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Roþník 15/þíslo 10/4. bĜezna 2008
s.r.o.

www.aremic.cz

22 500 výtiskĤ

ýESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

TelekomunikaĀní, zabezpeĀovací a speciální elektronické systémy

E-mail: info@aremic.cz

Tel.: 491 422 100

AKÿNÍ CENY DVD
MP3,TV-LCD i PLAZEM

AKÿNÍ CENY MYÿEK
SPORÁKĩ i PRAÿEK

jazykové kurzy, překladatelská
a tlumočnická agentura, vydavatelství

Nabízíme kurzy

ANGLIČTINY I. - IV. ročník
NĚMČINY I. - IV. ročník
Přihlášky přijímáme telefonicky: 491 423 077 (AJ), 491 420 945, 603 440 969 (NJ),
nebo e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz (NJ), jan.moucha@worldonline.cz (AJ).
Více informací najdete na našich internetových stránkách www.gatenachod.cz

Férová půjčka určená
problémovým klientům
Bez zástavy Rychle
TEL.: 722 136 596
SváĢecí a vzduchová
technika
Plhovské námČstí – Náchod, tel. 491 427 345

MYSLETE NA SVÉ
ZDRAVÍ !
Filtrace ke sváĜecím
maskám

www.e-svareni.cz

GARÁŽOVÁ VRATA

Prodejna
strojĪ
a náĢadí
Bďloveská 168,
Náchod

vše pro
PROFI + HOBBY

MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

 Eliška Buþková - ýeská Miss 2008
navštívila JaromČĜ...ýtČte v pĜíštím
Echu.
foto Ivan Vávra

Údolí otevĢeno
Tak se to podaĜilo, i když poþasí v sobotu 29.bĜezna 2008 nebylo zrovna nejpĜíznivČjší.

PĜesto se po poledni v BabiþþinČ údolí v RatiboĜicích u sousoší Babiþky s
dČtmi sešlo nČkolik desítek návštČvníkĤ, aby spolu se zástupci Obþanského
sdružení Babiþþino údolí 2006 a místostarostou ýeské Skalice ing.Josefem
DaĖsou utopili paní Zimu u Viktorþina
splavu v Ĝece ÚpČ za doprovodu Královéhradeckého folklorního souboru
Kvítek.
Obþasné deštČní neodradilo ani
zájemce o projížćky v povozech s
koĖmi, které probíhaly údolím témČĜ
po celé odpoledne.
Takže, tradice pokraþuje, Babiþþino
údolí je otevĜeno a na Vaši návštČvu
se tČší Obþanské sdružení Babiþþino
údolí 2006.
(LaŠ), foto Václav Andrejs jr.

PODċKOVÁNÍ

dohodnuta další varianta, vypracování druhého znaleckého
posudku. Je pravdou, že o finanþní þástce se spekulovalo, ale
s jakou zprávou pĜijel na jednání zastupitelstva mČsta hlavní inženýr stavby silniþního obchvatu - ing.Miroslav Gregor (ěSD), to byla skuteþná bomba. Krátce Ĝeþeno, þeho se
nČkteĜí obávali, stalo se skutkem. Zaþalo se totiž mluvit o
velkém finanþním balíku, ovšem tato þástka pĜedþila veškeré
nepotvrzené dohady. Jmenovaný zástupce investora upozornil na skuteþnost, že na takovou finanþní sumu ěeditelství
silnic a dálnic nemĤže pĜistoupit, tím pádem nedojde k vzájemné dohodČ s majitelem sbČrných surovin a nastane proces
vyvlastĖování. A to je bČh na dlouhou traĢ. Jak dlouho ještČ
obþané ýeské Skalice budou trpČt dnes již kritickou dopravní
situací. OpČt se zaþíná mluvit o vybudování náhradní, prozatímní „panelové komunikaci“ asi na dva roky. Je tzv. obchvat
- obchvatu, kterému navíc vadí bytová jednotka vlastníka
sbČrny.
Vedení mČsta rovnČž zaslalo na patĜiþné instituce dopisy,
kde žádá neprodlenČ o nápravu a vyĜešení problematiky v silniþní dopravČ mČsta, zatČžující již nČkolik let nejen obþany,
ale i ostatní úþastníky silniþního provozu. Se znČním dopisu
seznámil starosta mČsta Tomáš Hubka všechny pĜítomné na
jednání zastupitelstva dne 10.3.2008. Text a foto Ivan Vávra
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PĜijmeme

z VÝROBA z MONTÁŽE z SERVIS

z DĎLNÍKY DO VÝROBY A MONTÁŽE
PLASTOVÝCH OKEN
z DĎLNÍKY NA STAVEBNÍ A DOKONÿOVACÍ
PRÁCE (možno i externí spolupráce)

místo: Malé SvatoĖovice
POŽADUJEME:
z minimálnČ vyuþen - strojírenská, stavební profese výhodou
z þasová ﬂexibilita
NABÍZÍME:
z po zapracování zajímavé ﬁnanþní ohodnocení
z pĜíspČvek na stravování

NÁSTUP PO DOHODĎ IHNED
TEL.: 608 113 888, e-mail: prosa@proplast.biz

info:
777 602 884

Další nabídka na

Náchod z Trutnov
Orlické hory z Jičín

www.realityeu.com
Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

Samostatně stojící menší rodinný domek v Červeném Kostelci
- Olešnice. V domě je započatá rekonstrukce, nově zavedená elektřina.
Dispozice: 2 obytné místnosti, sklep, podkroví s možností vestavby.
Kanalizace u objektu, voda na hranici pozemku. K domu náleží malá
zahrádka. Možnost trvalého bydlení nebo rekreace.
Cena: 399 000,- Kč

Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, zahrada, 2 patra, 7 místností. . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 000,-Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 549 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí, vhodná přestavba na byt. jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 000,-Kč
Rodinné sídlo v obci Radeč u Úpice, zahrada, bazén, venkovní pergola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 930 000,-Kč
Penzion ,,Pod nebem“ ve Zdobnici v O.h., stálá klientela, ubyt., stravování . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 000,-Kč
Rodinný dům s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490 000,-Kč
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda se zahradou, el., obecní voda, septik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 959 000,- Kč
Venkovská samota na slunném pozemku o výměře 16 383 m2 u obce Litoboř . . . . . . . . . . . . . . .1 290 000,- Kč

... s námi se určitě domluvíte ...

PġEJELI AUSTRÁLII

od západu k východu. Jak? Na kole. Kdo? Broumovák Martin Stiller se svojí partnerkou.
Cesta jim trvala 137 dní, bČhem nichž ujeli celkem 9320 km. A jako bonus si cyklodvojice
ještČ neodpustila cestu kolem celého ostrova Tasmánie! Inu, pĜíznivci cestování se mají na
plánované besedČ v BroumovČ na co tČšit.
(r)

Už StaĜí EgypĢané Ĝíkali, že polovina z toho,
co sníme, udržuje na živu nás, druhá polovina
naše lékaĜe. Civilizace nás posunula ze starovČku
do 21. století. Vynalezeny byly ledniþky, pĜibylo
lékaĜĤ, narostl poþet civilizaþních chorob, které
jsou v pĜímém vztahu k typu konzumovaných

JÍDLO JE POHONEM VITALITY
potravin i k zátČži provázející hektický
životní styl dneška.
KĜehká rovnováha lidského tČla je v nebezpeþné bitevní linii: Bombardujeme ji velkým
množstvím cukru, z hradeb ignoranství lijeme plné džbery mastných kyselin. V rezervČ
stojí po zuby ozbrojené šiky pesticidĤ, herbicidĤ, insekticidĤ. Divize Konzervaþních
pĜísad v potravinách už nahodila motory...
Pozor! Chemický poplach vyvolá chlór
obsažený v pitné vodČ. Brána je prolomena.
Brána do acidobazické rovnováhy organizmu se bortí. Kde jsou ty mírové þasy, kdy
se ideální ph lidského tČla pohybovalo v
rozmezí od 7,4 do 7,5?! Vaše tČlo podléhá
okupaci „PěEKYSELENÍ“. Jedno slovo,
spousta problémĤ. Do vaší zdravotní karty,
do vašeho života se dostávají nezvaní hosté, lapkové, bandité, škĤdci: Vysoký krevní

tlak, cukrovka, nemoci jater, zácpa, astma, zubní kazy, celulitida, obezita, nespavost... TČlo
je dále oslabováno a hrozí mu fatální útok, na
jehož konci mĤže být infarkt, zhoubné bujení.
VraĢme se však k úvodnímu citátu. A nemusíme vládnouti pĜímo moudrostí tajemné sﬁngy,
abychom pĜekyselení organizmu vztáhli k námi
konzumovaným potravinám. JistČ vám jejich
výþet bude znít povČdomou rytmikou obsahu
i formy. Dámy a pánové, dovolte nám na scénu pĜivést váš oblíbený soubor kyselotvorných
potravin, poživatin, pochutin, mĖamek i návykových látek, jehož þleny tvoĜí: Cukr, alkohol,
nikotin, podzemnice olejná, majonéza, uzeniny, tlaþenka, jitrnice, ovarové kolínko, špek,
káva...
ěešení je ve zmČnČ - životního stylu, skladby
potravin. Jídlo se opČt musí stát pohonem naší
vitality, nikoli pohonem naší únavy! O rizicích

Nemožné je jen to, Āeho jsme se neodvážili
Dostal se mi do ruky þlánek z broumovských novin o vodárenské spoleþnosti VAK Náchod a o opČtovné snaze nČkterých
komunálních politikĤ znovu otevĜít takzvané „hledání strategického partnera“ pro tuto ﬁrmu. Takže vČc, které jsme svého
þasu Ĝíkali „Velká VAKová loupež“, je opČt na stole. Jde v ní
o více jak dvacetiletý pronájem za nezvykle nízkou cenu francouzské ﬁrmČ VEOLIA.
Pisatel þlánku jistČ vČdČl o þem mluví a je mu nutné dát
ve všem za pravdu. Jen jednu vČc bych rád doplnil. Tou je
nemožnost (podle autora þlánku) expanze jiným smČrem nežli
na Hradec Králové, kam smČĜuje vodovodní potrubí.
Vodárenské spoleþnosti, které mají dostatek, a v našem pĜípadČ pĜebytek kvalitní vody, se nemusí, ba ani nesmí, omezovat, pouze na území, kam dosahuje potrubí. Budoucnost je v
balené pitné vodČ a ta, jak známo, cestuje po železnici a nebo
v kamionech.
PotĜeba kvalitní pitné vody stoupá v celé EvropČ, její cena
mimo naše hranice dosahuje na naše pomČry astronomické
výše a proto ji velké spoleþnosti od hlupákĤ za pár haléĜĤ
nakupují. ZámČrnČ neuvádím všechny zpĤsoby jak se dá získat vodárenská spoleþnost, protože o ní nejde - v podstatČ jde
jen a jen o vodu.
U nás na Náchodsku jsou snahy o rozdČlení VAK Náchod
na spoleþnost provozní a majetkovou. Jedni tedy obchodují
(VEOLIA), druzí vlastní majetek a jsou povinni se nČj starat (VAK Náchod). Pro lepší pochopení o co bychom pĜišli,
kdyby k takovému rozdČlení došlo, uvedu pĜíklad. UpozorĖuji,
že použitá þísla pouze odhaduji, i když jsem pĜesvČdþen, že
nejsem daleko od pravdy.
V NČmecku stojí dva litry balené pitné vody 1 EUR. PĜepoþteno 12,50 Kþ za 1 litr. Dodáme-li do NČmecka, které se potýká
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ChtČli bychom touto cestou upĜímnČ
podČkovat posádce Rychlé záchranné
služby, jmenovitČ MUDr.Javorskému,
sestĜe Vajsarové a Ĝidiþi Vrzalovi za
rychlou a odbornou pomoc pĜi nehodČ dne 19.3. na Komenského ulici v
NáchodČ.
Veliké a upĜímné díky Všem zúþastnČným, kteĜí ihned v kritické chvíli našemu vnukovi pomohli.
Moc dČkuje rodina

