaschlou krví papeže Jana Pavla II. 
Hrádečtí ji převzali v závěru loňského 
roku z rukou krakovského arcibisku-
pa. Dodejme, že  pojem relikvie ozna-
čuje v  křesťanské věrouce zejména 
tělesné pozůstatky světců a předměty 
spojené se životem svatých.  Ostatky  
jsou předmětem uctívání v  katolické 
či pravoslavné církvi, protestantské 
církve kult ostatků odmítají. Jak sdě-
lují zpravodajské agentury, Jan Pavel 
II. by mohl být prohlášen za svatého 
na  podzim tohoto roku. Blahoře-
čen (předstupeň ke  svatořečení) byl 
v  roce 2011. Duchovní hodnota no-
vohrádecké relikvie jistě časem ješ-
tě vzroste.  Nový Hrádek  však není 
jediným místem v  Česku, které má 
relikvii upomínající na Jana Pavla II. 
Ampulka s  krví tohoto prvního slo-
vanského papeže  je uložena napří-
klad i v katedrále sv. Víta. 

POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
dne 7. a 8. února 2013 vždy od 14 do 17h

Nabízíme: malé počty dětí ve třídách, individuální přístup k dětem, 
                 školní družinu od 6.30h – 16h, celoroční akce pořádané 
                 pro děti i rodiče, školu v blízkosti lesa,
                 řadu zájmových kroužků - sportovní a fl étna                           
                                                        - anglický jazyk                                                                       
                                                        - náprava pro děti s obtížemi 
                                                           ve čtení a psaní         
                                                        - tanečky a dramatický kroužek
                                                        - přírodovědný a zdravotní

ZŠ PAVLIŠOVSKÁ NÁCHOD (BABÍ)
Kontakt:  tel:  491 423 638

email: zs.nachod.babi@tiscali.cz             K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte.

Turistická známka
 Dřevěná vypalovaná plake-
ta, kterou můžete koupit  pouze 
na místě, kterému je věnována – to 
je turistická známka. Takovou tu-
ristickou známku -  s číslem 1976 
má nyní i Nový Hrádek a je dílem 
věnována tomuto městysu, dílem 
i zdejší zřícenině hradu Frymburk. 
Šance pro sběratele, jež jsou záro-
veň i turisty… 

Pension RONOX
Česká Skalice

VEPŘOVÉ 
HODY
18. – 21.1. 2013
Tel. 491 422 590
www.ronox.cz
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Nové veřejné WC slouží veřejnosti
 Od 3. ledna 2013 slouží obča-
nům Náchoda a jeho návštěvní-
kům nové veřejné toalety, které 
vznikly v přístavbě budovy rad-
nice na Masarykově náměstí. Ve-
řejnosti jsou k dispozici bezplatně 
denně od 7:00 do 18:00 hodin. Sa-
mostatným vstupem z ulice Rad-
niční tak vzniklo nové důstojné zá-
zemí pro širokou veřejnost. Provoz 
dosavadních veřejných WC ve Str-
nadově ulici byl ukončen a objekt 
bude v nejbližší době zbourán.
   Stavbu nových veřejných WC 
provedla fi rma STAVOS Náchod 
Jiří Fabián, s. r. o., v období od 3. 
září do 14. prosince loňského roku 
a náklady představovaly částku 
1,5 mil. Kč. Součástí budou nejen 

veřejné toalety, ale i zázemí pro 
matky s dětmi pro přebalování, 

které v centru města již dlouho 
chybělo.

Miliony pro 

náchodský sport
 V  roce 2012 byl Náchod  vyhlášen  
Evropským městem sportu. Toto oce-
nění s  sebou přináší možnost získat 
značné fi nanční prostředky z dotačních 
programů E – SPORT a ACES SPORT. 
Jedná se opravdu o  ojedinělé fi nanční 
prostředky v  řádech desítek až stovek 
milionů korun, které by bylo možno 
použít na zvelebení stávajících náchod-
ských sportovišť včetně celé jejich in-
frastruktury. Náchodští radní se nyní 
touto možností intenzivně zabývají. 
Zatím byl projednán seznam možných  
investic ve výši cca 138 milionů korun, 
v  rámci kterých by byla možnost zís-
kat dotaci z Evropské unie ve výši cca 
103 milionů korun – tedy 75% nákla-
dů. Zbytek fi nančních prostředků by 
dle pravidel EU  musel  uvolnit měst-
ský rozpočet. Možnost revitalizovat 
náchodskou sportovní infrastrukturu 
částkou 100 milionů korun z  vnějších 
zdrojů je však historickou šancí o jejiž 
proměnu v  realitu bezpochyby stojí 
za to usilovat.

Novoroční běh
 Letošního již 37. ročníku Novo-
ročního běhu na trati dlouhé 11,5 km 
se v  Červeném Kostelci zúčastnilo 
velmi slušné množství 51 závodníků, 
z toho 10 žen. Za hojnou účast mož-
ná mohlo i počasí. 6 °C a  zataženo 
svědčilo spíš o  nadcházejícím jaru 
než o posilvestrovském čase. 
    Jasným vítězem byl Petr Pechek 
z Maratonstavu Úpice, který obhá-
jil vítězství z minulého roku. I když 
se oproti loňskému výsledku zlepšil 
o 4 sekundy, dlouholetý rekord pol-
ského závodníka Norberta Smudy, 
který činil 37 minut a  37 sekund, 
nepřekonal. Z žen byla opět nejlepší 
Táňa Metelková, z  kategorie mužů 
nad 40 let Jiří Doucha. Nejstarším 
závodníkem byl osmasedmdesáti-
letý (!) Jiří Lanta, nejmladším dva-
náctiletá Pavla Kábrtová. Závodu 
se zúčastnil i bývalý český premiér 
a  běžecký nadšenec Vladimír Špi-
dla, který doběh na 48. místě.
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Zástupci škol z jedenácti evropských zemí.

Mezinárodní spolupráce studentů 
živé ukázky 18. a 19. ledna 2013
 Ve  dnech 19.-23. 11. 2012 se 
zástupci Academia Mercurii zú-
častnili přípravné schůzky pro-
jektu Comenius ve  francouzském 
Amiens. Již po  třetí v  řadě se ná-
chodské soukromé střední škole 

podařilo uspět ve velké konkurenci 
a  zajistit si účast v  projektu, který 
umožní studentům v následujících 
dvou letech navštívit pět mobilit 
v Polsku, Španělsku, Turecku, Dán-
sku a Anglii.

  S každým individuálním výjez-
dem je spojeno téma, které studenti 
zpracují a  následně  v  hostitelské 
zemi v angličtině prezentují. Ačko-
liv se témata liší (Visual Art, Lite-
rature, Leaders and Revolutions, 
Scientists and Inventions, Music 
and Musitians), jedno  mají společ-
né: poznávání evropských událostí 
a  osobností, které ovlivnily svět, 
a tím posílit evropské cítění, hrdost 
být Evropanem.

 Studenti se mohou těšit na  na-
vázání nových evropských přátel-
ství s  ostatními studenty z  deseti 
partnerských zemí, seznámení se 
s novými kulturami, a to jak hostu-
jících, tak především hostitelských 
zemí. V neposlední řadě si studenti 
procvičí i  své jazykové schopnosti 
především v anglickém jazyce.

 Přijďte se podívat nejen na pre-
zentace studentů!

Dny otevřených dveří:
• v pátek 18. ledna 2013 od 10:00 hodin do 17:00 hodin
• v sobotu 19. ledna 2013 od 9:00 hodin do 12:00 hodin

Těšíme se na setkání!   Bc. Veronika Manová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PAVLIŠOVSKÁ, NÁCHOD – BABÍ
zve všechny předškoláky do naší přípravné

ŠKOLIČKY
Školička je určená dětem, které v září 2013 nastoupí do 1. třídy. 
Náplní ŠKOLIČKY je připravit vaši ratolest co nejlépe do školy. 
Budeme si hrát, kreslit, zpívat, naučíme se nové básničky a spoustu dalších 
zajímavých věcí.
Začínáme ve středu 13. února  2013  v 16 h   organizační schůzkou pro rodiče
1. setkání s dětmi bude dne 20.2. 2013 od 14.30 – 16h

Pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo ŠKOLIČKU, ozvěte se, 
prosím,  na uvedené kontakty.
Účast dítěte ve ŠKOLIČCE neznamená, že dítě musí nastoupit do 1. třídy k nám.
Moc se na vás všichni těšíme.

