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NAKUPUJTE U NÁS
KRIZE SE VÁS NETÝKÁ 

AK�NÍ CENY
SATELITNÍ TECHNIKY

JIŽ NYNÍ 

Hody, hody, doprovody, dejte vínko bílé.
Nedáte-li bílé, dejte aspo� �ervené, 
ve vinotéce nakoupíte brzy zase jiné

PNEUSERVIS Česká Skalice

NEJLEPŠÍ CENY pneu a ráfků 

165/70 R 13 od 595,-

195/65 R 15 od 880,-
Jen do vyprodání zásob!

Tel. 732 918 500
PNEUSERVIS Jan Isák, T.G.Masaryka (naproti čerpací stanici Benzina) 

NOVĚ OTEVŘENÉ ZASTOUPENÍNOVĚ OTEVŘENÉ ZASTOUPENÍ
DODÁVKA A MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT,DODÁVKA A MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT,

VJEZDOVÝCH BRAN, ZÁVOR, PARKINGŮ,VJEZDOVÝCH BRAN, ZÁVOR, PARKINGŮ,
DOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMŮDOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMŮ

Kontakt: 603 95 07 95, 776 121 122
info@garazovatechnika.cz          www.garazovatechnika.cz

RADEK HYNEK - GARÁŽOVÁ TECHNIKARADEK HYNEK - GARÁŽOVÁ TECHNIKA

 ZŠ Komenského 
Náchod se zú�astnila 
sout�že „NAMALUJ 
NEJKRÁSN�JŠÍ 
SLUNÍ�KO“.
 Mezi 20 nejlep-
ších výtvarných 
prací z celé republi-

ky se umístila Lucie Drašnarová ze 3.C.
 Tyto výtvarné práce budou umíst�ny v 
d�tských domovech a
nemocnicích. Nejkrásn�jší sluní�-
ka si m�žete prohlédnout na inter-
netových stránkách www.stesys.cz.                                                                                     

Mgr.Marcela Lepšová

SLUNÍČKASLUNÍČKA

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

nová otevírací doba: 7:00 - 17:00 hodin

- rota�ní , bodová a
  plochá tryska
- naviják na hadice
- naviják na kabel
- opera�ní tlak
  max.150 bar (EW)
- pracovní tlak: 100 bar

My�ka vysokotlaká 
RT-HP1545

4 130,-K� 2 990,-K�

NE�EKEJTE NA VYPNUTÍ

info@vsmix.cz



 Hv�zdy 
na talí�i

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

STÁLE VZPOMÍNÁME

   Anglická kuchyn� je pro pr�m�rného �echa velká neznámá, navíc se o ní traduje �ada 
pov�r a narážek na její kvalitu �i pestrost. Jaká je však anglická kuchyn� ve skute�nosti? Od 
kontinentální se liší p�edevším d�razem na vydatné snídan� a ve�e�e o n�kolika chodech, 
menší pozornost je naopak v�nována ob�du. Mimo�ádné oblib� se t�ší skopové, kr�tí a 
kachní maso. Pozitivním rysem je hojné využívání sladkovodních i mo�ských ryb, p�ede-
vším tresky a lososa, �asté jsou také mo�ské plody, zvlášt� kvalitní a �erstvé úst�ice. Ze 
zeleniny se nejvíce zpracovává hrášek, kv�ták, r�ži�ková kapusta, mladá karotka a ch�est. 
Anglická kuchyn� využívá mén� �esneku, zato cibuli nalezneme prakticky v každém pokr-
mu. Mezi vyhlášené anglické speciality pat�í slané i masové kolá�e, speciáln� p�ipravované 
pudinky, rostbífy a pe�en�. Národním jídlem je � sh & chips - smažená ryba s bramborový-
mi hranolky. Také hov�zí se zapékanými ledvinkami v t�stí�ku nem�že chyb�t na jídelním 
lístku v žádné pravé britské hospod�. Pudingy existují teplé nebo studené. Známý je p�e-
devším ten váno�ní, který se musí p�ipravit minimáln� m�síc p�ed svátky. P�ed podáváním 
se polévá ko	akem a alkohol se pro v�tší efekt zapaluje. Dalším anglickým originálem je 
„skvrnitý“ puding s rybízem a rozinkami �i švestkový puding. Pod termínem typická anglic-
ká kuchyn� si tedy p�edstavte p�edevším vydatné snídan�, odpolední �aj, rychlé ob�erstvení 
a jídlo „do ruky“. Ve všední dny Angli�ané snídají jen toasty s arašídovým máslem nebo 
kuku�i�né lupínky s mlékem �i jogurtem. Pravé anglické snídan� se v rodinách podávají jen 
o víkendu, když je ráno dostatek �asu na p�íjemné posezení. Jako první jsou servírovány 
ovesné kaše s mlékem anebo se smetanou a cukrem. Potom následuje „slaný“ chod s vejci. 
Jeho sou�ástí bývají párky, grilovaná klobáska, šunka, smažené žampiony, raj�ata, fazole a 
p�edevším slanina. Teprve potom následuje toast s máslem a s pomeran�ovou marmeládou 
nebo javorovým sirupem, dále pala�inky nebo typické anglické p�eslazené kolá�ky. K tomu 
se pije káva nebo �aj, obvykle s mlékem. Oproti snídaním je ob�d lehký, hlavním jídlem dne 
je totiž až ve�e�e. Ob�d se servíruje mezi 12. až 14. hodinou. Nej�ast�ji k n�mu dostanete 
toasty se sýrem a rybou, ku�ecím masem nebo se salátem. Ve�e�e se podává mezi 19. a 20. 
hodinou. Jedná se v�tšinou o teplé jídlo, na noc se opravdu Angli�ané najedí dosyta. A co 
alkohol? Populárním nápojem Brit� je pivo, ale také tvrdý alkohol, kterému vedle ginu 
vévodí whisky. Možná vás však p�ekvapí, že britská mládež do 16 let do hospody - pubu 
nesmí dokonce ani vstoupit!