Za 60 milionĪ KĀ ???
Ano, na takovou hodnotu se již vyšplhala cena sbČrných
surovin, objektu s pozemky, které brání dokonþení velmi sledované stavby obchvatu v ýeské Skalici.
První znalecký posudek vypracovalo Soudní inženýrství
v BrnČ s ocenČním objektu na 10 miliónĤ Kþ. Tato cena se
majiteli nezamlouvala a tak se svým právním zástupcem byla

EU

Dne 5.4.2008 se dožívá 80 let
pan Jaroslav Stránský, který
byl po dlouhou dobu pĜedsedou
družstva VZOR. PĜejeme jubilantovi hodnČ zdraví, štČstí a spokojenosti.
bývalí zamČstnanci VZORu

s nedostatkem kvalitní vody, balenou pramenitou pitnou vodu
za 3 Kþ/1 l, zĤstane 9,50 Kþ jako dostateþné obchodní rozpČtí
pro dopravu a nČmecké obchodníky, aby projevili zájem. Za
kubík tedy získáme 3.000 Kþ. Režijní náklady na výrobu, pro
snadnČjší výpoþet použiji 66,6% - tedy 2 tĜetiny. ýistý zisk
je tedy 1 koruna za litr a z jednoho kubíku tedy 1.000 Kþ. PĜi
milionu kubíkĤ vody takto zobchodované je tedy þistý zisk pro
náchodský region 1.000.000.000,- Kþ za rok, a to jsou peníze
o které by nám urþitČ mČlo jít.
V této souvislosti potĜeba vČdČt, že dnes, kdy platíme za
normální vodné asi 30 Kþ za kubík a cena v EvropČ se pohybuje mezi 3,5 - 5 Eur za kubík, vodárnČ Hradec Králové, tedy
VEOLII, prodává VAK Náchod 1 kubík vody za 7,08 Kþ.
Náchod má možnost koupit v souvislosti s odkupem lázní
stáþírnu vody v BČlovsi a obþas se objeví i nápad opČt zaþít stáþet BČloveskou kyselku. Proniknout na trhy pĜi dnešní nabídce
všech možných i nemožných druhĤ balených vod jistČ nebude
jednoduché. Proþ tedy nezkusit nabídnout to, co EvropČ rok
od roku þím dál víc chybí a to je pramenitá voda? Náchod má
dokonce i ﬁrmu (pivovar) jíž je stoprocentním vlastníkem a
která umí mimo piva stáþet i dobré limonády a tedy urþitČ i pitnou vodu. Proþ tedy nČkteĜí naši komunální politici neuvažují
o tom, jak onu zmínČnou miliardu udržet v náchodském
regionu a snaží se ji poslat kamsi do Francie?
Tak mČ napadá, že by snad pomohl apel od paní poslankynČ
Horníkové. Váha jejího slova je jistČ vČtší než kohokoliv z
nás. PĜed volbami v NáchodČ na podiu u radnice slíbila, že
bude všemožnČ podporovat svĤj volební obvod a že bude ze
všech sil pracovat pro jeho blaho a rozvoj. Budoucí generace
NáchoćákĤ jí pak jistČ budou tesat sochy do mramoru.
Libor Fiedler

spojených s pĜekyselením organizmu, o
potravinových doplĖcích a dalších pomocnících pĜi snaze ubránit pevnost zdraví našeho
tČla i mysli se více dozvíte na pĜednášce v
prodejnČ Zdravé výživy v NáchodČ (Plhovská 863 - U Španielovy pasáže, viz. fotograﬁe) dne 17.4.2008 v 17.30 hod.. PĜedstaveny
vám budou i dva preparáty z kategorie tzv.
zelených potravin: Výtažek z mladého jeþmene a oþistný prostĜedek Chlorella, o nČmž
mluví japonský léþitel Mirohito jako o smaragdovém džbánku pĜetékajícím energií þtyĜ
živlĤ - ZemČ, Slunce, VČtru i Vody. Jsme
na vaší stranČ - Prodejny zdravé výživy (pí
- centrum) v HronovČ, NáchodČ. Prodejna
Hronov - Hostovského 565 (U splavu - bowlingu). tel. 602 709 486,
www.zdravavyzivahronov.com,
zdravavyzivahronov@seznam.cz
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z VÝROBA z MONTÁŽE z SERVIS

ÿESKÝ VÝROBCE
¾ PLAST
(plastová okna, dveĜe)

¾ DġEVO
(eurookna, dveĜe)

¾ HLINÍK
(okna, dveĜe, rolety,
garážová vrata)

Polní 468,
Nové MČsto nad Metují
Tel./fax: 491 472 927,
777 113 020
Areál IDA 843,
Malé SvatoĖovice
tel: 499 886 131, 775 113 999
e-mail: info@proplast.biz
www.proplast.biz

) Kvalita je prioritou
 ) Kvalita je výzvou
 ) Kvalita je životní styl
 ) Kvalita je slovo...
a my slovo držíme!

NEJVĎTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ÿESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
þeská kvalita za polskou cenu - napĜ. trojdílná skĜín š. 180 v cenČ 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
Zavedená restaurace v Opočně
hledá

KUCHAŘE
 práce

na směny
 ubytování k dispozici
plat cca 18 - 20tisíc / měsíc
tel: +420 777 131 151
paní Ležáková

nejlevnČjší þeské kuchynČ, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotĜebiþe - kompletní sortiment do bytĤ a kanceláĜí
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

DģM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
DģM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092

OBJEKTIV 2008

V pilné pĜípravČ je další roþník výstavy
prací amatérských fotografĤ „ýeskoskalický objektiv 2008“. Vyhlášena jsou
dvČ témata: PĜíroda a Domácí mazlíþci.
Nejmenší formát prezentovaných fotograﬁí je A4. Fotograﬁe
do soutČže jsou pĜijímány nejpozdČji do
30. dubna. Prezentace
snímkĤ se uskuteþní
v
þeskoskalickém
muzejním
areálu.
Kontakt www.bozenanemcova.cz

RENOVACE
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

DĢíve

ŽALUZIE

Nyní

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

Tel./fax : 491 453 373, mobil 603 531 304, andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice

z shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří z renovace van
z textilní rolety z těsnění z vestavěné skříně na míru
z renovace dveří z venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže

DELFÍNI ÚSPĎŠNÍ TAKÉ V NĎMECKÝCH BAZÉNECH
Plavci Delfína Náchod mají za sebou mítinky v BerlínČ a v Korbachu
V prvním bĜeznovém víkendu se naše mladé plavecké nadČjezúþastnily spolu s plavci klubu Karosa SK Vysoké Mýto závodĤ v nČmeckém Korbachu - Kiliánova poháru. Zde jim za soupeĜe asistovalo 15
nČmeckých klubĤ. CelkovČ startovalo 213 plavcĤ, mezi nimi i 4 z
Delfínu Náchod. Naší nejúspČšnČjší plavkyní se stala v této velké
konkurenci na 25 metrovém bazénu Dominika Dusíková se 12 zlatými medailemi a pohárem za vítČzství v roþníku 1998.
DevČt medailí - z toho 5 zlatých a 4 stĜíbrné a také pohár za vítČzství
v roþníku si pĜiváží domĤ i o rok mladší LucieKramlová. StejnČ stará
Daniela Felgrová stála 6 x na nejvyšším stupni a jednou byla druhá.
TĜi medaile za 2 druhá a 1 tĜetí místo si vybojovala i 11-letá Dominika
KrĤlová. Naše þtyĜi dČvþata vyhrála také štafetu a tím i další pohár
za 4x50m volným stylem. BlahopĜejeme a tČšíme se na další úspČchy
této tréninkové skupiny trenérky KateĜiny Kramlové.
O týden pozdČji došlo k historickému úþinkování našich plavcĤ na
prestižním plaveckém mítinku ISM Berlín. Této rozsahem mamutí
akce se zúþastnili reprezentanti 19 zemí svČta vþetnČ olympionikĤ
NČmecka. Celkem 139 klubĤ pĜijelo s cca 1300 závodníky, takže

PRODEJ A MONTÁŽ

PLASTOVÝCH OKEN
Sleva pro všechny:
– 30% na vnitřní
plastové parapety až do
odvolání.

žaluzie * rolety * parapety

závod v Eurosportparku skuteþnČ v mnohém pĜipomínal „malou
olympiádu“. Od nás cestovali Josef Matyáš, Dominik ŠevcĤ a Marek
Rajsner. PrvnČ jmenovaný si odváží skvČlé 6. místo na 200 m polohový závod. PĜed ním skonþili pouze 3 MaćaĜi, EgypĢan a Estonec.
Další výborný výsledek je 7. místo na 200 m volný zpĤsob mezi 24
plavci v jeho roþníku 1996. Dále skonþil 2 x 11. na 50 a 100 VZ a
12. na 50 motýl. Dominik ŠevcĤ vybojoval 11. pozici na 100 motýl.
MatČj Rajsner v tČžké konkurenci nechal za sebou 9 plavcĤ na 100
znak a skonþil 46.
Delfíny ohromilo naprosto precizní organizaþní zajištČní vlastních
rozplaveb i ﬁnálových závodĤ - þasový harmonogram sedČl témČĜ na
vteĜinu, takže se i pĜi velkém množství disciplin dalo v klidu spolehnout na rozpisy bez strachu, že jim nČkterý start uteþe. Zpoþátku byl
také problém zorientovat se v nekoneþném bludišti Eurosportparku.
Celý je totiž vybudován pod zemí a jsou zde dva 50m bazény, skokanský a potápČþský bazén a nespoþet rĤzných relaxaþních bazénkĤ,
tČlocviþen a vodních atrakcí. První den naše výprava trochu bloudila
a nabČhala stovky zbyteþných metrĤ po schodech, halách a galeriích.
Našim plavcĤm to však pĜineslo cenné zkušenosti a hlavnČ to byla velká odmČna za jejich celoroþní tréninkovou píli.
P.J.
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AKČNÍ NABÍDKA:

PĚTI komorový systém za cenu ČTYŘ komorového!!!
Sada na údržbu pl. oken v hodnotě 500,-Kč ZDARMA
při objednávce nad 10.000,-Kč

STěECHY

provedeme práce:
* pokrývaþské * klempíĜské
* malby a nátČry * zednické
* tesaĜské * stavební práce
dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma
Tel. 608 345 132

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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního
systému
Vám nabízí prodej
z sádrokartonĤ z tepelných izolací z zateplení fasád
z maltové smČsi z omítky Terranova z desky dĜevoštČpkové a cetris
z okna Velux z dveĜe PORTA, KRONODOOR
Provádíme
z montáž sádrokartonĤ

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová,
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

Obec:Hronov Okres: Náchod
Novostavba RD v pĤvabné,
klidné lokalitČ s pozemkem cca
400 m2. V pĜízemí 3 místnosti,
WC, koupelna a spíž. V patĜe
též 3 místnosti se soc, zázemím.
Menší pĤda – úložný prostor.
Okna plastová, voda a odpady
napojeny na veĜ. Ĝád, topení ÚT
– plyn. Vše ve výborném stavu
– zapoþata kolaudace. Ihned
volné!!!
Zn.: 08D334
CENA: 2.870.000,-Kþ

Dr.byt 1+3 v NáchodČ, 77 m2, 1.NP, dobrý stav. Cena: 950.000,-Kþ

Obec:ýeská Metuje
Okres: Náchod
PČkný, Ĝadový RD v krásné lokalitČ. Dispozice- suterén, sklep, kotelna, uhelna a dílna. V patĜe chodba,
vybavená kuchyĖ, WC, koupelna a
garáž. V podkroví chodba, ložnice
s lodžií 2 pokojíky a WC s koupelnou a zimní zahrada. SítČ veĜ.,
el. 230/400 V, telefon, ÚT el. kotel
+ pevná paliva. Oploc. zahrádka
se skleníkem o výmČĜe 240 m2.
SUPER STAV !!!
Zn.:08D321
CENA: 1.390.000,-Kþ

Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy
a jiných
sypkých
materiálů.
TEL.:
602 145 222

BČloveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

Obec:Hronov Okres: Náchod
PČkný, koncový ěRD s vyhĜívaným vjezdem do prostorné
garáže. V suterénu 1+kk, WC a
koupelna, v patĜe vČtší 1+kk se
soc. záz. a terasou. V podkroví 3
pokoje, velká koupelna,WC a 2
lodžie. SítČ veĜ., ÚT elektro. Na
poz. 400 m2 venkovní krb a terasy.Klidná, pĜíjemná lokalita.
Zn.:08D335
CENA: 2. 970.000,-Kþ

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME

RK REKA - RYCHLOST,
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Obec: Hronov Žabokrky
Okres: Náchod
Velký komplex 4 budov na sebe
navazujících, vrátnice, opl. poz. 13
064 m2, výborný pĜíjezd. Admin.
budova 3NP, soc. záz., kanceláĜe,
šatny, sítČ, topení ÚT plyn – dobrý
stav. Navazující výr. a sklad. haly.
V areálu 7 garáží, vl. trafostanice
/ nutná oprava/. Voda veĜ. + 3 vl.
studny, odpady ýOV, nový plyn.
kotel. Možnost všestranného využití. Nutno vidČt.!!!
Zn.:08P319
CENA: 7.970.000,- Kþ

Obec: Velké PoĜíþí
Okres: Náchod
VČtší objekt po rekonstr. s poz.
267 m2 /další poz. cca 2500 m2
v pronájmu/. V pĜízemí velká
hala- dílna, kanceláĜ, šatna a
soc.zázemí. V patĜe provozní
místnost, sklad a pĤda. SítČ veĜ.,
vl.studna, plyn. Dobrý pĜíjezd
po panel.cestČ. Vše v dobrém
stavu, ideální pro autodílnu,
sklady, drobnou výrobu apod.
Ihned volné.
Zn.:08P329
CENA: 2.380.000,-Kþ

O další nabídce našich nemovitostí se mĤžete dozvČdČt v naší realitní kanceláĜi, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod.Nabídku našich
nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

Pro
šelmu v každém voze
Nekompromisní kvalita „Made in Germany“ za výborné ceny

PNEUSERVIS
ÿeská Skalice

PRODEJ PNEU
a RÁFKĩ
za nejlepší možné ceny
moto - osobní - nákladní
T.G.Masaryka 140
(Areál autoservisu EIDK s.r.o.
naproti þerpací stanici Benzina)

732 918 500

* SOUKROMĎ * ŠIKOVNĎ * ROZUMNĎ * SOUKROMĎ * ŠIKOVNĎ *
24 HODIN DENNĚ

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

Spolehlivě

Diskrétně

* stěhování bytů,
kanceláří a nadměrných
předmětů
* zámečnické práce
* drobné stavební práce

Půjčujeme

10 tisíc - 1 milion
řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,
tel: 775 05 93 88

Pronajmu 30 m s novým soc. zařízením na pěší zóně v Náchodě
2

- 1.patro. Vhodné pro kancelář, ale
i k přechod.bydlení.
Nájem 3000,-Kč + 1000,-Kč záloha
na energie.

TEL.:777 737 127
NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

za starý nábytek a nepotĜebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny pĜi stČhování,
prodeji nemovitosti þi likvidaci pozĤstalosti.

NEBANKOVNÍ
ÚVĎRY, PĩJÿKY
* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* DĤchodcĤm do 70 let bez ruþitele
* ZamČstnancĤm, podnikatelĤm i ženám na MD
* Od 6000 Kþ pro každého

Volejte: 739 559 743
Pro Hronov a okolí.

Máte záznam v registru?
Banka Vám nepĤjþí?
Zavolejte: 777 120 127 Nové MČsto a okolí

NEBANKOVNÍ PģJýKY
BEZ POPLATKģ

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pĜedmČty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dĜevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbranČ apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozĤstalosti, z pĤdy, i pĜi stČhování.
PO - zavĜeno, ÚT - ýT 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

BYTY
* Pronajmu v NáchodČ byt 2+1, nedaleko nákup.centra.
Nájem 3800,-Kþ a inkaso. TEL.:608 245 634
* Maminka s dcerou hledají pronájem 2+1 nebo vČtší 1+1
v okolí Náchoda, Nové MČsto n.M. a okolí, možný i odkup.
Tel. 731 719 308
* Pronajmu zaĜízený byt 1+1 (47m2) v NáchodČ na PlhovČ. Nová okna a fasáda. Nájem - 6.000,-Kþ/mČs. vþ. inkasa.
Kauce 10.000,-Kþ. Na dobu urþitou 1-2 roky s možností
prodloužení. Mob. 605 915 337.
* Koupím byt 2+1 v NáchodČ, pĜípadnČ vymČním za 2+1 v
Dobrušce + doplatek. TEL.:602 177 148
* Pronajmu družst.byt 1+1 v NáchodČ na PlhovČ, komplet.zaĜízený, nájem vþ.inkasa 6000,-Kþ. TEL.:606 143 633
v odp. a veþer. hodinách
* Pronajmu družstevní byt 1+1 s balkonem v NáchodČ Starém MČsta. Nájem 2.000,- Kþ, inkaso 3.000 Kþ s roþním
vyúþtováním. Vratná kauce 10.000,-. Tel. 605 715 395
* Pronajmu zaĜízený pokoj s kab.tel. + kuchyĖ atd. na
SUN v NáchodČ, Nejlépe muži - nekuĜákovi. 3000,-Kþ/
mČs.. TEL.:603 711 210
* GARSONIERA V NÁCHODċ K PRONÁJMU.
ZAěÍZENÁ DLE DOHODY, PO REKONSTRUKCI
BYTOVÉHO JÁDRA. MOŽNOST VYUŽÍVAT SKLEPNÍ KÓJI, SUŠÁRNU, KOLÁRNU. VOLNÁ IHNED.
TEL.:774 247 117
* K dlouhodobému pronájmu nabízíme byt 2+1 v BroumovČ, Na Pláni 197 ve 3. podlaží. Informace: 733 131 189
* Prodám a pronajmu. Prodám rodinný dĤm v obci Dolní Radechová v klidné lokalitČ, cena 1.950.000 Kþ. Prosím
nevolat RK. Dále pronajmu nezaĜízený byt 3+1 ve Velkém
PoĜíþí, volný od 4/2008. Cena 3000,- + inkaso. Tel. 777 770
254
* Pronajmu družst. byt 2+1 v NáchodČ, BČloveská ul.,
2 pokoje orient. k Montaci, volný od þervence, 5500,-Kþ +
el., vratná kauce 7000,-Kþ, tel. 604 98 38 44, e - mail: janecek65@t-email.cz
* Prodám DB 2+1 v Novém MČstČ n.M. - Malecí, 48 m2,
zdČné jádro, II.poschodí, klidná lokalita, ihned volný. Cena 1
mil.Kþ. TEL.: 776 312 889
* Pronajmu byt 2+1 96 m2 v HronovČ, náj.4000,-+ energie,
kauce 20 tis.Kþ. Možno i se zahradou. TEL.:736 537 033
* Koupím garsonku nebo byt 1+1 v OV nebo se žádostí do
OV v NáchodČ, platba hotovČ. TEL.:604 437 128
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v NáchodČ, sídlištČ SUN,
IV. patro, zdČné jádro, pČkný stav, nájem 5000,-Kþ + inkaso,
vratná kauce, tel. 608 942 065
* Prodám družst. byt 3+1, Náchod, sídlištČ SUN. 72m2.
Dobré dispoziþní Ĝešení, velká kuchyĖ, þistý a udržovaný
byt, po þásteþné rekonstrukci, nová plastová okna se žaluziemi. Obklad a dlažba v koupelnČ, kuchyĖ-dlažba. Koberec a
PVC v ostatních místn., balkón, sklep, kuchyĖ.linka. PĜípojka: tel., internet, kabelovka. Cena 1 048 000,- Kþ TEL: 776
139 680, RK NEVOLAT!
* Pronájem bytu v NáchodČ - 3+ kk, 50 m2, þásteþnČ zaĜízený, 4500,-Kþ nájem, 1700,- vratné inkaso, 12 000,-Kþ
kauce. Od 1.4.2008 volný. Tel. 724 739 225
* Koupím byt na Broumovsku. Na vlastnictví nezáleží.
Tel: 739 486 403
* Mladý pár hledá 1+1 k pronájmu. Police n/M-Hronov.
603 825 576
* Prodám družst.byt 3+1 80 m2 v Polici n.M. na sídlišti.
TEL.:607 550 227
* Prodám byt 2+1 v OV, v NáchodČ (poblíž gymnázia),
zdČný, v pĜízemí, þásteþnČ rekonstruovaný, cena dohodou,
tel. 777 00 79 77
* Pronajmu byt 3+1 v NáchodČ na PlhovČ, þást.zaĜ., volný
ihned Nájemné 5000,- + inkaso + kauce. TEL.:608 383 154
* Koupím byt v OV 3+1, 3+KK popĜ. 2+1, v Novém
M.n.Metují nebo v NáchodČ. Cena do 1,1mil., tel: 775 336
849
* Prodám byt 3+1 v OV v NáchodČ na BČloveské.
TEL.:737 832 174
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v bytovce Slavíkov u Horní Radechové. Podkrovní byt je novČ po rekonstrukci - kompletní el. rozvody, zateplení, þásteþná rekonstrukce stropĤ (+ stĜeþ. okna) + podlah. VytápČní aku kamny,
internet. Cena 950.000 Kþ, možná dohoda. Tel. 776 311 277
RK NEVOLAT.
* Koupím byt 3+1 v OV v NáchodČ nejlépe Plhov nebo
BČloves. Platba hotovČ. Tel. 737 194 941
* Pronajmu garsonku v NáchodČ-BČlovsi, vyší patro.
DlouhodobČ. Inf. na tel. 776 552 158
* Pronajmu byt 1+1 u VD SnČžka v NáchodČ, volný ihned,
kauce 20 000,-Kþ, tel. 777 82 82 29, 608 86 98 85
* Pronajmu velký byt 3+1 (+ komora), plocha cca 100
m2, I. kat., poblíž centra v NáchodČ. Byt je po rekonstrukci:
nová plastová okna, plynová topidla, kuchyĖská linka, lino.
Kabelovka, internet, telefon, pĤda, sklep, dvorek. Volný ihned. Kauce. Tel. 602 79 00 44
* Pronajmu byt 2+1 ve zdČném domČ se samostatným
vchodem po kompletní rekonstrukci + þásteþnČ zaĜízený,
centrum Náchoda, PodČbradova ul. Nájem 5500,- + inkaso.
Kauce 15.000 Kþ. Volný od 1.5.08. Tel. 777 796 996
* Pronajmu byt 1+1 a 3+1 v HronovČ. Tel. 608 11 00 41
NEMOVITOSTI
* Pronajmu garáž za Okresním soudem v NáchodČ. Vhodná i jako sklad. TEL.:608 245 634
* Sháníme ke koupi rodinný dĤm v ýerveném Kostelci a
okolí do 1,7mil. Rychlá platba. Tel. 608 667 734
* Prodám zahradu o výmČĜe 597 m2 v NÁ (zahr.kolonie).
VeĜ.vod., 230/400V, kĤlna na náĜadí. Možnost výstavby
zahr. domku. Cena: 170.000,-Kþ. Tel.: 604 612 264
* Nabízíme nízkoenergetické RD, sendviþové konstrukce
za ceny bytu. TEL.:603 525 531
* Prodám ve Václavicích oplocený pozemek 5500 m2 se
dvČma domky. Za vedena elektrika, vl.studna, cena 470,-Kþ/
m2. TEL.:608 245 634
* Hledám malý domek do 800tis. vhodný ihned k bydlení
a souþasnČ možnost rekonstr., mĤže být i na samotČ, 1-2km
od BUS nebo vlak. zastávky
do 30km do okresního mČsta, nejl. Náchodsko.Tel. 607
939 657
* Nabízím RD 10 km od
NÁ - ý.ýermná. Šest obyt.
místností, garáž,
2 x balkon, veĜ.vod., kanal.,
ÚT na el.energii i na TP.
Cena: 3,120.tis. Kþ. Tel.: 603
515 395
* Koupím chatku s malým
pozemkem v ýeské Skalici
nebo okolí. TEL.:603 730
636
* Chalupa Vestec u HoĜiþek
- RatiboĜice 3 km, rekonstr.