KONTAKT :  

danacejchanova@seznam.cz , BiancaK@seznam.cz, tel.: 491 423 638

MUDr. Svatava Olšarová
Oznamuje svým pacientům

Dále informujeme, že po 
omezenou dobu budeme registrovat 

nové pacienty.

Že od 15.1.2013 bude její

 stomatologická ordinace 

přemístěna do ulice 

Komenského čp.70 

(RAJSKÁ ZAHRADA) 

v NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.

Tel.:491 472 946

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

uvádí v měsíci LEDNU 2013
* Neděle 13. 1. v 15.00 hodin
Budulínek Mandelinka

Divadlo ANFAS Praha
Pohádka pro děti
Vstupné: 50 Kč

* Čtvrtek 17. 1. v 19.00 hodin
Walter Erber - Tibetské mísy

Malý sál městského divadla
Vstupné: 70 Kč

* Úterý 22. 1. v 9.00 hodin
K. Čapek - V. Kracík: 

Válka s mloky
Divadlo Tramtarie

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek 

v ceně 50 Kč   
lze zakoupit před představením 

v pokladně divadla

* Středa 23. 1. v 19.00 hodin
F. Houtappels: Na Mělčině

Hrají: I. Janžurová, S. Remundová, 
B. Munzarová a M. Vladyka
Vstupné: 350, 330, 310 Kč

* Čtvrtek 24. 1. v 19.00 hodin
Literárně hudební večer 
s Dr. Danou Seidlovou 

- Guthovou
Česká skautka ze Švýcarska 

a Náchod
Malý sál městského divadla

Vstupné: 40 Kč

* Úterý 29. 1. v 19.00 hodin
Honza a František Nedvěd 

s kapelou
Vstupné: 320, 300, 280 Kč

Více informací na www.beraneknachod.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 

otevírací doba: 
pondělí - pátek  8.00 - 17.00 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.

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice

Charakteristika činnosti:
• Kompletní vedení účetnictví společnosti • Fakturace, daňová přiznání, evidence 
a účtování majetku, mzdy, platby, vedení pokladny • Personalistika, pracovní smlouvy.

Požadavky:
• Středoškolské vzdělání ekonomického směru • 3-5 let praxe • Zkušenosti s vedením 
účetnictví, znalosti účetních a  informačních programů • Zkušenosti a orientace v da-
ňových předpisech a zákonech • Organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, 
spolehlivost a bezúhonnost • Znalost práce na PC s kancelářskými aplikacemi Microsoft  
Offi  ce • Řidičský průkaz sk. B

Nabídky se životopisem zasílejte poštou na adresu společnosti, 
nebo na e-mail: vitkova@elektrocomp.cz                                Bližší informace: 777 477 977

přijme na pozici:

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ SPOLEČNOSTI

Na lyže 
do Kamence
 Za  lyžařskými radovánkami ne-
musíte z  našeho regionu cestovat 
pouze do  Krkonoš či Orlických 
hor. Dobře vybavený lyžařský are-
ál najdete i  v  lokalitě Teplice nad 
Metují. Jmenuje se Kamenec a čeká 
vás v  něm sjezdovka dlouhá 500 
metrů. Zatímco na  vleku se ne-
cháte unášet vzhůru rychlostí 2,5 
metru za  sekundu, cestou dolů je 
pouze na  vás, jakou rychlost zvo-
líte… Vstupenka na  celý den zde 
vyjde na 260,-Kč, děti zaplatí 200,-
Kč. Skiareál Kamenec má i  velmi 
pěknou  prezentaci v síti internetu 
(včetně webové kamery, aktuálního 
stavu sněhu apod.), na které si mů-
žete vaši budoucí sjezdovku  zkon-
trolovat „na  dálku“ z  pohodlí va-
šeho domácího křesla. Stačí zadat: 
www.skikamenec.cz1.cz

 V  den výročí úmrtí prezidenta 
Václava Havla, 18. prosince 2012, 
členové TOP09 Náchod zapálili 
v  prostoru před radnicí vzpomín-
kové svíčky se symbolickým textem 
„Ne s KSČM.“

Za kouzlem nebe
 Dokážete – li alespoň občas zamí-
řit pohledem ke hvězdnatému nebi, 
může pro vás být vhodnou pozván-
kou služba úpické hvězdárny urče-
ná pro širokou veřejnost. V  rámci 
ní se můžete na  toto astronomické 
pracoviště vypravit – ať už za  po-
zorováním noční oblohy či Slunce. 

Začátky nočních veřejných pozo-
rování jsou v  lednu od  18 hodin, 
v  únoru od  19 hodin. Základní 
vstupné pro dospělé činí 40,-Kč, děti 
do 15-ti let věku platí polovic, nic ne-
platí děti do 6-ti let věku. Přesné in-
formace o  možnosti navštívit hvěz-
dárnu naleznete na www.bsupice.cz

 O  vánočních svátcích ukonči-
la Škola bruslení Náchod třetí běh 
výuky základů techniky brusle-
ní. Dnes školu navštěvují všech-
ny věkové kategorie.  Od  bruslařů 
nejmenších, kteří se poprvé staví 
na  brusličky až po  dospělé, kte-
ré bruslení zaujalo a  chtějí si svoji 
dovednost zlepšit. Hodiny vedou 
trenérky, které se řadu let věnovaly 
krasobruslení a  mohou tak předat 
dětem i  dospělým svoje zkušenosti. 
Výukové hodiny probíhají většinou 
v  neděli nebo sobotu na  Zimním 

stadionu v  Náchodě. Mottem školy 
bruslení je „Bruslíme pro radost“. 
Rádi bychom navázali dalším vý-
ukovým blokem 10 hodin hned  
na  začátku nového roku, který po-
trvá do  konce března.Kurz začal  6. 
ledna 2013  na  Zimním stadionu 
v  Náchodě. Srdečně zveme zájemce 
všech věkových kategorií. Mohou se 
přihlásit a pro další informace napsat 
na e-mail: ludmilazelena@seznam.cz 
nebo zavolat na mobil: 728 848 386. 
Na všechny se těší tým trenérek. 

Ludmila Kuldová
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LETEM  REGIONEM
„Hvězdička betlémská“ 
zářila v předvánočním 
čase
 I  my vzpomeneme na  předvá-
noční dny, kdy se ještě děti na dár-
ky a  Štědrý den teprve těšily a  tě-
šily se na  ně určitě i  na  vánočním 
koncertě Michaely Novozámské 
a  Hudebního divadla dětem, který 
v  posledním předvánočním týdnu, 
proběhly v  sále náchodského kina 
Vesmír. Michaela Novozámská při-
vezla dětem ze školek a škol vánoč-

ní koncert „Hvězdička betlémská“, 
ve  kterém dětem přiblížila příběh 
o narození Ježíška a pouti tří králů 
a pastýřů do Betléma, do něhož byla 
vepsána myšlenka o pravém posel-
ství a tradici Vánoc a obdarovávání 
se v tento kouzelný den. Vánočních 
koled a písní, bylo představení plné, 
kinosál se rozzářil a naplnil vánoční 
náladou.                                 /mdnb/

Klub předškoláčka
 Na  naší škole TGM v  Náchodě 
proběhlo koncem loňského roku 
setkání předškoláčků a  jejich rodi-
čů. Cílem bylo seznámit děti i  rodi-
če s  prostorami školy a  budoucími 
učiteli. Děti si započítaly, zacvičily, 
zazpívaly, zkrátka zahrály si na  ško-
lu. Rodiče se seznámili s výukovými 
programy na počítači i na interaktiv-
ní tabuli, promluvili si s psychologem 
a speciálním pedagogem. Myslím, že 
si všichni „Klub předškoláčka“ užili 
a budou se těšit na  jarní část. Na  tu 
bychom chtěli pozvat i další předško-
láčky. Přijďte mezi nás!
 Rádi bychom také upozornili, že 
od pondělí 28.1. do čtvrtka 30.1. od 8 
- 12 hodin proběhne v naší škole „Tý-
den otevřených dveří v  1. třídách“. 
Zveme tímto každého, kdo má zájem 
podívat se, jak pracují naši prvňáčci.           
Denisa Vančáková, učitelka ZŠ TGM

Kouzlo moduritu
 O tom, že modurit (plastická a po-
lotuhá snadno tvarovatelná hmota 
varem tvrdnoucí – pozn. red.) má 
nespočet využití pro nekonečno inspi-
rací,  vás přesvědčí betlém vyrobený 
z této hmoty. Vystavovaný je až do 31. 
ledna v  Městském muzeu v  Jaromě-
ři. Jeho autorkou je emeritní farářka 
Československé církve husitské paní 
Jarmila Tomsová. 