Text p�ipravují žáci a pracovníci
St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Snídáte jako Angli�ané?Snídáte jako Angli�ané?

 S p�íchodem jara vrcholí snahy majitel� pozemk� a zahrádká�� o zvelebení tráv-
ník� a zkrášlení strom� a d�evin.
 Úklid shrabaného listí, v�tví ze stromk� a dalšího ho�lavého odpadu v�tšinou kon�í 
jeho spálením. Nevinný ohní�ek se však m�že nap�íklad vlivem silného v�tru rychle roz-
ší�it a napáchat zna�né škody v�etn� ohrožení život� a zdraví lidí. Duben proto pat�í v 
hasi�ských statistikách k m�síc�m, kdy mají hasi�i nejvíce zásah�. Z�ejm� tomu tak bude 
i letos. Nazna�il to již 2. duben, kde padl letošní rekord v po�tu požár�. V�tšina dubno-
vých požár� vznikla nedbalostí. P�itom sta�í dodržovat všeobecn� známé zásady: nepálit 
v dob� mimo�ádného sucha a v�trného po�así, ohništ� založit jen v bezpe�né vzdálenosti
od budov a ho�lavého materiálu, na míst� pálení mít k dispozici  hasební prost�edky 
(vodu, lopaty, hasící p�ístroje apod.). Po celou dobu pálení musí být p�ítomna osoby starší 
18 let a po skon�ení pálení musí být ohe	 uhašen a popel uložen na bezpe�né místo nebo 
zahrnut zeminou. Hasi�i v tomto období vyjíždí i k mnoha „planým poplach�m“. I proto 
je t�eba chystané pálení ohlásit na místn� p�íslušné Opera�ní a informa�ní st�edisko Ha-
si�ského záchranného sboru, v  rámci Královéhradeckého kraje na telefonní �íslo 950 531 
100. Pálení lze také oznámit prost�ednictvím webových stránek HZS - - v rubrice „pálení 
klestí“. Tímto zp�sobem lze p�edejít �ad� nep�íjemností a zbyte�ným výjezd�m požární
techniky. Legalizovat lze však pouze pálení suchého p�írodního odpadu. Zako�en�ný a 
velmi nebezpe�ný zlozvyk - vypalování suché trávy - je zakázán n�kolika zákony na 
ochranu p�írody i požární ochrany.
P�eji Vám všem hezké jaro bez „perných“ chvilek s hasi�i!

O. P�ibyl

JARNÍ ÚKLID 
SE M�ŽE PRODRAŽIT

Pod�kování
   Rád bych touto cestou pod�koval 
personálu O�ní optika Ji�í Malin-
ský v náchodské Pasáži Magnum 
za vst�ícný p�ístup k zákazník�m a 
profesionální jednání. 

J.Tu�ek, Náchod

Žáci z Hotelovky pomáhají dobré věciŽáci z Hotelovky pomáhají dobré věci
 Žáci St�ední školy hotelnictví a spole�-
ného stravování v Teplicích nad Metují v 
letošním roce podpo�ili již dva charitativní 
projekty.
 Tím prvním byla dobro�inná akce Fondu 
Sidus „KDO HRAJE, POMÁHÁ!“, jejímž 
cílem je získání � nan�ních prost�edk� na po-
moc p�i lé�b� vážn� nemocných d�tí v �R. 
Žáci naší školy prodávali stylové samolepky 
v hodnot� 25 K�. Každá sada obsahovala ve 
spodní �ásti unikátní kód, po jehož registraci 
byl ú�astník automaticky za�azen do sloso-
vání o iPhony. Dvojice Kate�ina Nováková 
a Antonín Meier b�hem �ty� hodin prodala 
v prostorách školy, spolužák�m a ostatním 
pedagogickým i nepedagogickým pracov-
ník�m veškeré samolepky. Tím všichni zú-
�astn�ní p�isp�li na konto pro nemocné d�ti 
celkovou �ástkou 1.250 K�.
 Dále se žáci dobrovoln� zapojili do Pro-
jektu Šance. Jedná se o preventivní huma-
nitární program pro komer�n� sexuáln� 
zneužívané d�ti a ob�ti obchodování s lidmi, 
kte�í žijí v �R v zapomenutí. Deset dvojic se 
vydalo ulicemi svých m�st a rozdávalo po-
hledy, které podávaly informace o projektu. 
Oslovení ob�ané poté mohli p�isp�t � nan�-
ními prost�edky dle svého uvážení. Žáci se 
setkali jak s velkou p�ízní, tak i s naprostou 
lhostejností a nezájmem. Konstatovat lze je-