v r. 2004, 4+1, sprch.kout, WC, topení na TP + elekt., veĜ.
vodovod, kanalizace. Vl.pozemek 1742 m2.Lze využít k
tr.bydlení þi rekreaci. Na hr.pozemku protéká potĤþek. Cena
1,750 tis. Kþ Tel.: 603 512 674
* Na prodej zahrada o výmČĜe 580 m2 v NáchodČ „NA
BRANCE“. Celý pozemek je oplocený,les 100m, zavedená
mČstská voda. Lze výst. zahr. domku. Cena: 140.000,-- Kþ.
Tel.: 604 612 264
* Prodám pozemek urþený k zástavbČ RD obec Babí, cca
6078 m2, 400,-Kþ/m2. TEL.:737 348 137
* Prodám nový RD sendviþové konstrukce v ý.Kostelci.
TEL.:603 525 531
* Koupím RD v NáchodČ a okolí, do 1,5mil.Kþ. TEL.:774
678 899
* Koupím chalupu na klidném místČ (Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Pronajmeme skladové a provozní prostory v HronovČ
(bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2, vþ.kanceláĜe a zázemí,
vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz ﬁrmy.
Dobrý pĜíjezd vozidel, vše zrekonstruováno, k dispozici od
kvČtna 2008, venkovní prostor o vel.250 m2 pĜed skladem
též k dispozici. TEL.:777 152 750
* NabídnČte ke koupi chalupu 3+1 k rekreaci na Broumovsku do 1.2mil. v dobrém stavu Tel.: 608 883 012
* Prodám lukrativní stavební pozemek o výmČĜe 1259 m2
v Novém MČstČ nad Metují. Jedná se o rohový pozemek ulic
Družební a Sadová. Pozemek je situován na krásném místČ
mezi rodinnými domky. Cena k jednání dohodou. Volejte na
tel. 607 623 106
* Koupím stavební parcelu nebo rodinný domek v NáchodČ nebo blízkém okolí. Tel. 737 194 941
* Prodám zdČnou garáž v „újezdČ u Dolní nemocnice“ v
NáchodČ. Cena 180 tis. Kþ - a dĜevČnou „kadibudku“ starou
dva roky - za 2000,-Kþ.Tel. 608 146 654
* Prodáme starý RD v Šestajovicích, dĤm urþen k rozsáhlé rekonstrukci nebo k demolici. Pozemek 318m2.
Cena:90.000,-Kþ -k jednání. IDEAL REALITY, 602 204
002
KOUPÍM
* Koupím balíkované seno. TEL.:723 908 463
* PEěÍ použité koupím, pĜijedu, zaplatím, odvezu.
TEL.:605 706 038
* Koupím staré litinové zábradlí, kované ploty. Tel. 776 139
418
* Koupím zahradu do 5 km od Náchoda. TEL.:608 365
036
* Koupím pĤdní dlažbu, pískovcovou dlažbu, napajeþky
žulové i mramorové, staré ploty a brány kované. TEL.:773
207 158
* Koupím betlém dĜevČný, loutky a jakoukoli kvalitní starožitnost. Férové jednání. TEL.:773 207 158
* Koupím staré reklamní cedule, staré pĜilby, uniformy a
jakýkoliv vojenský materiál. Tel. 776 139 418
RģZNÉ
* Najde se prosím nČkdo, kdo by mi dČlal GARANTA na
kosmetiku? Tel.: 604 799 189
* Provádíme zednické práce, výstavba rodinných
domkĤ, adaptace, rĤzné opravy. Tel. 706 146 173
* LAST YEAR ADVANCED ST.OF ENG. SEEK EQALLY F.CONVERS. O.BETTER IN EXCHANGE F.TENIS
- LESSON O.GERM. + 736 782 068
* Pronajmu nebytové prostory v centru Náchoda 42 m2,
Weyrova ulice. TEL.:602 291 222

pouze ženou stav 120% + možný odprodej 90% zimní top
pneu na plech.ráfkáchs ozdob.kryty. Cena dohodou. TEL.:
737 678 056
* Prodám Škoda Octavia 1,9 TDI 66 kW, modrá metalíza, r.v.11/98, naj.162 tis.km. Maximální výbava SLX:
ABS, airbagy, klima, el.okna boþní i stĜešní, el.ovládaná a
vyhĜívaná zrcátka, dálkovČ ovládané centrální zamykání,
výškovČ nastavitelná pĜ.sedadla, palubní poþítaþ, rádio, litá
kola, pneu Continental 95%, zámek Construct, závČs SVC,
dálniþní známka 2008. Koupeno v ýR, 1.uživatel, pravidelný servis, kompletní dokumentace. Nebourané, velmi
dobrý stav, STK 11/2009, cena 150 tis.Kþ. Náchod, tel.608
955 425
* Prodám FORD ESCORT 1.6, r.v. 1990, stĜešní okno,
ABS, barva šedá, STK + EMISE do 5/09, 2 sady PNEU.
Cena 20.000 nebo dohoda jistá. Dále prodám OPEL CORSA 1.7D - VAN, r.v. 1996, bílý, STK do 2/2010, taž zaĜízení
+ 2 sady PNEU. Velmi spolehlivý, spotĜeba 4 l. Cena 30.000
Kþ nebo dohoda. Tel. 774 957 764
* Prodám FORD ESCORT 1.6 I, r.v.89 s doklady, na náhr.
díly, nepojízdný, platná STK, vada v elektrice, nutno vidČt.
Cena cca 3000,-Kþ. TEL.:731 230 230
* PĜestavby aut na LPG, splátkový prodej, akontace
již od 10%. Zápis do TP i na zahraniþní vozy. www.
autonaplyn.cz, JaromČĜ, Tel. 777 96 22 05
* Pískování auto-moto veteránĤ a jiných kovových pĜedmČtĤ. Tel. 776 179 503
PRODEJ
* Prodám prodejní stánek - kovová konstrukce s plachtou.
Stojánek na kola, váha - decimálka. Tel. 608 27 16 39
* Prodám trampolínu. Cena dohodou. Tel. 491 428 422
* PĜenechám vybavení staršího kadeĜnictví nebo prodám
jednotlivČ, nový sušák, židle, natáþky atd. TEL.:776 809
340
* Prodám levnČ kulatý konfer.stolek, tmavé sklo, kĜeslo
ušák, gramoradio Synkopa, LP desky, 2 ks garnyží 24O cm,
plyn.sporák Mora 217, Zn:stČhování. TEL.:737 678 617
* Prodám elektrický þtyĜplotýnkový sporák FIKO EI,
velmi zachovalý, cena 1000 Kþ. Tel. 720 642 300
* Prodám zachovalé pianino. Cena 12 000,-Kþ. Tel. 774
329 994
* Prodám vodní þerpadlo 1 rok staré s motorem. Tel. 491
461 672
* Prodám kolébku scarlet-borovice + pĜíslušenství nepoužívaná a dČtskou ohrádku L.Rossi - velká, skládací,
zachovalá - cena dohodou, telefon: 721 076 156
* PRODÁM systém Maxi Vapori 2000 - parní vysavaþ
vþetnČ žehliþky. OdmašĢuje, dezinﬁkuje a díky síle páry a
vysávání je ideální pro úklid celého domu. PĤvodní cena
1.998,- eur, prodám za 25.000,- Kþ. Zcela nový - záruka 5
let. Tel.:737 902 160
* Prodám dvojhrob v HronovČ, nutná oprava. Tel. 775
204 803
* Prodám koþárek zn.JANÉ - SLALOM, tĜíkolka, þervený, taška, pláštČnka, nánožník. Cena 6000,-Kþ. TEL.:737
261 516
* Prodám levnČ šatní skĜíĖ, svČtlý dub, dále rohovou lavici
- v kožence, s úložným prostorem - vhodná do kuchynČ, dále
kanceláĜský stĤl se zásuvkami (svČtlý dub), starší pĜíborník,
tel. 603 786 908
* Prodám na štíhlou postavu 160-170 výšku dlouhé bílé
šaty, jednou použité, za 500 Kþ + korunka do vlasĤ za 150
Kþ a k tomu
zdarma štrasové šperky. Tel. 776 727 901
* Prodám postel 1 a pĤl lĤžka stáĜí 7 let, cena 1000,-Kþ.
TEL.:775 113 927
* Prodám EURO SADU Leitz 68 na výrobu EUROOKEN. Dále prodám stĜedotlaké stĜíkací zaĜízení vþetnČ
pistole. zn. KOMA-ES. Tel. 774 30 80 86
* Prodám míchaþku na jedno koleþko. Tel. 491 47 51 53
DOM.MAZl.

* Pronajmu samostat.prostornou, vybavenou garáž - el.,
voda pod sídlištČm u nemocnice v NáchodČ. MČsíþnČ 750,Kþ. TEL.:491 421 556, 737 855 390
* Pronajmu garáž v NáchodČ - Na pĜíkopech (u Delvity).
Tel. 776 166 716 veþer)
* Hledám parkovací místo v garáži pro skútr. Nové MČsto nad Metují - ulice Dukelská nebo ulice pĜilehlé. TEL.:606
614 832
* Nabízím parkovací místo v garáži pro motorku. Náchod
- Plhov. TEL.:774 678 899
* Hledám parkovací místo v garáži pro skútr na SEZONU. Nové MČsto nad Metují - ulice Dukelská nebo ulice
pĜilehlé. TEL.:606 614 832
* Pronajmu garáž v Polici n.Met. ulice Ostašská. TEL.:607
550 227
* PĜijmu dva lidi pro prodej zboží z poboþky v NáchodČ.
Tel. 603 505 820
* PĜenechám zavedenou provozovnu bistra a cukrárny v
nákupní zonČ v HronovČ. Tel. 606 623 466

* Provedu þištČní kotlĤ na tuhá paliva.
Tel. 737 417 896
* Pronajmu garáž v ulici na Strži (u zimního stadionu).
Cena 1000,- mČsiþnČ. Volná ihned. Telefon: 602 190 100
* Vyklidím Vaši pĤdu a za staré vČci dobĜe zaplatím.
Tel. 776 139 418, 777 005 139
PěÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Hledám práci na pĜivýdČlek. Jsem SŠ, 33 let, mám
velmi dobĜe uživatelsky zvládnuté základní poþítaþové
programy, orientuji se na internetu. Ráda pro vás budu dČlat
z domova jakoukoliv práci na PC - zadávání dat, fakturaci,
hledání na internetu, vyĜizování el.pošty. PĜipojení k internetu mám. MĤže jít i o nepravidelnou, pĜíležitostnou práci.
Nabídky prosím na tel.þ. 776 664 261 - K. Smutná nebo
email: jursova.katerina@seznam.cz
* PĜivýdČlek po celý rok 4-15.000,-Kþ, po dohodČ lze pracovat i na Hý. TEL.:603 731 609, www.novaprace.com
* PĜijmeme ženy - muže na distribuci knih, výdČlek 12
000 - 25 000 Kþ, podmínka vlastní auto + ŽL, tel. 777 803
359
AUTO - MOTO
* Prodám FORD KA r.v.97, klima, super stav, Al kola,
cena 59.500,-Kþ. TEL.:603 515 395
* Prodám ŠKODA 120 na plynový a benzinový pohon,
r.v.1985, cena 1500,-Kþ. TEL.:739 231 963
* Prodám Renault Megane II 1.5 dci, 12/2003, naj.85 tis.
km, 3-D, 6x airbag, ABS, ASR, EBD, klima, el.okna, dálk.
centrál, palubní poþítaþ, multifunkþ.volant. Rádio, záruka,
cena 169 tis. Kþ. TEL.:777 082 651
* Prodám Peguot 206-1,4 HDI, top verse XS-LINE,
r.v.2006, klimatizace, stĜíbrná metaliza, 5dveĜový, Al kola
s let.pneu 90%, závČsné zaĜízení, naj. 15 tis. km, jezdČno

* Prodám štČĖata argentinské dogy, odbČr zaþátek dubna.
Tel. 602 276 858
SEZNÁMENÍ
* Hledám nezadanou prima pĜítelkyni ve vČku 35-43 let
na pohodové romantické vyjížćky na motocyklu. Ozvi se.
TĜeba budeš mile pĜekvapena a najdeš své štČstí. Jsem štíhlý,
184 cm vysoký, tmavé delší vlasy. Tel. 728 958 727

Chiptuning
Automobilů

Zvyšte si výkon o 30% a snižte
spotřebu až o 1 l/100 km

WWW.CHIPTUNNINGMOTO.CZ
Tel.:724 147 896, 732 480 489
MÁTE PRAVIDELNÝ PŘÍJEM?
CHYBÍ VÁM PENÍZE
A BANKA VÁM NEPŮJČÍ?
My ANO a navíc bez poplatků!