Mistrem republiky na 400m 
polohově
 Tři šampionáty mají za  sebou 
v různých věkových kategoriích plavci 
Delfínu Náchod. Dvanáctiletí starto-
vali v Trutnově a o rok starší v Jihlavě. 
 Zimní mistrovství ČR 2012 do-
rostu a dospělých se odehrálo v Plzni  
13.- 16. 12. 
 Do  závodů se kvalifi kovalo také 
sedm zástupců  plaveckého oddílu 
Delfín Náchod.
 Osm medailí, ať už v kategorii star-
šího dorostu nebo v  kategorii mužů, 
vybojoval 18letý starší dorostenec Pa-
vel Janeček. Svoje letošní vedoucí po-
stavení v tabulkách mužů na 400m po-
lohově potvrdil mistrovským titulem 
a  časem 4:16,46, když do  posledních 
metrů atakoval svůj český doroste-
necký rekord, který mu nakonec unikl 
o necelou sekundu.
 Dvě zlaté v  obou kategoriích pak 
zopakoval na  poloviční trati časem 
těsně nad 2 minuty - 2:00,85. 

 Stejné pořadí mezi staršími do-
rostenci pak ohlásila časomíra Ome-
ga také po  doplavání distance 200m 
motýl - další stříbrný kov. Třešničkou 
na  dortu pak byly 2 bronzy a  těsný 
dohmat před Svobodou na trati 200m 
volný způsob časem 1:49,64.

 Na  svoje výkony z  mezistátního 
utkání v  Žilině navázal Josef Matyáš 
v  ročníku 1996, který vybojoval cel-
kem 5 cenných kovů. 
 Pouhých 14 setin ho dělilo od vy-
touženého zlata na  trati 100m VZ, 
když dohmátl jen těsně za  Petrem 
Novákem z  Bohemians časem 51,75. 
Druhé stříbro je z poloviční sprintér-
ské trati časem 23,82 a  třetí z  200m 
VZ za  1:52,57.
 Na  doplňkových motýlkářských 
tratích se Matyášovi podařilo pronik-
nout na stupně vítězů dvěma 3. místy 
na 50 a 100m.

 Silvestrovského běhu v  Havlovi-
cích se zúčastnila i  část tréninkové 
skupiny Jiřího Vondřejce z Náchoda. 
Byl to druhý závod Zimní běžecké 
ligy „O  krále Jestřebích hor„. Po-
slední den v roce 2012 se velice vy-
dařil nejen příjemným počasím , ale 
i  výsledky v  jednotlivých věkových 
kategorií. Z naší skupiny roč. 2004 - 
2006 zvítězil Matěj Felkl, v děvčatech 
skončila třetí Lucie Bubeníčková. 
V mladším žactvu roč. 2002 - 2003 
vyhrál Petr Bárta, druhý byl Kryštof 
Čejchan a  na  třetím místě skončil 
Richard Foglar. V děvčatech zvítězi-
la Terezka Jirouchová. V žactvu roč. 

2000-2001 doběhla na druhém místě 
Sára Krůlová. Ve  starším žactvu - 
roč.1998-1999 nenašel přemožitele 
Martin Bárta a s přehledem zvítězil. 
V silvestrovském závodě na 2 195 m 
=BUĎ FIT se na start postavil sprin-
terský specialista s  extraligovými 
zkušenostmi Jirka Vondřejc a  do-
kázal, že i delší tratě mu jdou velice 
dobře a bez problémů zvítězil v rám-
ci přípravy na zimní halovou sezonu. 
V  Novém roce 2013 chceme touto 
cestou popřát všem lidem pevné 
zdraví, štěstí, pohodu a  plno elánu 
do další nelehké práce.   

Jiří Vondřejc - hlavní trenér

Mikuláš, andělé a čerti v  ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě
 Když se v  den Mikulášské nadíl-
ky ozve nezvykle silné zabouchání 
na dveře, snad žádné z dětí to nenechá 
úplně chladným. Své by o tom mohli 
vyprávět i  žáci prvního stupně ZŠ T. 
G. Masaryka, kde se ve  středu 5. 12. 
2012 rozléhalo nejen řinčení řetězů, 
halekání pekelníků, ale právě i  ono 
dunivé bušení na  dveře, při kterém 
děti obvykle zatajily dech a  v  nasta-
lém tichu sledovaly plny očekávání 
příchod Mikuláše v  doprovodu roz-
pustilých čertíků a krásných andělů. 
 Poté se Mikuláš zahleděl do  své 
knihy, aby mohl jmenovitě napome-
nout malé zlobivce a naopak pochvá-
lit hodné šikulky. Odvážnější z  dětí 
Mikuláši zarecitovaly básničku nebo 
zazpívaly písničku. Nakonec bylo ka-

ždé z dětí obdarováno sladkým paml-
skem, předtím ale ještě musely pro-
kázat svou zdatnost přeskokem přes 

čertovu metlu a navíc slíbit, že v příš-
tím roce budou určitě hodné. 

Mgr. Ivana Maršíková

Futsalový turnaj
 Ve dnech 26.-27. 12 2012 se uskuteč-
nil již 3. ročník vánočního fotbalového 
turnaje v hale ve Studnicích. Letos byl 
turnaj poprvé koncipován jako dvou-
denní, přihlásilo se neuvěřitelných 21 
týmů. 

 Do fi nále postoupili Sprinteři. Ve tře-
tí skupině zvítězil tým TJ Kariéry. Boje 
o  první tři místa tak měly překvapivé 
složení: Sprinteři, TJ Kariéry a  loňský 
fi nalista Underpán. Po  bojích v  pohá-
rové skupině bylo jasné, že o celkovém 

vítězi rozhodne až závěrečný zápas 
celého turnaje: Underpán team proti 
TJ Kariéry. Do  tohoto utkání vstoupil 
lépe hlavní favorit Underpán, který šel 
i do vedení, ale TJ Kariéry zápas otočili 
a stali se celkovým vítězem a překvape-
ním turnaje. Vítěze druhý den posílil 
Martin Diviš, který se stal i nejlepším 
střelcem druhého dne. Na  4. místě 
skončil domácí tým Hohefeld, který 
jako jediný za celý turnaj neprohrál, ale 
dvě remízy na počátku druhého dne jej 
odsoudily do boje o konečné 4. místo.
 Organizátoři děkují rozhodčím M. 
Barešovi a O. Čejchanovi, kteří odřídili 
celý maratón zápasů a přispěli k výbor-
nému průběhu celého turnaje. Poděko-
vání dále patří obci Studnice za proná-
jem haly a především sponzorům, bez 
jejichž příspěvků by turnaj nemohl 
proběhnout: 
Auto Branka s. r. o., Farmet a.s., Hušek 
zelí Křivice, Jiroušek, Laštovic, Novák 
a Novák eko s. r. o., Partners, Řeznictví 
u Draka, Řeznictví Vacek, Via s.r.o.                 

(redakčne kráceno)



RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ CENTRUM   

Kostelecká 1204, Náchod - Plhov
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NOVINKY SPRO, DAIWA, CORMORAN

www.rybarina-myslivost.cz
tel. 775 261 853
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 S dětmi z MŠ Běloves a Babí jsme navštívili ZOO ve Dvoře Králové n. L., 
abychom tu zvířátkům ozdobili vánoční stromečky. Připravili jsme si pro 
ně ozdoby ze sušeného ovoce, ořechů a přírodnin. Pozorovali jsme, jak zví-
řata tráví zimu ve venkovních výbězích a pavilonech. Vánoční výlet byl pro 
všechny netradičním zážitkem a zpříjemnil nám dlouhé čekání na Ježíška.

Učitelky MŠ Běloves a Babí

 Nezapomněli!  Štědrý večer roku L.P. 2012 v kapličce na Pavlišově se opět 
nesl  ve znamení  tradičního setkání . Sešli se zde místní i přespolní. Vychut-
nali si sváteční vánoční hudbu a zpěv, tentokrát se na vystoupení podílely 
i pavlišovské děti, které zahrály na fl étničky. Všichni se zde scházejí nejen 
z důvodu, aby v tento čas  zavzpomínali na své blízké, ale aby též  vzpomněli 
i na obyvatele Hospice Anežky České v Červeném Kostelci. Právě pro ně je 
určen výtěžek z pořádané  peněžní sbírky. A výsledek? V závěru roku 2012 
tak putovala do hospice  peněžní částka 4356,-Kč.           Foto  Petr Kaválek

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

Uklidíme

a odvezeme

sníh

TEL.: 602 145 222

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012

 V prvním adventním týdnu si užiívali všichni ti, kteří přišli 5. prosince 
na již tradiční charitativní koncert do katolického kostela v Hronově, vá-
noční nálady. Koncert skvěle připravil pan David Novotný a  letos pozval 
zpěvačku Zuzanu Stirskou s dalšími mladými umělci. Skladby a písně, které 
paní Stirská vybrala, nenechaly nikoho v klidu sedět. Bylo milo a veselo, 
a tak by to ve vánočním čase mělo být. Vybrané peníze poputují do Speciál-
ně pedagogického centra při ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě a budou použity 
na víkendový pobyt pro rodiny s postiženými dětmi z SPC. Davide díky!                                                                              

Mgr. Iva Doudová

Bronzový pohár
pro Střední školu a Základní školu 

v Novém Městě nad Metují
 V  minulém  školním roce byl 
na naší škole zorganizován kroužek 
vybíjené dívek. 
 Motivací pro založení této vol-
no časové aktivity se stala nabídka 
školy Odborného učiliště v  Hradci 
Králové, která každoročně pořádá 
regionální turnaj ve vybíjené dívek. 
Velký zájem zúčastnit se projevi-
ly žákyně z  oboru Pečovatelských 
prací. Sportovní kroužek se konal 
během celého školního roku každé 
úterý v tělocvičně školy. Probíhající 
aktivity a činnosti navazovaly na vý-
uku tělesné výchovy.
 Regionální utkání dívek ve vybíje-
né se konalo dne 15. listopadu 2012 
v prostorách tělocvičny Odborného 
učiliště v Hradci Králové. Pět druž-
stev soutěžilo o pěkné ceny, poháry, 
volejbalové míče, diplomy, které při-
pravil tým učitelů hostující školy.
 Sportovního utkání se zúčastnilo 
pět družstev ze spřátelených škol: 
Integra Hradec Králové, OU Hos-
tinné, OU Žamberk, OU Hradec 

Králové, Střední škola a  Základní 
škola Nové Město nad Metují.
 Zlato po  vyrovnaném a  napína-
vém fi nálovém boji získalo družstvo 
z Hostinného.
 Druhé místo obsadily dívky z Od-
borného učiliště, Hradec Králové. 
Bronzový pohár si přivezlo družstvo 
dívek, které reprezentovalo Střední 
školu a Základní školu v Novém Měs-
tě nad Metují. Pro žákyně to byl velký 
úspěch a společně se svými učitelkami 
prožívaly obrovskou radost. Na tom-
to krásném umístění se podílelo celé 
družstvo dívek: Kristýna Timurová, 
Irena Rosenbachová, Sára Hrnková, 
Simona Němečková, Eva Mutinová, 
Veronika Papáčková,  Kristýna Kosa-
řová, Diana Demeterová.
 Děkujeme naší sestavě za  vzor-
nou reprezentaci školy a také všem, 
kteří se podíleli na zdárné přípravě 
a  organizaci tohoto sportovního 
turnaje. 

Za pedagogický kolektiv školy
Ing. Ullwerová Yvona

VÁNOČNÍ TURNAJ V KULEČNÍKU 2012
 Už 7. ročník vánočního turnaje 
ve  sportovním kulečníku uspořádal 
oddíl kulečníku Tělovýchovné jednoty 
Náchod. Turnaj se konal v úterý 27. 12. 
2012 jak pro registrované, tak i pro ne-
registrované hráče. 
 Hrála se tradičně volná hra na  100 
karambolů s hendikepem na 2 porážky. 
Hendikep v kulečníku znamená, že lepší 
hráč dává slabšímu už do  začátku hry 
náskok, někdy až velice významný. 
 Turnaje se zúčastnilo 27 hráčů. Z pa-
vouka pro 32 hráčů zůstalo volných jen 5 
míst. Účastníci turnaje zastupovali klu-

bové barvy východočeských oddílů ze 
Sokola Hradec Králové, KKK Čermná 
nad Orlicí, LOKO Trutnov a pořádající-
ho oddílu TJ Náchod. Dále se zúčastnilo 
nevídané množství neregistrovaných 
hráčů z České Skalice, Dobrušky, Poho-
ří, Nového Města nad Metují, Bernartic. 
Málo pochopitelnou skutečností se pro 
organizátory turnaje stala opakovaná 
neúčast neregistrovaných hráčů, kteří se 
kulečníku věnují po  náchodských hos-
podách. Určitě by se i oni stali význam-
ným faktorem, který by dokázal ovlivnit 
konečné pořadí. 

 I  letošní ročník prokázal, že neexis-
tuje recept na  vytipování alespoň ně-
kterých favoritů. Poskytnuté hendikepy 
a  výkonnost zdánlivě slabších hráčů 
dokážou všechny předpoklady obrátit 
naruby. V 7. ročníku vánočního turna-
je se na  přední místa vůbec neprosa-
dili hráči domácího oddílu. Nejvýše se 
probojoval Václav Hána, který obsadil  
7.příčku. Velkým obohacením turnaje 
se stal Jan Frieda ze Dvora Králové nad 
Labem, hájící barvy LOKO Trutnov. 
Tento několikanásobný mistr republiky 
předváděl velmi kvalitní výkony a ve 4 
utkáních dosáhl takzvané „drcovky“, 
kdy na  jeden pokus uhrál stanovených 
100 karambolů. Nakonec ani on nesta-
čil odolat neúprosnému tlaku hendike-
pu a  musel se tak spokojit s  6. místem 
celkového pořadí. Vyřazovacími boji 
na  2 porážky prošli tedy úspěšně hrá-
či odjinud. Celkovým vítězem se stal 
ing.  František Kuchař z  KKK Čermná 
nad Orlicí,  2.místo obsadil Zbyněk Jo-
sef ze Sokola Hradec Králové, 3.místo 
Petr Hanuš z  České Skalice a  konečně 
na 4.bodovaném místě skončil Miroslav 
Špelda z Pohoří. 
 Úplně všichni účastníci obdrželi 
velmi pěkné věcné ceny. Oddíl děkuje 
všem sponzorům i  jednotlivcům, kteří 
poskytnutím hodnotných cen k  úspěš-
nému průběhu turnaje přispěli.      

Jiří Otčenášek, předseda oddíluNa fotografi i jsou zleva Zbyšek Josef, František Kuchař, Petr Hanuš a Miroslav Špelda.

Mladí hokejisté Jaroměře vyhráli krajskou ligu
 Hokejoví žáci HCM Jaroměř patří 
v Královéhradeckém kraji k absolutní 
špičce. Základní část Krajské ligy do-
konce vyhráli! V těchto věkových kate-
goriích se počítají dohromady výsled-
ky mladších a starších žáků, v součtové 
tabulce obsadili mladí Jaroměřáci prv-
ní místo a předčili například i Hradec 
Králové. Obhájili tak loňské prvenství, 
což svědčí o dobré práci s jaroměřskou 
hokejovou mládeží.
  Mladší žáci HCM Jaroměř si při-
psali úctyhodnou bilanci třinácti vý-
her a  tří porážek s  celkovým skóre 
137:65. Jako jediní přitom dokázali 
porazit suveréna této věkové katego-
rie ze Dvora Králové. O cenný úspěch 
se zasloužili brankáři Jelínek s Ziegle-
rem a hráči Nymsa, Syrovátko, Kriš-
tof, Glos, Šebek, Záliš, Hájek, Kašpar, 
Teuber, Šedivý, Derner, Šesták, Su-
chánková, Hlavatá a Štohanzl. Trenér 
této nadějné party Radim Syrovátko 

dal příležitost i mladším hráčům, což 
v budoucnu určitě zúročí.   
  Starší žáci HCM Jaroměř vedení Ale-
šem Válkem vybojovali šest výher, dvě 
remízy a čtyři prohry se skóre 105:48. 
Ke konci sezony se potýkali s marod-

kou, přesto podávali kvalitní výkony. 
Oba jaroměřské týmy tak postoupily 
do  fi nálové části, kde v  novém roce 
narazí na Bílé tygry z Liberce, Mladou 
Boleslav a další atraktivní soupeře.  