776 492 646
Možnost spolupráce

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané,
důchodce, ženy na MD
BEZ POPLATKŮ
tel: 739 317 455

Hedáme spolupracovníky

Nabízím
PROSTOR K PRONÁJMU
pro podnikání, zřízení prodejny apod..

Kde?

Červený Kostelec, ul. 5. května,
naproti PLUSU
celková plocha 35 m2 + WC
tel. 724 271 682
Zabezpečovací systémy
Sudek
Provádíme montáž a servis
zabezpečovacích a kamerových
systémů,videotelefonů a dveřních
komunikátorů

tel.:724823687
www.ZABEZPECENISUDEK.cz

Provádíme ekologickou

likvidaci vozidel
s možností odtahu
nepojízdného vozidla.
Tel. 774 455 454, 723 378 320
Máte zkušenosti s prací

OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE?
Pouze pracovité, spolehlivé a komunikativní 2 lidi s
vlastním autem PěIJMU na HPP

Nabízím kvalitní zaškolení,

25 - 30 tis.Kþ mČsíþnČ
TEL.:603 515 395

Chcete být v pohodě a mít
energii na rozdávání?
Zkuste staré čínské cvičení
ČUNG-JUAN ČCHI-KUNG.
Kurz 1. stupně se uskuteční
26.-27.4.2008
v Sokolovně v Náchodě - Bělovsi.
Více na www.cchi-kung.sk

PENZION LÁZNĚ REZEK

u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE
* UBYTOVÁNÍ

a další služby do 100 osob
Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU
800 282 282
Sendraž u N.Města n/Met.-Pěkný slunný pozemek o 1.200m2, inženýrské sítě na pozemku
220,-Kč/m2
Sněžné v Orl.horách-Roubená chalupa 3+kk po částečné rekonstr., pozemek 629m2
1,35mil Kč
Slavoňov u N.Města n/Met.-Pěkný RD (5+kkk) kol.v r. 2005, pozemek 1.288m2
3,1mil Kč
Dobřany v Orl.horách-RD s možností dvougener.užívání (dva vchody), pozemek 327m2
860.000,-Kč
Dolní Radechová-Pronájem nebytových prostor o zastavěné ploše 460m2,2x WC,2x umývárna 11.000,-Kč/měs.
Benešov u Broumova-Hrubá stavba RD (9 místností) s poz.290m2, možno odkoupit větší pozemek 1,050mil Kč
N.Město n/Met.-Zahrada o 3.385m2 k výstavbě rekračního objektu, na klidném a slunném místě
info v RK
Velká Jesenice-Pozemky o 5.194m2 pro výstavbu RD,el.v dosahu,voda-vlastní,kan.-čistička
150,-Kč/m2
Náchod-Pozemek o 1.230m2 pro výstavbu RD, inženýrské sítě jsou u pozemku
info v RK
DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁě
*Komenského 29, N.MČsto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602204002
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103
*T.G.Masaryka 126, ý.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

PO-PÁ: 9-12 a 13-17 hod. - TEL./ZÁZN. 491 433 781, e-mail: ckobnova@obnova.cz

S NÁMI JE KAŽDÁ ZEMÌ BLÍZKO

NAVŠTIVTE NÁS V OBCHODNÍ PASÁŽI MAGNUM NA KAMENICI V NÁCHODċ

KOLO PRO CELOU RODINU

PROJDĚTE SE LABYRINTEM A OCHUTNEJTE STŘEDOVĚKÉ LAHŮDKY – ZÁMEK LOUČEŃ A DĚTENICE
– SOBOTA 10.KVĚTNA 2008
ČEKAJÍ VÁS DVĚ TAJUPLNÁ A ZAJÍMAVÁ MÍSTA NAŠÍ HISTORIE, NEJPRVE SE ZASTAVÍME V PODĚBRADECH,KDE
BUDETE MÍT MOŽNOST PROHLÉDNOUT SI MĚSTO,PŘÍPADNĚ POOBĚDVAT, POTÉ SE VYDÁME K NOVĚ ZREKONSTUROVANÉMU ZÁMKU LOUČEŇ, KE KTERÉMU NÁLEŽÍ PARK, ALE PŘEDEVŠÍM LABYRINTÁRIUM, DÁLE
NÁSLEDUJE NÁVŠTĚVA ZÁMKU A PIVOVARU V DĚTENICÍCH, KDY PŘI HISTORICKÉM PROGRAMU BUDETE
VTAŽENI DO DĚJE A VRÁTÍTE SE DO STŘEDOVĚKU.
CENA VČETNĚ DOPRAVY A VSTUPNÉHO DO DĚTENIC JE 950,-KČ
****
ZA KRÁSAMI A TRADICEMI NAŠÍ ZEMĚ – ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC A TURNOV – SOBOTA 31.KVĚTNA 2008
JAK SE TOČÍ KERAMIKA, SOUSTRUŽÍ DŘEVO,ZPRACOVÁVÁ KOV, PALIČKUJE, MALUJE NA SKLE, FOUKAJÍ SE
SKLENĚNÉ PERLE, BROUSÍ KAMENY… VÍCE JAK 150 ŘEMESLNÍKŮ Z ČR ALE I Z PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ.
CENA VČETNĚ DOPRAVY A VSTUPENKY DO ZÁMKU 450,-DOSPĚLÍ, 420,-DĚTI A 430,-DŮCHODCI
****
DIVADLO HYBERNIA – TŘI MUŠKETÝŘI - SOBOTA 17.KVĚTNA 2008 OD 18:00
OBNOVENÁ PREMIÉRA VELEÚSPĚŠNÉHO MUZIKÁLU SE VRACÍ, TENTOKRÁT V NOVÉM OBSAZENÍ, ČEKÁ VÁS
BOHATÁ VÝPRAVA, ŠERMÍŘSKÉ SOUBOJE A SKVĚLÁ MUZIKA. CENA VČETNĚ DOPRAVY A VSTUPNÉHO 1.030,KČ. PROTO NEVÁHEJTE S OBJEDNÁVKAMI.
****
JEDNODENNÍ VÝLET NA KARLŠTEJN A DO PRAHY – SOBOTA 14.ČERVNA 2008
NA VÝBĚR ZE DVOU OKRUHŮ – OKRUH S KAPLÍ SV.KŘÍŽE ZA 790,-KČ A PRO DĚTI, STUDENTY A SENIORY CENA
640,- KČ OKRUH BEZ PROHLÍDKY KAPLE SV.KŘÍŽE ZA 620,- KČ A PRO DĚTI, STUDENTY A SENIORY CENA 560,KČ. PO PROHLÍDKÁCH ODJEZD DO PRAHY, KDE BUDE MOŽNOST VYUŽÍT PROGRAMU S PRŮVODCEM NEBO
OSOBNÍ VOLNO. CENA ZAHRNUJE VYBRANÝ OKRUH, DOPRAVU A PRŮVODCE.
****
V NABÍDCE MÁME ZÁJEZDY OD CK NECKERMANN (ŘECKO,TURECKO, BULHARSKO, MALLORCA)
– CENY JSOU KONEČNÉ (VČETNĚ LETIŠTNÍCH TAX A PALIVA)!!!!!!!!!!!!! + NAVÍC 20% SLEVA Z CELKOVÉ
CENY ZÁJEZDU DO 15.4.2008
****
NAVŠTIVTE NÁS A RÁDI VÁM POMŮŽEME S VÝBĚREM VAŠÍ DOVOLENÉ.

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

Společnost Serena
Industrie CZ s.r.o.

Jízdárna
DALEN

přijme

STARÁ ZÁMECKÁ
CESTA NÁCHOD
přijme

HLAVNÍ ÚČETNÍ
pro zpracování kompletního
podvojného účetnictví.

NOVÉ ČLENY
Hlaste se do 30.4.2008
776 49 49 07, e-mail: dalen@seznam.cz
www.dalen.wz.cz

Podrobnější informace
na tel. 739 317 821 nebo
e-mail: serena.cz@centrum.cz

VÝPRODEJ GARÁŽOVÝCH VRAT

ěíká se, že když bylo vynalezeno kolo, nejprve si jej nČkdo povČsil na zeć jako ozdobu.
Kola dČjin se otoþila jen o pár zoubkĤ dopĜedu
a kolo se stalo synonymem pohybu. Nejprve
mu pomáhá vpĜed koĖská síla, pĜidává se pára,
po planetČ si to brumlají stamiliony benzinem
pohánČných samohybĤ, aby se vše vrátilo
nazpátek - a kolu dává schopnost pohybu sám
þlovČk.
HORSKÁ I KROSOVÁ
Jízdní kolo se stává fenoménem moderního svČta. Neexistuje druhá lepší a efektivnČjší
možnost, jak rychle a snadno cestovat jen za
pomocí vlastních svalĤ. I když, výbČr je velký.
„Ano, u nás si mĤže zákazník vybrat z velké
nabídky horských i krosových kol“, Ĝíká jednatel þervenokostelecké spoleþnosti CykloSport
Ryba, provozující obchody se sportovním a
cyklistickým zbožím, pan JiĜí Ryba. V obchodČ spoleþnosti v Sokolské ulici si vyberete z
kvalitních kol v cenovém rozmezí od 5000,do 30 000,-Kþ.
„KOLA NA MÍRU“
„PĜi výbČru jízdního kola je dobré si ujasnit
kolik kilometrĤ a v jakém terénu jedete. Tyto
dva pĜedpoklady Vám umožní vybrat si kolo
pĜímo Vám „na míru k maximálnímu užitku“, podotýká pan Ryba. Vybírejte napĜíklad
ze znaþek APACHE, ROCK MACHINE þi
SUPERIOR. Ve standardní nabídce obchodu
se k okamžitému odbČru bČžnČ nachází cca 70
- 100 kol. Pokud máte zájem o jiný typ, není
problém jej do 1 - 2 dnĤ objednat. SamozĜejmostí je pestrý sortiment doplĖkového cyklo
- materiálu: obleþení, pĜilby, boty.
DċTSKÁ KOLA
Na své si pĜijdou i dČti, pro které jsou pĜipravena dČtská kola. „Je dobré myslet na jízdní
komfort i bezpeþnost vašeho potomka. Není