Petr Záliš, HCM Jaroměř
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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

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

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

TEL.:606 270 421

BYTY

* Pronájem 1+1 v Broumově u větrolamu, je 
to družstevní byt,3měsíční kauce,měsíčně cca 
4400 včetně elek. TEL.:773 633 246
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk, 31 m2 
s  balkonem, 4 NP, výtah, po  rekonstrukci, 
částečně zařízený, nájem 4.000,- Kč + inka-
so + kauce 15.000,-. Volný od  1.1.2013. Tel: 
774 547 565
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na sídlišti 
u nemocnice v Náchodě. Tel.603 313 317
* Prodám družstevní byt 1+1 v  centru Ná-
choda cena: 460000Kč tel: 605 584 037
* Pronajmu pěkný byt 1+kk v  Náchodě 
1.patro, ulice Borská, klidné prostředí, blízko 
centra, částečně zařízený, cena dohodou tel.
731 572 994
* PRONAJMU NOVÝ BYT 1+1 42 m2 
v Hronově. Cena 3.900 + inkaso, kauce nut-
ná. Tel. 602 133 173, email. renestarkov@
seznam.cz
* Pronajmu byt 1+kk, 26m2 v  panelovém 
domě, 7. patro s výtahem. Volný od  února 
2013. Dům je kompletně zateplený, má plas-
tová okna, společná anténa 12 programů, 
možnost připojení satelitu. V  bytě je klima-
tizace, zaveden internet 13Mbit/s. Nájem 
včetně všech poplatků 5200,- měsíčně. Kauce 
dohodou dle ponechaného vybavení bytu. 
Klidné prostředí, výhled na Vyhlídku, balkon 
se stříškou.Volejte navečer na tel. 603 870 922 
nebo e-mail: mdv47@seznam.cz
* Prodám moderní podkrovní byt v Nácho-
dě nedaleko centra, 86m2, klimatizace. Cena 
1.250.000,-Kč. Tel. 724 779 483
* Pronajmu pěkný podkrovní byt v  Ná-
chodě blízko centra. Kompletně zařízený: 
nábytek,sporák,lednice,myčka,pračka.Tel.
605 581 103

*Koupím garsonku v  Náchodě na  Kar-
lově kopci. Pouze os. vl., nejsem RK. Tel.
721 350 391

* Pron. dlouhod. garsonku s terasou, 27m2 
v  1.NP, Náchod na  Lipí - naproti hospodě, 
pl.okna, zateplení, nájemné 2.900,-Kč + inka-
so, kauce, tel.:608 90 30 60. Pronajmu byt 4+1 
v  Hronově-Zbečníku. Klidné místo. Nájem-
né 5.275,- Kč/měsíc + služby. Kauce. Nástup 
možný ihned. 608704875
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s balkonem, 
47,77m2 ve 2.NP v Náchodě na Lipím napro-
ti hospodě, nájemné 4.000 + inkaso 2.000 + 
kauce 18.000,-Kč. Tel.:608 90 30 60.
* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ 1+kk 
a 2+kk v Hronově a Velkém Dřevíči. Kauce 
nutná.Ceny nájmu od 3900 Kč + inkaso.Tel.
602 133 173, email renestarkov@seznam.cz
* Nabízíme pronájem bytů 1+1 a 3+1 v Čes-
ké Skalici, kauce nutná, cena od  2.500,-Kč 
+energie,tel.602 204 002.
* Pronájem bytu 3+1- nájemné 5000 +služby 
2000 a  2+kk - nájemné 4800 + služby 1800 
v centru města Náchod u Okresního soudu. 
Ulice Palachova 1457. , elektriku si platí sám 
nájemce. Tel.:775 061 233.
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 
v  Náchodě ul. Kamenice. Byt je po  rekon-
strukci a  je v  něm všechno nové. Byt je vy-
baven velkou kuchyňskou linkou včetně no-
vých spotřebičů a  lednice. K  dispozici nová 
sklepní kóje a sušárna na prádlo. Cena nájmu 
5.400 Kč + inkaso. Pouze pro bezproblémové 
a solventní zájemce. Kauce 8.000 Kč. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě ne-
daleko centra. Byt se nachází ve 3.patře zdě-
ného domu, má 75m2. Jsou tu nová plastová 
okna, nová topidla, nové rozvody plynu. Je 
vybaven kuchyňskou linkou se sporákem. 
K bytu patří i půda a sklep. Veškerá občanská 
vybavenost v dosahu 5 minut chůze. Parková-
ní před domem. Nájemné 4900,-Kč + služby. 
Volný ihned. Tel. 723 745 040.
* Pronajmu garzonku v  Hronově, přízemí. 
Tel 608 66 77 30
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1; 85m2 
V  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 
200M OD  NÁMĚSTÍ, NÁJEMNÉ 4.000,-Kč 
+ 200,-Kč ZÁLOHY+ ELEKTŘINA  INFO 
777 302 483; 777 606 464
* PRONAJMU BYT 3+1 po  rekonstrukci 
v Červeném Kostelci. Tel. 602 802 240
* Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 (110m2) 
v  Červeném Kostelci. Součástí pronájmu je 
zahrádka a  větší garáž. Možnost pronájmu 
od 1. 1. 2013. Info: 723 047 689
* Pronajmu garsonku 30m2 v Novém Měs-
tě nad Metují. Dům je v klidné části města, 
zateplen, plastová okna, výtah. Možnost při-
pojení vysokorychlostního internetu, příjem 
digitální TV. Kauce 15000,-Kč. Volná ihned. 
Tel 608 323 373
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1 v Čes-
ké Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výmě-
ra 72,09 m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez 
služeb), jistina Kč 10.500,--. Info: 733 131 189
* Koupím garsonku v  Náchodě - Bělovsi. 
TEL.:775 791 107

* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám stavební pozemek ve  Velkém 
Poříčí 1078 m2, mob: 605 437 524 www.
pozemek.wz.cz
* Pronajmu garáž v  Náchodě Nábře-
ží El. Krásnohorské, cena dohodou. Tel. 
606 165 906
* Prodám RD ve  Václavicích, novostavba 
5+kk, pozemek 1700 m2. Cena 2.600.000 Kč. 
Tel. 603 52 32 69

* Prodám v Červeném Kostelci RD 2 x 3 + 
1 včetně soc. zař. Dům je celý podsklepen. 
Půdní prostory umožňují vestavbu dalšího 
bytu. Vytápění je zajištěno plynovým kot-
lem, možnost krbových kamen. Na pozemku 
o celkové výměře cca 600m2 je garáž s dílnou 
a  venkovní posezení. Přízemní bytová jed-
notka je vhodná i pro zřízení ordinace nebo 
kanceláří. Tel.: 608 245 634
* Prodám rodinný domek 1+4 + dvougaráž 
v  Náchodě - Klínek, pozemek 800 m2, tel. 
603 844 039
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné mís-
to. TEL.:724 214 538
* Pronájem RD 2+1, zahrada, garáž, možno 
ihned ve Velkém Poříčí. TEL.:776 011 722
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu 
v ceně do 2mil. Kč. Pěkný pozemek výhodou. 
Tel 608 245 634
* Prodám garáž v  Náchodě -Brance, 22,5 
m2. Tel. 602 411 651, cena: 180 000,-Kč

* Prodám zavedenou kovovýrobu v  Hro-
nově. Dílna 120m2, kuchyňka,WC a  sprcha. 
Vjezd velkými vraty ze dvora. Možnost pří-
stavby na pozemku 1000m2. Půda připrave-
na k vestavbě bytu či kanceláří. Nutno vidět. 
Cena dohodou. Tel. 608 638 486
* Pron.malou kancelář (2x4m) s výhl.do ze-
leně poblíž centra, +WC, v nově zrek. domě 
v NA. Nutno vidět, náj.1.500+el.+vody+tope-
ní+ kauce., tel. 608 903 070.
* Pronajmu nebytové prostory v České Ska-
lici. Obchod (60m2) sklad, kancelář (16m2) 
a  příslušenství. Výklady do frekventované 
ulice v centrální části města. Vlastní přípojka 
elektřiny, plynu a vody. Tel. 737 238 139
* Pron.prostory býv. OÚ v  D.Radechové 
čp.117, 2 kanceláře s  WC a  parkováním, 
40m2, vyt.akum.kamny. Náj. 3.000 + inkaso 
+ kauce, tel. 608 903 070.
* Pronajmu v  Hronově malou kancelář 
- nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 
m2, s příslušenstvím, cena vč. energií 1999,-
Kč /měsíčně. Tel. 608 66 77 30
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
S VÝLOHAMI 60m2 V HRONOVĚ ;VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, ORDINA-
CI, KONTAKTNÍ KANCELÁŘ APOD;-
NÁJEMNÉ 3.500,-Kč. INFO 777  302  483, 
777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ 
NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, BOWLING, KAVÁR-
NU, FITNESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE 
APOD. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 
40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
4.000,-Kč + ZÁLOHY; INFO 777 302 483, 
777 606 464
* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory 
I.patro 13,23m2 za 1000Kč 25,5m2 za 2000Kč 
61,15m2 za 4000Kč 65,7m2 za 4200Kč Příze-
mí 65 m2 za 3500Kč 260 m2 za 11500kč Jed-
ná se o prostory na lukrativním místě v Jaro-
měři cca 100m od Tesca, které byly užívány 
jako dílny (možno přebudovat na obchodní 
prostory). V  I.patře se nacházejí kancelá-
ře o  různých plochách. Plocha přízemí je 
320m2. Plocha I.patra je rovněž 320m2. Kon-
takt 775 061 023
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k  dispozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny.

* Prodám zavedené a  komplet vybave-
né masérské studio v nájmu v Náchodě. 
SPĚCHÁ. TEL.:777 89 38 49

* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v  Náchodě v  I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do zařízení a vybavení provozu 
jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí, 
Na Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nut-
né dílčí opravy bytu. Cena 340 tis.Kč. Info: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v  České Skalici, 
3+1, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 
m2. Cena Kč 790 tisíc. Info: 733 131 189.
* Pronajmu byt 1+1 ve Velkém Poříčí 200 m 
od náměstí po rekonstrukci, plovoucí podla-
hy, kuch.linka, sprch.kout, plastová okna, ze-
tapleno, nájem 4000,-Kč + 2000,-Kč inkaso. 
TEL.:603 49 54 79

* Dlouhodobě pronajmu částečně zaří-
zenou garsonku v centru Náchoda. TEL.: 
608 730 881

* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný byt 
3+1 s balkonem na klidném místě v Nácho-
dě. Tel. 732 167 291
* Prodám 2+0 v OV, Náchod-Plhov, 720.000,-
Kč, dohoda možná. TEL.: 608 646 007
* Prodám DB 2+kk v Broumově na Spořilo-
vě. Cena dohodou. TEL.:776 140 211
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Náchodě 
na  Husově náměstí, nájem 4.000 Kč + ener-
gie. Kauce. Tel. 603 440 969 nebo 602 103 775
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě na Běloves-
ké ul., volný od  1.2.2013, nájem + energie 
8.000 Kč. Vratná kauce. Tel. 604 437 128
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. 
TEL.:777 06 04 69, 608 11 00 41
* Prodám DB byt 3+1 v Náchodě na Plhově, 
2.podlaží, 1,05 mil.Kč - ihned k nastěhování. 
TEL.:723 961 582
* Pronajmu byt 2+kk v Hronově, náj. 6000,-
Kč vč.energií. TEL.:773 581 804
* Prodám příp. pronajmu byt 2+1 v Novém 
Městě n.M.. TEL.:776 764 722
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchodě na Pl-
hově, 4.patro, volný ihned, cena 5000,-Kč 
kompletně. Byt je zateplen, vč.nových oken. 
Kauce 15 tis.Kč. TEL.:723 935 869
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě, volný ihned. 
Tel. 602 959 862
* Prodám družst. byt 3+1 v Náchodě Bran-
ce, 4 NP, nová plast. okna, vestavěné skříně, 
cena 1.100.000 Kč. Tel. 776 176 083
* Prodám nebo vyměním byt 2+1 v  Brou-
mově - v OV, krbová kamna, velká koupelna, 
cena dohodou - výměna dohodou (na výmě-
nu nejlépe Náchod, Hronov, Velké Poříčí). 
Tel. 606 429 901
* Pronajmu solidnímu zájemci byt 3+kk 
v  centru Náchoda. Volný ihned. Kauce 
10.000. Tel. 737 211 973
* Pronajmu byt 1+kk 28 m2 nedaleko centra 
Náchoda, dům zateplen, výtah, nová plastová 
okna. TEL.:737 106 219
* Prodej bytu 1+1 38 m2 v OV v Náchodě, 
sídl. u  nem., dům po  revitalizaci, jižní stra-
na, balkon a  komora. Cena dohodou. TEL.: 
720 525 431
* Koupím byt 3+1 nebo větší ve Velkém Po-
říčí nebo okolí. Tel. 605 464 230
* PRONAJMU BYT 3+1 po  rekonstrukci 
v Červeném Kostelci. Tel. 602 802 240
* Pronajmu 1+1 v  Náchodě a  garsonku 
v  Náchodě od  ledna 2013. Povinná kauce, 
trvalý pobyt. TEL.:608 869 885
* Pronajmu zařízený byt 2+1 se zahradou 
a garáží v centru Hronova. Tel. 602 364 692
* Pronajmu byt 2+1 od ledna v České Ska-
lici a 2+1 ve Studnici, 6 km od Náchoda. Po-
vinná kauce. Trvalý pobyt. TEL.:608 869 885
* Prodám byt v  OV 1+3 v  Náchodě sídliš-
tě u  nemocnice, Bílá ul., nová okna, kou-
pelna, zateplení. K  nastěhování ihned. Tel. 
608 328 900
* Prodám družstevní byt 1+1 na SUN v Ná-
chodě, 40 m2, nová okna, zateplení, příze-
mí. Cena 520.000 Kč. Tel. 603  163  664. RK 
nevolat.
* Prodám byt v osob. vl.3+1 po celkové re-
vitalizaci, v  klidné části Police nad Metují 
Cena: Kč 800 000,- mob. 605 189 008

*Nabízíme pronájem zděné garáže s  elek-
třinou v centru Náchoda, cena 800,-Kč/měs. 
Tel.: 607 939 657
* Pronajmu garáž v  Náchodě Nábře-
ží El. Krásnohorské, cena dohodou. Tel. 
606 165 906
* Prodám zařízený zahradní domek na hez-
ké zahradě, pozemek 1500 m2 v  Náchodě. 
TEL.:602 145 222
* Prodám pozemek u vodní nádrže Rozkoš.
Pozemek se nachází v  katastru obce Lhota 
u  Nahořan.Informace na  tel. 776 700 162 
po 18. hodině.
* Pronajmeme garáž v  Náchodě vedle ná-
městí v  uzavřeném areálu obytných domů. 
Garáž je s  osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. 
Platba vždy na  čtvrtletí předem. Telefon: 
777 152 750 v pracovní dny.
*Hledáme chatu na Špiňce, platba dle stavu 
hotově, tel. 608 883 012
* Pronajmu garáž v Náchodě, dlouhodobě. 
Tel. 732 167 291

* Pronajmu garáž v  Náchodě směr Babí. 
Cena 10.000 ročně. Tel. 776 671 098
* Prodám nebo pronajmu garáž v Hronově 
(v Bosně). Tel. 603 571 337

* NEBYTOVÉ PROSTORY - kancelá-
ře, služby, Komenského ul. 4 místnosti 
(možno dohromady i  zvlášť), komplet-
ně nově zrekonstruované, velmi pěkný 
prostor, nutno vidět, možnost reklamy 
ve výlohách v ulici, cena dohodou - do-
hoda jistá, Eva Doležalová, 739 619 251, 
dolezalova@agenturasaxana.cz

* Prodám sololitové desky. Levně. Tel. 
602 103 775
* Nabízím staré časopisy Stadion, Start ad., 
některé ročníky kompletní svázané. Cena 
dohodou. TEL.: 777 608 389
* Prodám selata k výkrmu, 70,-Kč/kg, od-
běr ihned.TEL.:776 191 392
* Prodám mikrovlnou troubu zn. MIELE - 
PROFI typ M625EG - plně funkční, do vět-
šího provozu - restaurace, cena 650,-Kč, RO-
TOPED - starší, cena 500,-Kč, 2 ks TRUHLA 
dřevěná velká á 1000,-Kč. TEL.:774 337 024
* Prodám sporák MORA 3 171, 3000,-Kč. 
TEL.:777 923 213
* Prodám palivové dřevo, suché, balené 
v pytlích. Tel. 604 84 41 42
* Prodám novou líheň pro drůbež, 2200 Kč 
Tel. 733 483 672
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám funkční domovní mandl - šíř-
ka válce 120 cm, výrobce Kovo Beluša. Tel. 
777 798 455
* Prodám pásovou pilu na  dřevo P320. 
Cena 4000 Kč, 60 ks starých hoblíků 
za  2000 Kč, jasanové násady na  kladiva 15 
Kč/kus, velké a malé násady na sekery po 25 
Kč/kus. Tel. 723 474 155
* Prodám ječmen, trikitale 450 Kč, krmná 
řepa 200 Kč/q, pytle výměnou nebo 20 Kč/ks, 
našrotované + 50 Kč. Kocourek, Slavětín, tel. 
732 381 524, email: vl.kocourek@seznam.cz

* Ihned zaplatím za  Vaše staré hračky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky 
na bowden, autodráhy, vláčky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, vojenské věci, obrazy, 
knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i po-
škozené předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos 
letáků do domovních schránek ve  vašem 
okolí.Odměna je vyplácena týdně.Tel.:
723 917 250.