NOVINKY A TRENDY
PĜedstavují kola i módní trend? „Ano, pro letošní sezónu budou v módČ
kola v matnČjších odstínech, v loĖském roce se více kupovala kola jasnČjších
barev. Moderním designérským trendem jsou kola s rámy v rĤznČ tvarovaných proﬁlech, klasický kulatý prĤĜez již není nezbytností. Novátorskými
postupy konstruktéĜi vybavují i mechanismy pĜevodĤ, které mohou být u
nČkterých typĤ kol uschovány v samotném stĜedovém náboji. První kolo si
možná nČkdo povČsil na zeć jako dekoraci, na kolech od CykloSport Ryba
je ovšem lepší jezdit! (v pĜíštím materiálu se více dozvíte o dalším sortimentu bohatČ zastoupeném v obchodČ CykloSport Ryba sportovní obuvi)
echo - pi

z sekþní, zateplené s kazetami (rozmČr 2500 x 2150)
PĤvodní cena s montáží 33.900,- nyní 18.500,-

z sekþní garážové nezateplené s kazetami
(rozmČr 2500 x 2125)
PĤvodní cena s montáží 21.900,- nyní 12.900,-

z Výklopná vrata (rozmČr 2500 x 2075)
PĤvodní cena s montáží 14.500,- nyní 9.500,-

KONTAKT:
CykloSport Ryba - Sokolská ul. 299, ýervený Kostelec,
otevírací doba: po - pá: 9 - 17 hod., so - 9 - 11 hod., tel. 731 127 111,
e - mail: info@sportovnisvet.cz, internetový obchod: www.sportovnisvet.cz

Možnost odkupu i bez montáže. Tel. 723 067 596
DĚTSKÝ SECOND HAND z ANGLIE

VYDRÝSEK

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí
POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCO
NÁBYTEK

NÁCHOD, v ulici Purkyňova 561
- vedle dětsk.střediska
 dětské oblečení

všech věk.kategorií
 dospělé, outlet next
 přijímáme do komis.

prodeje kočárky

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00
tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

PO-PÁ 8-12 13-17

www.MARCONABYTEK.cz
Obec Slavďtín nad
Metují zveĢejěuje
ZÁMĎR PRODAT POZEMKOVÉ
PARCELY

7 stavebních parcel o prĤm.
výmČĜe 850 m2
- minimální cena 250,- Kþ/m2
- prodej nejvyšší cenové nabídce za 1 m2
Zájemci o koupi stavebního pozemku
mohou svoje nabídky podávat na adresu:
Obecní úĜad SlavČtín nad Metují, þ.p.
83, 549 01 Nové MČsto nad Metují.
Více informací na tel. 731 783 083,
739 474 223 nebo 491 475 530
(v úĜední dny stĜeda 14-17 hod.)

Střední škola Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218
přijme

NA FUNKCI ÚČETNÍ, ROZPOČTÁŘ
POŽADUJEME:
 znalost školské problematiky  účetnictví příspěvkových organizací
 sestavování rozpočtů  kalkulací a statistických výkazů  uživatelská znalost
programů Word a Excel
VZDĚLÁNÍ:
 minimálně úplné střední ekonomické
Strukturovaný životopis s kontaktními údaji zasílejte na e-mail ředitelky školy:
olga.talaskova@stredniskola-novemesto.cz do 11. 4. 2008.

smutnČjšího pohledu na dítČ, které svému kolu, koupenému „do foroty“ na nČkolik dalších let ještČ
nestihlo dorĤst a Ĝídí ve vzorném pĜedpažení spartakiádního cviþence. Takto by se opravdu kolo Ĝídit
nemČlo“, glosuje otázku šetĜení na nesprávném místČ pan Ryba. NezapomeĖte na doplnČní kola pro
dospČlého i pro dítČ bezpeþnostními prvky - svítilnou, odrazovými prvky, blatníky apod.. To vše
Vám v obchodČ CykloSport Ryba namontují již bČhem nákupu konkrétního kola.
EXPRESNÍ OPRAVY
Specialitou obchodu CykloSport Ryba je výborný servis jízdních kol, který se pyšní pĜívlastkem
EXPRESNÍ. V praxi to znamená, že všechny bČžné opravy kol jsou realizovány na poþkání.

SENIOR KLUB NÁCHOD
PENZION HARMONIE 2,
RybáĜská ul.1819
pĜipravil
* þtvrtek 10.dubna od 14.00
hodin - posezení u videa se Slávkem Hlaváþem Z OMIŠE LODÍ
kolem ostrova ŠOLTA
* þtvrtek 17.dubna od 14.00
hodin - posezení u videa BOROBODUR - co vydala džungle
* þtvrtek 24.dubna od 14.00
hodin - „NA SVATÉHO JIěÍ
- VYLÉZAJÍ ŠTÍěI“ - SenioĜi
pĜi muzice potČší se pĜevelice.
Posezení u vínka s hudbou, zpČvem a tĜeba i taneþkem.
TČšíme se na shledanou - Výbor
MO SDýR Náchod

PAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém splĖuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plnČné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zamČĜení v cenČ
dodávky
NeplaĢte víc
- zákaznický kupon slev pro další dodávky než

Vážíme si našeho zákazníka! musíte!

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitĜní, sítČ
proti hmyzu, parapety vnitĜní i venkovní, zimní zahrady.

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

Tesařství UŽDIL
provádíme
- půdní vestavby
- sádrokartony
- tesařské práce
- pokrývačské
a klempířské práce
TEL.: 602 827 860

Komenského ulice, Náchod
Přijmeme

KOSMETIČKU NA HLAVNÍ
PRACOVNÍ POMĚR
i bez živnostenského listu
PROMA REHA, s.r.o. nabídne desítky pracovních míst v Mezimďstí
NČkolik mČsícĤ trvala jednání mezi
východoþeskou spoleþností VEBA, textilní závody a.s. Broumov a spoleþností
PROMA REHA, s.r.o. ýeská Skalice o
odprodeji a pĜevzetí prĤmyslového areálu
v MezimČstí. Spoleþnost PROMA REHA,
jež je špiþkou ve svém oboru specializující se na výrobou polohovacích lĤžek pro
nemocniþní a peþovatelskou sféru a dalších pomĤcek pro handicapované, hledala
pro svoji další expanzi nové rozsáhlejší
výrobní prostory. Veškerá požadovaná
kritéria splĖoval právČ areál s továrnou v
MezimČstí.
Spoleþnost VEBA, která patĜí mezi nejvČtší a nejúspČšnČjší textilky v ýeské
republice, získala po útlumu svého výrobního stupnČ pĜádelen dostateþnČ velké volné prostory v BroumovČ - Velké Vsi, kam
pĜesune centrální sklady hotových výrobkĤ
z MezimČstí a celý uvolnČný areál postoupí spoleþnosti PROMA REHA, s.r.o.. Veba
tak dosáhne další koncentrace svých aktivit do cílových objektĤ v BroumovČ a v
Polici nad Metují, zkrácení hmotných tokĤ
i zjednodušení logistiky a úspor provozních nákladĤ.

PĜedání a pĜevzetí prĤmyslového areálu v MezimČstí bude probíhat v nČkolika postupných
krocích od þervence 2008 do 1. þtvrtletí roku 2009 tak, aby byly sladČny potĜeby a zájmy
obou ﬁrem v procesu zmČny. ObČ spoleþnosti se rozhodly spolu úzce spolupracovat i pĜi
informování veĜejnosti, ÚĜadu práce a dalších podnikatelských subjektĤ na Broumovsku.
PĜíchod spoleþnosti PROMA REHA, s. r. o. do MezimČstí povede k dalšímu žádoucím
posílením ekonomické struktury broumovského mikroregionu, neboĢ projekt nabízí þtyĜicet
až padesát nových pracovních míst v této lokalitČ.
(VD)

TEL.:602 190 040

HRONOV spol. s r.o. Hostovského 184,
tel.: 491 483 514
fax : 491 482 283, mobil: 602 494 408

VEŠKERÉ STAVEBNÍ,
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ,
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

KALKULACE ZDARMA

Váš dodavatel dveří
tel.:491 421 450
fax :491 451 144
mobil:777 809 933
www.stada.cz
e-mail:stada@stada.cz

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH
PROSTOR V HRONOVĚ

Podhradní ul.859
552 03 ýeská Skalice

 (bývalá Jednota)
 Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře a zázemí
 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
 Vše nově zrekonstruováno  Dobrý příjezd vozidel
 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2
TEL.:777 152 750

PENZION 469
nabízí ubytování vhodné i jako azyl
pro milence. Diskrétní místo, možnost
garážování auta, soukromí. Luxusní
pokoje a apartmány.

Ceny apartmánu 700 Kč
Tel. 723 067 596

085469

zdarma: 800 100 446

057306

zdarma: 800 100 446

083016

zdarma: 800 100 446

039961

zdarma: 800 100 446

BYT 2+1 OV, HRONOV – PěÍýNICE
Byt 2+1 rekonstruovaný na 3+kk v cihlové
zástavbČ. Souþástí je zahrada, sklep a
balkon. CP 115 m2.
Prodej 1 345 000 Kþ

BYT 2+KK OV, NÁCHOD – DUHOVKA
Byt o CP 60m2 v klidné þásti mČsta.
PĜedání zákazníkovi v záĜí 2008, moderní
výstavba.
Prodej 1 440 000 Kþ

BYT 2+KK OV, NÁCHOD – STARÉ MċSTO
NAD METUJÍ
Zajímavý byt ve zdČné zástavbČ o CP 59 m2.
K bytu náleží spoleþné prostory.
Prodej 1 050 000,-

CHALUPA, MARTÍNKOVICE, OKR. NÁCHOD
Velmi prostorný, stylovČ vybavený dĤm 5+1
o CP 269 m2. Krásné a klidné místo k rekreaci nebo bydlení.
Prodej 1 600 000 kþ

083639

081187

085204

071702

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

077156

zdarma: 800 100 446

NOVOSTAVBA RD, NOVÉ MċSTO N. MET.
Exkluzivní novostavba RD 5+kk/2G.
Atraktivní lokalita ve stávající zástavbČ. 5
min do centra, 5 min. do pĜírody.
Prodej 6 299 000 kþ

072506

zdarma: 800 100 446

EXKLUZIVNÍ RD, NÁCHOD BABÍ
Dvougeneraþní vila s nadstandardním vybavením. CP 1674 m2, zahrada 1484 m2.
Klidná þást mČsta.
Prodej 5 490 000 Kþ

ROUBENÁ CHALUPA, PċKOV U POLICE N. M.
Rekreaþní chalupa v krásném prostĜedí.
V dobrém stavu, po þásteþné rekonstrukci.
CP 490 m2.
Prodej 750 000 Kþ

RD, POLICE NAD METUJÍ
Nadstandardní mČstský RD se tĜemi samostatnými bytovými jednotkami s pĜíslušenstvím.
V klidné þásti mČsta.
Prodej Info v Rk

RODINNÝ DģM, HRONOV
Obytný dĤm se tĜemi byty v centru mČsta.
Prodejní a skladové prostory. PĤdní prostory
lze využít k další výstavbČ.
Prodej 5 200 000 Kþ

DVOUGENERAýNÍ RD, ý. KOSTELEC
RD v centru mČsta. DvČ bytové jednotky
využívány nájemníky. Možnost výstavby
podkrovního bytu.

083002

070140

081606

037995

054352

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

zdarma: 800 100 446

RD + STAVEBNÍ POZEMEK,
HORNÍ KOSTELEC
RD k celkové rekonstrukci. K domu náleží st.
pozemek, který je vhodný pro stavbu RD.

RD, ýESKÁ SKALICE
RD v Malé Skalici. Souþástí nemovitosti je
velký dvĤr, stodola a další nebyt. prostory.
CP 24 050 m2.

VESNICKÝ RD, BOHUSLAVICE N. METUJÍ
RD k rekonstrukci v klidné þásti obce.
Dispozice 4+1, vlastní studna, veĜejný vodovod. CP 167 m2.

CHATA SE ZAHRADOU, NÁCHOD
Zahradní chata umístČna na st. pozemku
u lesa. CP 1 027 m2. Zavedena voda, el.
proud. Parkování u pozemku.

Prodej 590 000 Kþ

Prodej 3 850 000 Kþ

Prodej 1 090 000 Kþ

Prodej 480 000 kþ

Prodej 2 950 000 Kþ

zdarma: 800 100 446

STAV. PARCELA SE ZAHR., NÁCHOD – BABÍ
St. parcela ve svahu na velmi klidném místČ.
Vhodné pro stavbu RD nebo ke stavbČ podnikatelského objektu.
Prodej 500 000 Kþ

Hledáme vhodné
brigádníky a brigádnice

Projekt DOPLNĎK má
nový kabát
www.doplnek.com

Rubrika CO? KDY? KDE?
Mediálním partnerem projektu DOPLNĎK
jsou noviny ECHO
CK SONA,Poděbradova 211, 547 01
Náchod,tel.491 426 922,
email:sona@sonatour.cz

Termální koupele Bojnice
- penzion s polopenzí, doprava
Termín 1.6.-8.6.2008, cena 5 200 Kč.

„DVACÍTKA
POSTAÿÍ“

Radní Broumova doporuþili silniþnímu úĜadu schválit výjimku na vjezd
autobusĤ s turisty k hotelu Praha na
tamním Mírovém námČstí. DĤvod?
Vyložení a naložení
zavazadel. Jako dobu
nutnou pro vyložení
a naložení „bagáže“
doporuþili maximálnČ
dvacet minut.
(r)

TOTÁLNÍ LIKVIDACE
ZÁSOB VAŠICH
PġEBYTEÿNÝCH
KALORIÍ!
Squash Centrum Náchod
tel. 602 886 577
ricochet
+ squash
+ stolní tenis
HázenkáĜská hala
- Hamra, Náchod
e - mail:
squash@atlas.cz

na letní sezónu - léto 2008 Letní restaurace
- provozovna u ýeské Skalice pĜijme zájemce,
zejména studenty
na letní brigádu - léto 2008 na pozice :
* kuchaĜ/ka, pomocný kuchaĜ/ka, prodavaþ/ka
* brigádníky na prodej - kopeþkové zmrzliny
* chlapce - studenty na technické zajištČní
provozu
požadavky :
zkušenosti - praxe v oboru gastronom.
výhodou, není podmínkou, komunikativnost,
pracovitost, samostatnost, odpovČdnost, kladný pĜístup k práci, jednoduchý provoz
nabízíme :
pracovní doba dle dohody, práce v pĜíjemném
prostĜedí, turistická lokalita, mladý kolektiv,
zajímavé ﬁnanþní ohodnocení v závislosti na
Vašich výsledcích,
Nástup možný duben - kvČten 2008 popĜ.
dle dohody
( brigáda již od kvČtna SO a NE )

Jen vážní zájemci !

Vaše kontakty se zájmem prosíme pouze po
SMS na tel.602 135 441

Pešta

klempířství

Klempířské
a pokrývačské
práce
mobil 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou
plošinou IP14-3

POZOR:
PLATÍ AŽ DO VAŠEHO
VYÿERPÁNÍ...

Kladské pomezí
bez hranic
Putovní výstava pĜedstavuje nejvýznamnČjší turistické atraktivity Kladského pomezí a polského pĜíhraniþí.
Od 31. bĜezna 2008 do 4. kvČtna 2008
lze výstavu navštívit v Novém MČstČ
nad Metují ve Spolkovém domČ (bývalá radnice). OtevĜeno po-pá od 8 do 17
hodin , so - ne od 9 do 16 hodin.
PĜijćte si pĜipomenout krásná místa v
našem Kladském pomezí i v blízkém
pĜíhraniþí. www.kladské pomezí.cz

NEBANKOVNÍ
PģJýKY
Pro podnikatele, zamČstnance a
dĤchodce úvČry již od 6.000,-Kþ

* žádné poplatky pĜedem!!
* peníze do 24 h.
Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00
www.proficredit.cz

Soukromá ﬁrma v Náchodě přijme

SAMOSTATNÉHO PROVOZNÍHO
ÚČETNÍHO
požadavky:
z samostatnost z ﬂexibilita z praxe vítána

Životopis + fotograﬁi zasílejte do 25.4.2008
na adresu: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod,
označte heslem „ÚČETNÍ“

VeĀer pro dobrou vďc
Spoleþensko - kulturní akce, již 8. roþník, se uskuteþnila 28. bĜezna 2008 v Divadle
v JaromČĜi. PoĜadatelem akce, jejímž cílem je sblížení zdravých a postižených lidí, byl
David Novotný z Náchoda a mČsto JaromČĜ. Produkci zajistila Petra Jansová z Police
nad Metují, dále spolupracovala agentura Jaro Management a Nova Art Praha.
Záštitu nad touto akcí pĜevzali starosta mČsta JaromČĜe, Ing. JiĜí Klepsa a MUDr.
Richard Seguens, senátor a místopĜedseda Výboru pro záležitosti EU, záštitu pĜijal i
krajský zastupitel a lídr ýSSD do zastupitelstva kraje - Bc. Lubomír Franc.
Ozdobou veþera a celého kulturního programu byla ýeská Miss 2008 - Eliška Buþková, která vystoupila v rozhovoru s moderátorkou poĜadu. Byla zde i ýeská Miss 2007
- Lucie Hadašová, spoleþnČ s ní pĜijela i 2.vícemiss Lilian Sarah Fischerová. Mezi celebritami našeho showbyznysu, jež svým vystoupením v 2,5 hodinovém programu podpoĜily slavnostní
atmosféru, se postupnČ vystĜídala Ĝada umČlcĤ. JmenovitČ napĜ. Hana KĜížková, Marcela BĜezinová, Michaela Dolinová, Naća Urbánková, Michaela Nosková a další. Na
obecenstvo velice zapĤsobilo vystoupení místních mažoretek - Scarlet JaromČĜ.
I letos patĜí dík StĜednímu odbornému uþilišti spoleþného stravování v Teplicích nad
Metují, které pod vedením paní Zdeny Jansové velmi dobĜe zajistilo raut pro úþinkující
a V.I.P. hosty.
Letošní program moderovala dvojice KateĜina Kristelová a Libor Bouþek. Finanþní
výtČžek veþera v celkové þástce 162.800,- Kþ bude vČnován Základní pomocné škole v
JaromČĜi a StacionáĜi Nona v Novém MČstČ nad Metují.
OpČt se podaĜilo uspoĜádat v JaromČĜi charitativní akci, která urþitČ splnila svĤj úþel,
za což patĜí dík nejen poĜadateli Davidu Novotnému a kolektivu, který se na ní podílel.
Velký dík patĜí také zástupcĤm mČsta JaromČĜ, kteĜí umožnili poĜádání v prostorách
místního divadla.
Text a foto Ivan Vávra

INTERNATIONALER SPRELA - CUP 2008
Dne 15. a 16. bĜezna se konal v NČmeckém Sprembergu tradiþní mezinárodní
turnaj v judu INTERNATIONALER
SPRELA - CUP 2008. Na tyto dvoudenní a vysoce prestižní závody zavítalo 48
klubĤ z celé Evropy, které pĜivezly 536
závodníkĤ.
JUDO CLUB ýeská Skalice nasadil do
bojĤ 5 judistĤ, kteĜí spoleþnČ s 13 borci z ýeské Lípy utvoĜili spoleþný tým
a pod hlaviþkou Lokomotivy spoleþnČ
bojovali v soutČži družstev o jeden z
pČtice nádherných pohárĤ, které þekaly
na stejný poþet nejlepších týmĤ.
V sobotu zasáhla do boje jen mláćata v
kategoriích U9 - roþníky 2000 a mladší,
U11 - roþníky 1998-99. V tČchto bojích
mČl JUDO CLUB pouze dva zástupce.
Tereza Kolínová se postarala o 1.místo
a získala zlatou sošku. Tomáš Kubíþek
ve velmi tvrdé konkurenci nezvládl boj
o tĜetí místo a skonþil na pátém místČ.
Celkem spoleþný þeský tým v sobotu
nasbíral dvČ zlaté, dvČ stĜíbrné a dvČ
bronzové sošky. Trio trenérĤ mohlo být
se sobotou na výsost spokojeno, protože
od mladíþkĤ v bílých kimonech se tolik
cenných kovĤ neþekalo. Všichni dali do
bojĤ úplné maximum. Do soubojĤ zapo-

jili i srdíþko, snad i proto, že to nebylo
na domácí pĤdČ, ale nČkde, kde nebyla
slyšet þeština a nikomu kromČ kamará-

dĤ a trenérĤ nebylo rozumČt. Mláćata
tak pĜipravila výbornou pĤdu pro své
starší kamarády a nadČji na zisk nČkterého z noblesních pohárĤ v bodování
družstev.
V nedČli už þtveĜice kouþĤ posílená
ještČ o jednoho trenéra nasadila do bitev
staré mazáky v kategoriích U13 - roþníky 1997- 98 a U16 - roþníky 199594-93.
JUDO CLUB zastupovali Jan Ćuriška a Kristýna Mišþuková, kteĜí urvali
zlato a KateĜina Kolínová, která získala
bronz.
Kamil Hanák do turnaje nezasáhl, protože si na sobotním spoleþném tréninku
v ýeské LípČ ošklivČ poranil koleno.
Osmnáctiþlenný þeský tým nasbíral celkem 10 cenných kovĤ a pĜi koneþném
zúþtování bodĤ obsadil sedmé místo.
Na páté ztratil 12 a na tĜetí 16 bodĤ.
Na vytoužený pohár v soutČži družstev
jsme bohužel nedosáhli, ale být sedmý
ze 48 oddílĤ je velmi dobrá vizitka þeského juda.
PČtice nasazených judistĤ z ýeské
Skalice dovezla domĤ þtyĜi cenné kovy
z toho tĜikrát zlato a to je nadmíru dobrý
výsledek !!!!
Michal Vydra

 Charitativní akci podpoĜili i zástupci místních samospráv. Na našem snímku
jsou (druhý zprava) Bc. Lubomír Franc - místostarosta Broumova a lídr ýSSD do
krajských voleb 2008 a (tĜetí zprava) Ing. JiĜí Klepsa - starosta JaromČĜe.

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí
z přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů
o objemu 2-7 m3
z nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
z přepravu sypkých hmot
z odvoz a likvidaci eternitu a azbestocementových směsí
z zemní práce

PŘIJMEME ŘIDIČE NA NOSIČ KONTEJNERŮ LIAZ.
Nástup možný ihned
Kontakt: Dopas Náchod s.r.o.,
V Náměrkách 104, Náchod-Bražec, Tel. 603 412 554,
491 428 612 fax491 421 128

IZOLACE VLHKÉHO
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM PODěEZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍNģ
Venclík J. 604 715 135, 737 672 191

www.venclik.com

NABÍDKA PRO

PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY,
DOMKY
na pozemní digitální vysílání
profi digitální sestavy pro terestrální a
satelitní pĜíjem do STA (technologie
ASTRO, AXING, GRUNDIG, TRIAX), projekty, rekonstrukce stávajících systémĤ,
prodej technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s.r.o.
Více informací na tel.:
ýeských BratĜí 89
491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)
604 264 708
547 01 Náchod
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po-ýt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR
BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

z prodej nábytkového a stavebního kování
z plošných materiálů z kuchyňských desek
z parapetů z bytových doplňků
z veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!
Tyršova 200, NÁCHOD - kování 491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156
Poděbradova 230, Náchod - plošný materiál 491 423 666

Auto-Branka s.r.o.
Náchod, Českoskalická 1743

POZOR! Od 1.4.2008 změna technologie mytí osobních
a dodávkových aut (do výšky 2,4 m)!