* Hledám od  2.1. ztraceného 7 měsíč-
ního černého kocourka, nevykastro-
vaného, původně bydlícího v  Mlýnské 
ul. + Raisova, Náchod. Byl mazlíček, 
tak myslím, že u někoho poblíž je. pro-
sím o  zprávu o  něm. Tel. 728  663  212, 
777 663 212

* Hledám šikovného fyzicky zdatného 
důchodce na  sekání trávy, sadbu stromků 
a drobné úpravy na chalupě. Tel. 777 962 111

Mám Vás rád mami, tati a  sestři. Jiří 
Pechanz jun. s dcerou Jennifer

* Zdravé hubnutí s  poradcem 
www-hubnete.cz

* Prodám AVIA A 30 sklápěč, vysoké boč-
nice, 5 rychlostí. TEL.: 731 586 468

* Prodám 3dveř. CITROEN SAXO 1, 1i, 
2003, stav tach. 50 tis.km, cena 20  000,-, 
tel.605 246 800
* Prodám LANCIA Y 1.2i, r.v. 2001, mod-
rá metalíza, airbag, el. okna, nízká spotře-
ba, 83.000 km, velmi zachovalá, nevá STK, 
bez dalších investic. Cena 36.000 Kč. Tel. 
777 104 584 
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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, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

N.Město n/M-ul.Husova-RD (5+1) po část.rekonstr.,pozemek 339 m2......1,89 mil.Kč, Náchod-centrum-RD (4+1),kompl.rekonstr..... 2,49 mil.Kč
Náchod-centrum-Zděný byt 2+1po rekonstr.,OV,přízemí,plast.okna...795.000,-Kč, Police n/M-Byt 3+1, OV, 66 m2,lodžie,klidná část ...k jednání
Bezděkov u Police n/M-RD (3+1)po rekon.,2 garáže,klid.místo...1,4 mil.Kč, Broumov-Spořilov-Byt 2+1(62 m2),po rekonstr.,5NP ...599.000,-Kč
N.Město n/M-Březinky-Zděný byt,OV,1+kk+terasa(49 m2)...1.195.000,-Kč a v ul.Klosova-Zděný byt 2+1(možnost 3+1) 950.000,-Kč k jednání
Náchod-Luxus.RD-novostavba (6+kk),ohřev-vrty 90m-vše nutno vidět......k jednání,Lipí u NA-Novostavby úspor.RD,poz.až 1000 m2 ......více v RK 
Č.Skalice u náměstí-RD (7+1) po rekonstr.,prodejna+bar......2,99 mil.Kč a RD 2+1,půda k vestavbě,garáž a stodola k podnikání ..... 1,39 mil.Kč
Náchod-ul.Žižkova (u nádraží)-RD po rekon.,2 byty+komer.prostory......2,29 mil.Kč  a ul.Pražská-Pronájem prodejny (80 m2) ......15.000,-Kč/měsíc
Nahořany u N.Města n/M-Novostavba 4+kk,před dokončením,poz.912m2...2,29 mil.Kč,Náchod-centrum-byt 1+1,48 m2,OV,2NP ...599.000,-Kč
Dobruška-Výrob.+sklad.objekt-1285 m2....4,65 mil.Kč i pronájem, Teplice n/M-Chata po rekon.-polosamota,k rekreaci i ubytování .... 2,19 mil.Kč
N.Město n/M-Nadst.vybavený byt 1+1  (33m2) a 3+1 (72m2)+garáž..k jednání,Stárkov-Bystré-Krásná,poloroub.chalupa,poz.1368 m2 . 1,35 mil.Kč
Náchod,N.Město n/M.,Č.Kostelec,Slavoňov, Jestřebí,Č.Skalice,Bohuslavice,Roheničky u Č.Meziříčí-Poz.k výstavbě RD+rekreaci od 100,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Pronajmu menší kancelář, 
včetně vlastní vody. Vhodná pro 
nehtovou modeláž, masáže apod.

K dispozici soc.zařízení.
Blízko centra v Náchodě.

TEL.: 608 32 90 80

PRONAJMU 
menší kancelář blízko 

centra v Náchodě.
K dispozici soc.zařízení.

TEL.: 608 32 90 80

Do zavedeného 

kadeřnictví v Polici n.M. 

PŘIJMEME 
KADEŘNICI nebo KOSMETIČKU.

TEL.:777 567 984

Zpracování podvojného 

ÚČETNICTVÍ
a daňové evidence, mezd a daní.

kontakt: 737 653 654

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA 
pro montáž nábytku ze skla a hliníkových 
profi lů. 10 - 20 hodin týdně, možno 
odpoledne i víkendy. Provozovna Náchod. 

Požadavky: Manuální zručnost,
preciznost, spolehlivost. Praxe ve výrobě 

vítána, živnostenský list výhodou.     
Email: timera@timera.cz

Oznamuji výmaz fi rmy 
Good roof spol. s r.o., IČO: 

64824926, sídlo Malecí 852, 
Nové Město nad Metují, z Ob-
chodního rejstříku k 1.1.2013.

Případní věřitelé hlaste se 
na adrese fi rmy.
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AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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.

atraktivní místo 
v centru Náchoda, 

dům je 
v perfektním stavu,
nájem 5000,-Kč/měs 

tel: 
736 481 756 

Nabízíme prostory 35 m2

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 

OKEN A DVEŘÍ

Okna z profilů REHAU – Euro 70, Euro 86, Brillant, Geneo
Okna z profilů BRÜGMANN – ADLine, ARTLine

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!
ceny!!!

• 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

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 4. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro důchodce 
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká 
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

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

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

Stavební bytové družstvo Náchod přijme do pracovního poměru 

STAVEBNÍHO TECHNIKA 

Odborná praxe minimálně 5 let jako TDI (technický dozor investora)
nebo stavbyvedoucí, řidičský průkaz a práce na PC podmínkou, 

autorizace v oboru pozemní stavby výhodou. 
Životopis s průvodním dopisem zasílejte na adresu SBD Náchod, 
Parkány 311, 547 01 Náchod nebo na email: sbd@sbdnachod.cz.

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek dne 17. ledna 2013

Program

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní 
a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…
*  16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. 
     Informace o čtyřletém gymnáziu.
*  17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. 
    Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.

Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.

Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491423243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují

přijme do jednosměnného provozu:

BRUSIČE KOVŮ 
PRO PŘESNÉ BROUŠENÍ

Praxe v přesném broušení podmínkou
Nástup možný ihned

Informace: p. Kotlář 602 707 736

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

!!!  NEMĚJTE STRACH Z DPH !!!
Naše ceny jsou pro vás stejné

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



 V  prostorách Městského di-
vadla Dr.  Čížka v  Náchodě se 
5. prosince 2012 uskutečnil 
křest publikace Tethys – ces-
ty za  kouzlem vody, která uza-
vírá autorský projekt  trilogie 
Mirka Bráta s názvem Mare Nos-
trum:  publikace Thalassa – Mare 

Nostrum – Tethys.   Kromě auto-
ra se mikrofonu chopili i  staros-
ta Náchoda Jan Birke, náchodský 
radní a  ředitel letecké přehlídky 
CIAF Ing. Aleš Cabicar, majitel na-
kladatelství Naše vojsko Bc. Eme-
rich Drtina. Videopozdrav zaslal 
poslanec Evropského parlamentu 
RNDr.  Pavel Poc (sám sportovní 
potápěč), který vydání publika-
ce Tethys významným způsobem 
podpořil. Poděkování patří všem, 
kteří si našli čas a  na  křest přišli. 
O  hudební doprovod se postaral 
se svojí kytarou David Fiedler. 
Občerstvení zajistila Hotelová 
škola Hronov.  Celou akci podpo-
řila akciová společnost Beránek 
Náchod.  
 Na snímku Ivana Vávry křtí knihu 
- z  rukou Emericha Drtiny - nej-
mladší potápěč účastnící se  celé 
akce – šestiletý Filip Seidl z Hro-
nova . 
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Hotel ELKO
-nekuřácká restaurace

VYUŽIJTE NÁŠ 
SALONEK NA:

ŠKOLENÍ-(K DISPOZICI 
VIDEOPROJEKCE)

SVATBY, ŠKOLNÍ SRAZY, 
OSLAVY,

SMUTEČNÍ HOSTINY
Rádi Vám vyjdeme vstříc

www.elkohotel.cz
Tel: 608 824 331

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

DÍVKA ECHA

MÍŠA Foto: Mirek Brát

Se Švejkem na pivo
 Pivovarské muzeum Olivětínského 
pivovaru v  Broumově  vstupuje do  roku 
2013 s  rozšířenou expozicí. Nachází se 
v bývalém skladu krmiv pro koně. Hlav-
ním, ale zdaleka ne jediným lákadlem je 
zde imitace české hospody počátku minu-
lého století. Za stolem zde sedí a v rukou 
třímá místo zbraně půllitr sám Dobrý vo-
ják Švejk. 