Náchod, Českých Bratří 89
příjme do pracovnícho poměru

KREJČOVÉ,
ŠVADLENY
NEBO ŠIČKY
Realitní kanceláĢ RAKO Trutnov s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Brzice - rodinný penzion na polosamotČ nedaleko Babiþþina údolí, krásná lokalita .............2.800 000,-Kþ
Teplice n/Met. - krajní ěRD 5+1 se zahradou a garáží na klidném místČ, ihned volné ........1.785 000,-Kþ
Nové MČsto n/Met. - lukrativní pozemek vhodný na stavbu RD o výmČĜe 1 259m2 ......Cena dle nabídky
Náchod - družst. byt 3+1 nad nemocnicí v 2.NP, ihned k nastČhování, podl. pl. 74m2 ........... 980 000,-Kþ
ýeská Skalice - rovinatý slunný pozemek o výmČĜe 2 865m2 na lukrativním místČ................300,-Kþ/m2
Náchod - Klínek - staveb. pozemek vhodný na stavbu RD o výmČĜe 1 640m2 .....................1.730 000,-Kþ
Náchod - prodej nových bytĤ 3+kk(1+kk, 4+kk) v zrekonstr. zdČném domČ, pl. 81,53m2...... INFO V RK
Náchod - RD 4+1 s garáží, vratná kauce 40tis., zálohy na služby3900,-Kþ/mČs. .............nájem 8tis./mČs.
Suchý DĤl - RD 4+1 po generální rekonstr. s pĜístavbou garáže, k bydlení i rekreaci ..........1.700 000,-Kþ
Velké Petrovice - dĜevČná chatka na stavebním pozemku v CHKO Broumovsko ................... 120 000,-Kþ
Náchod - nadstand.byt 3+1, nová okna,plovoucí podlaha,nová kuchynČ,zdČné jádro...........1.630 000,-Kþ
Náchod - RD 4+1 s nebyt. prostorem a zdČnou prostornou kĤlnou v okrajové þásti ............2.350 000,-Kþ
Náchod - byt 3+1 nad nemocnicí s balkónem a výtahem, zažádáno do os. vl .......................1.150 000,-Kþ
Náchod - Kramolna - rozestavČný RD s pozemkem 594m2, podlahová pl. 150m2 ..............1.690 000,-Kþ
ýervený Kostelec - pronájem dvou prostorĤ s výlohami ke komerþnímu využití ................... INFO V RK
BezdČkov n/Met. - DB 3+1 po vnitĜní rekonstr. s balkónem ve zdČném domČ ........................ 990 000,-Kþ
Náchod - prodej DB 1+1 nad nemocnicí, užitková plocha 40m2, v 7.patĜe s výtahem ............ 675 000,-Kþ
Police n/Met. - zahrada vhodná na stavbu rekreaþního objektu 2 803m2, klidné místo ...........100,-Kþ/m2
Suchý DĤl - zahrada s okrasnými a ovocnými stromy-595m2 a staveb. pozemkem -34 m2 ... 250 000,-Kþ
Sendraž - slunný rovinatý stavební pozemek v pĜedhĤĜí Orl. hor o výmČĜe 2 148m2 .............. 790 000,-Kþ
Jedlová v Orl.horách - slunný rovinatý pozemek, v klidné až odlehlé þásti - 6 457m2 .......... 600 000,-Kþ
Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je pĜipravena v naší kanceláĜi Rako a to dennČ od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. þ. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

Nabízíme práci v novém
příjemném prostředí,
ve výborném kolektivu
a dobré platové ohodnocení.

V případě zájmu volejte:
602 138 218

 nová technologie od firmy WachTec
 všechny programy jsou s ručním předmytím
 možnost platby CCS kartou
 pro firmy možnost platby na fakturu
Pracovní doba Po-Pá 6,30 - 18,00 hod., So 8,00-12,00, dle dohody i mimo pracovní dobu

Více informací na tel. 491 433 075, 491 433 07

z nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu
z nabÌdka zkuöenostÌ
pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

V naöÌ spr·vÏ je nynÌ 5827 byt˘ ve 272 bytov˝ch
domech. Dob¯e tak vÌme, ûe kaûd˝ d˘m musÌ b˝t
samostatnÏ hospoda¯ÌcÌm subjektem, m· - li mÌt
spokojenÈ obyvatele a dobrÈ sousedskÈ vztahy. Naöe
komplexnÌ nabÌdka smÏ¯uje ke spoleËenstvÌ vlastnÌk˘
bytov˝ch jednotek a t˝k· se pomoci v oblasti spr·vy,
˙ËetnictvÌ, provoznÌ Ëinnosti, pr·vnÌch ˙kon˘, technickÈ agendy atd.. Vyuûijte naöÌ zkuöenosti, naöeho
stabilnÌho technickÈho a ekonomickÈho z·zemÌ. VY
budete bydlet, MY se o V¡S budeme starat!

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

OBVAZY PRO
MALOMOCNÉ
Členky ČSZ v Broumově se
zapojily do akce „Pletení
obvazů pro malomocné“.
Prostřednictvím
charity
je poté obvazový materiál
odesílán do leprosárií v
Indii a Tanzánii.
(r)

58
58
58
58

měsíců
měsíců
měsíců
měsíců

Volejte 491 424 522, 604 867 052
e-mail: echo@aremic.cz

2x horizontální solárium, 1x vertikální solárium
z ceny s permanentkou již od 4,-Kč/min./obyč sol.
z ceny s permanentkou již od 8 Kč/min./turbo sol.
z italské spodní prádlo, luxusní noční košilky,
dámské a pánské prádlo Fila, LOVABLE, silonky
z solární kosmetika, bižuterie, dárkové šeky
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!! NOVÉ TRUBICE NA VŠECH SOLÁRIÍCH !!

Tak proč si nepůjčíte?
Délka splácení

Máte své vlastní zajímavé fotografie?
Máte zájem nechat se vyfotit do naší
rubriky?

Michaela Klímová, Náchod - výjezd z náměstí, Tyršova 64
REZERVACE 775 066 055
po - pá 8 - 19 so 9 - 11

POTŘEBUJETE PENÍZE?

30 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč

Hledáme NOVÉ TVÁŘE
do rubriky DÍVKA ECHA

Profesional solárium

Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?
Výše úvěru

DO HOLLYWOODU
PŘES ECHO

Hledáme nové tváĜe! Zájemci a zájemkynČ hlaste se!
Agentura SINDY s.r.o. Hradec Králové
tel. 495 215 259, 775 944 470, 775 944 471, 777 944 416

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

Výše splátky
770
1 250
2 350
4 400

Celkem zaplatíte

Kč
Kč
Kč
Kč

44
72
136
255

660
500
300
200

Kč
Kč
Kč
Kč

Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání!

Zavolejte: 724 725 799

ECHO V
KUCHYNI
LEHKÁ
PROVENSÁLSKÁ
RYCHLOVKA
Zaþneme tím, že do vlažné vody namoþíme þínské rýžové nudle. Nakrájíme zeleninu - þínské zelí, pórek, okurku, cibuli,
þervenou papriku, vše na silnČjší proužky,
dáme na rozpálenou pánev, zakápneme
olivovým olejem (ten mĤžeme nahradit
jakýmkoli jiným olejem), pĜiklopíme a
þekáme, až zelenina pustí šĢávu. OkoĜeníme provensálskou smČsí koĜení, pepĜem
a solí, promícháme a opČt dusíme. Po 15
minutách vmícháme do zeleniny 2 - 3 vejce. Nudle scedíme, zalijeme vroucí vodou
a 2 minuty vaĜíme. OpČt nudle scedíme,
propláchneme studenou vodou a vmícháme do zeleninové smČsi. Vše ještČ nČkolikrát obrátíme na rozpálené plotýnce a
mĤžeme podávat. A vĤbec se nemusíte
šetĜit. Zvládnete i poĜádnou porci a pĜesto
se nebudete cítit pĜecpanČ.

kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

Tak, aĢ Vám chutná...pĜeje Laćka Škodová

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Husitská 11, Nové Město nad Metují

Tady je Policie ÿeské republiky

Oslíþku, otĜes se!

INY
ÉHO
NOV HODSK
NÁC IONU
REG

Vítejte v informaþním sloupku Policie ýeské republiky okresního Ĝeditelství
Náchod. Rozhodli jsme se pro Vás pĜipravit seriál s policejní tématikou.
V tomto a v následujících dílech se dozvíte užiteþné informace, návody a rady,
které by Vám mČly pomoci cítit se ve Vašem mČstČ, ve Vaší obci bezpeþnČji.
Budeme Vás prĤbČžnČ seznamovat s aktivitami policie a také s tím, jak Vy sami
mĤžete pĜispČt k ochranČ svého majetku a osobního bezpeþí.
Práce policie se bezprostĜednČ týká všech obþanĤ a lidé, kteĜí se je rozhodli
chránit a pomáhat jim, mají na svých bedrech nelehký úkol. Není vždy snadné
rozhodnout, jak vyĜešit sousedské neshody, rozplést nitky kriminálního þinu, asistovat u tragické dopravní nehody.
Ani pro Vás obþany není vždy jednoduché vČdČt, kam zajít þi zavolat, když
potĜebujete oznámit, že Vám nČkdo ublížil, že Vás nČkdo obtČžuje nebo tĜeba, že
jste stali svČdky protiprávního jednání; jak se máte zachovat pĜi dopravní nehodČ, co je pro policisty dĤležité, když voláte na linku tísĖového volání, co je vlastnČ to „trestní oznámení“, zda je možné vlastnit zbranČ a jak postupovat, pokud
si je chceme poĜídit. Tyto a další otázky Vám chceme postupnČ zodpovČdČt na
stránkách Echa.
Ve zdejším regionu pĤsobí Okresní Ĝeditelství Policie ýeské republiky se sídlem v NáchodČ, pod nČj spadají obvodní oddČlení Náchod, Nové MČsto nad
Metují, JaromČĜ, Broumov, ýervený Kostelec, ýeská Skalice, Hronov, Police
nad Metují a Teplice nad Metují. Organizaþními þlánky zdejšího
Ĝeditelství s celookresní pĤsobností jsou služba kriminální policie a vyšetĜování,
dopravní inspektorát, inspektorát pro zbranČ, stĜelivo, výbušniny a drogy, preventivnČ informaþní skupina, skupina vnitĜní kontroly, skupina služební kynologie a skupina služební pĜípravy.
Kontaktní adresy a þísla: Policie ýeské republiky, okresní Ĝeditelství Náchod,
Husovo námČstí 698, 547 45 Náchod, telefon 974 534 111 (ústĜedna), 974 534
207 (tisková mluvþí), e-mail: pcrna@mvcr.cz, orna@mvcr.cz, www stránky:
www.policie.cz/nachod
V pĜíštím vydání se dozvíte jak je vymezena þinnost policie zákonem, co je
policista povinen uþinit a co mu naopak zákony zakazují.

Pokud budete mít jakékoli otázky þi námČty, které budou týkat tématu pĜíštího
nebo dalších dílĤ seriálu, napište nám je prosím na výše uvedenou poštovní
nebo e-mailovou adresu.
TOTO jsou další TÉMATA seriálu:
z Co je to trestní oznámení, kde, co a jak oznámit Policii ýeské republiky
z Setkání s dopravní policií
z PoĜádková služba, aneb znáte „svého“ policistu
z ZbranČ a stĜelivo - dohled, dozor, povolování a evidence
z Jak se chovat pĜi dopravní nehodČ
z SenioĜi mezi námi bezpeþnČji
z „Kriminálka“ - televizní seriály a realita
z Zastavení u chataĜĤ a chalupáĜĤ
z Pejsci v akci, aneb služební kynologie
z Auto není trezor
z Cizinecká policie, cizinci u nás a v „Schengenu“
z Prevence kriminality - naše aktivity na Náchodsku
Eva PrachaĜová, tisková mluvþí PýR, Oě Náchod
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