Vážení čtenáři a příznivci novin ECHO,
 dovolte nám, abychom vás v  prv-
ním čísle novin ECHO v  tomto roce 
pozdravili fotografi í  náchodského 
zámku, jehož věž je skryta pod leše-
ním. Zvolili jsme tento snímek pro 
jeho symboliku neustálých  proměn 
v našem okolí. Náchodský zámek do-
tváří krajinu našeho regionu po stale-
tí. Je obrazovou konstantou, která nás 
vítá, když přijedeme po  delším čase 
do okresní metropole, je naším trva-
lým souputníkem „tam nahoře“, když 
se pohybujeme každodenně po  ná-
chodských  ulicích. Samozřejmě, tady 
neplatí ono napoleonské okřídlené 
rčení, že všichni se bojí času, jen čas 
se bojí náchodského zámku. Přesto 
tato stavba shlíží již na řadu  genera-
cí  v podzámčí . A nyní nám stavební  
úpravy nabízejí nový pohled na  jeho 
siluetu. Symbolika toho, že  i  zdánli-
vé konstanty jsou vlastně proměnné, 
které čas dosazuje do  stále nových 
a  nových rovnic života.  Informace, 
které vám  formou inzerce či zpravo-
dajství  již dvacátým rokem přinášíme 
na stránkách novin ECHO, jsou vždy 
proměnnými. Je to v  jejich samotné 
podstatě, protože reagují na  promě-
ny okolního světa.  I v tomto roce pro 
vás chystáme 35 vydání novin ECHO. 
Každé vydání dosáhne  25 000 výtisků 
a distribuováno bude zdarma do no-
vinových schránek z  desítek distri-
bučních míst v  náchodském okrese 
a dotykových oblastech rychnovského 

a  trutnovského okresu. Pokud nejste 
zasaženi naší distribuční sítí, budete 
si moci vyzvednout noviny ve vybra-
ných novinových stáncích a  na  dal-
ších místech. Novinami ECHO si 
můžete již řadu let zalistovat i  pro-
střednictvím sítě internetu na adrese: 
www.novinyecho.cz Stránky novin 
ECHO budou opět zaplněny zajíma-
vostmi z našeho regionu, pravidelný-
mi rubrikami , soukromou i komerč-
ní inzercí.  Adresou redakce zůstává  
Krámská ulice č.p. 29 v Náchodě, kde 
se na vás těšíme od pondělí do pátku 
od 8 do 15.30 hodin (v případě před-
chozí domluvy i v jiný čas) Z hlediska 
sazeb za  soukromou i  podnikatel-
skou inzerci  můžete očekávat stejné 

ceny jako v  loňském roce. Chceme 
být  i v následujících  měsících  seri-
ózní  konstantou ve sféře mediálního 
trhu náchodského okresu. Dvacátý 
rok existence novin ECHO si to jis-
tě zaslouží, vždyť „dvacítka“, to  už 
je dospělost. A  pokud vás někdy ne-
čekaně překvapíme, především tedy 
v dobrém, chápejte to stejně jako při 
pohledu  na  lešením zavinutou věž 
náchodského zámku:  Každá konstan-
ta je zároveň i proměnou. Proměnou 
k lepšímu…
 Všem našim čtenářům, obchod-
ním partnerům a příznivcům přejeme 
šťastný a úspěšný rok  2013

Za redakci novin ECHO
Mirek Brát

SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD

www.squash-centrum.unas.cz

SPALUJEME
VÁNOČNÍ

KILOGRAMY
Tel. 602 886 577

Jsme i na FACEBOOKU !

Kopie jako památka
 Není většinou zvykem, aby se kopie 
něčeho těšila ochrany ze strany státu. 
Taková privilegia se vztahují   zejmé-
na k  originálu. Pokud se však jedná 
o  kopii tzv. Turínského plátna (látka, 
do  které mělo být po  smrti zabaleno 

tělo Ježíše Krista), úředník rád učiní 
výjimku. A  tak je nově na  seznamu 
kulturních památek ČR i  kopie Tu-
rínského plátna datovaná rokem 1651 
a  nalezená v  roce 1999 v  kostele Sv. 
Vojtěcha v Broumově.

Křest knihy Tethys

Okénko 
energetického poradce VI. 
 Zdravím Vás v  novém roce 2013 
a  přeji Vám všem pozitivní energii 
do dalšího roku.
 Při přípravě tohoto článku jsem se 
tentokrát inspiroval několika číselnými 
údaji z  energetického trhu za  minulý 
rok. Z nich vyplývá, že agresivní kam-
paně mnoha dodavatelů energií pro-
střednictvím podomních obchodníků 
slaví obrovský úspěch. Totéž se dá říci 
o  dominantních dodavatelích naváza-
ných na své distribuční společnosti. Pří-
kladem je ČEZ prodej s.r.o. s  plynem 
a  RWE a.s. s  elektřinou. Přitom výše 
úspor v průměru u všech těchto společ-
ností rok od  roku klesá a  některé pro-
dukty jsou ještě k tomu velmi zavádějící 
(různé FIX produkty).
 Proto pro jednoduchý přehled rozdě-
luji např. trh s plynem pro maloodběra-
tele na takové 3 skupiny:
1. Úspory (oproti dominantnímu do-
davateli RWE, resp. VČP) jsou v  řádu 
jednotek (do  9%): ČEZ prodej s  r.o. 
(cca 5%), Bohemia Energy, Centropol, 
Energetické centrum apod.
2. Úspory (oproti dominantnímu doda-
vateli RWE, resp. VČP) jsou mezi 10-
20% z ceny komodity. Tímto příkladem 
je třeba zákl. produktová řada Pražské 
plynárenské a.s., Lama Energy a.s. apod.
3. Úspory oproti dominantnímu doda-

vateli (RWE, resp. VČP) jsou nad 20% 
(obvykle okolo 25%) z ceny komodity.
 Mezi ty, kteří se v této cenové rovině 
pohybují dlouhodobě patří třeba společ-
nosti ARMEX energy a.s., Optimum 
Energy a.s. a  třeba i  produkt Pražské 
plynárenské pro seniory!!!
 Do konce roku 2012 změnilo dodava-
tele z 2,7 mil. odběratelů plynu 700 tisíc 
odběratelů. Z toho 70% z nich (z těch 700 
tisíc) si moc nepomohlo a přešlo k doda-
vatelům z kategorie 1 (do 9% úspor).
 Proto Vám na nový rok přeji, protože 
agresivní kampaně dodavatelů z 1. sku-
piny budou vrcholit, aby jste dodržovali 
mnou pořád dokola omílané pravidlo: 
zavolejte, mailujte, případně dojeďte 
do naší poradenské kanceláře. Rádi Vám 
poradíme, v  případě Vašeho zájmu vy-
řídíme a  to vše zdarma. A hlavně díky 
nám budete mít každoročně přehled 
s doporučením, co se bude následující 
rok dít na energetickém trhu.
Za energetickou poradenskou společnost: 

Optimal-Energy.cz a.s., Brno
Mgr. Michal Bors, generální reprezen-

tant, produktový specialista a naceňovač
Kancelář : 
Česká Skalice, Husovo náměstí 22, 
Tel: 731 508 654, 733 520 512, e-mail – 
mbors.optimalenergy@seznam.cz. 
www.optimal-energy.cz
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