diné. Nejšt�d�ejší byli obyvatelé v Polici nad Metují a v Hronov�. Zde totiž byla prodána celá 
kolekce složená ze sta kus� pohled�.
   Mn� nezbývá než ochotným žák�m pod�kovat za jejich aktivitu a p�át si, aby podobných 
št�drých lidí, kte�í nejsou lhostejní k osudu druhých, jen a jen p�ibývalo.

Mgr. Vlasta Drobná, koordinátorka

��Foto: Nejúsp�šn�jší dvojice Petr Veselý a Kamil Hejzlar, Tereza Kejzlarová a Lucie Holá

uvádí v m�síci DUBNU 2009

 P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, 
otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  ozna�ené  programy  pro  držitele  pr�kaz� M�Ú v Náchod�,  ZTP a ZTP/P. Pr�kazy na vyzvání p�edložte p�i kontrole vstupenek.  
Vozí�ká�i po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

* St�eda 15. 4. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové

Miroslav Vilímec (housle)
Koncert ab. cyklu - skupina “K”

Vstupné: 180, 160, 140, 120 K� SLEVA

* Úterý 21. 4. v 19.00 hodin
U�itelem v chudob�

Literárn� hudební ve�er s hosty
Františkem Pilzem a Jaromírem Horníkem

Malý sál m�stského divadla
Vstupné: 40 K�

* St�eda 22. 4. v 19.00 hodin
B. Šimková: Vila s v�cným b�emenem

Divadelní agentura Praha
Hrají: G. Vránová,  I. Kube�ka, J. �apka,

M.Steimasslová a další
Vstupné: 160, 140, 120, 100 K�  SLEVA

* St�eda 29. 4. v 19.00 hodin
Honza a František Nedv�d s kapelou

Vstupné: 250, 230, 210, 190 K�

M�STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA �ÍŽKA V NÁCHOD� 
BERÁNEK NÁCHOD A. S.

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
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

www.MARCONABYTEK.cz

Setkání s....Setkání s....
     Sdružení zdravotn� postižených Ná-
chod zve srde�n� své �leny a p�íznivce 
na setkání s �editelem náchodské ne-
mocnice, MUDr. Miroslavem Šváblem, 
které se koná ve st�edu 22.4.2009 od 
14.30 hod., v ODASU na Karlov� ná-
m�stí v Náchod�.
     V rámci setkání vystoupí s kulturním 
programem d�ti z Mate�ské školy Hav-
lí�kova, Náchod
     T�šíme se na Vaši ú�ast a vážíme si 
Vaš ho zájmu o v�ci ve�ejné.
  P�ipravené otázky pro pana �editele a 
poplatky za ob�erstvení odevzdávej-
te každou st�edu v naší klubovn�  MÚ 
Palachova ulice. (�lenové SZP - 35 K�, 
ne�lenové - 40 K�)

          Za výbor: Olga Frühaufová, 
Miroslav �ihá�ek

Větší rodinný dům s hospodářskou částí v obci Janov Tis, s pozemky ............................................... 2 100 000,- Kč 
Byt o výměře 38m2 1+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují ..........................................590 000,- Kč
Rodinný dům v Bohdašíně, zahrada 1486 m2, přírodní jezírka, vl.studna ........................................ 1 299 000,- Kč
Rodinný dům, 3 byty, dílna, zahrada nedaleko centra Červeného Kostelce ....................................... 1 450 000,- Kč
Udržovaný byt 3+1 v Náchodě na Plhově v družstevním vlastnictví ................................................. 1 199 000,- Kč

Udržovaný, světlý byt 3+1 v 7. podlaží v Růžové ulici na sídlišti 
SUN. Čistý vchod, příjemní sousedé, zateplené obvodní stěny a 
stropy, korková podlaha a sokl v kuchyni, zděné jádro, vestavěné 
skříně v chodbě a v ložnici dělají právě z tohoto bytu zajímavou 
příležitost ke koupi. Dispozice: 3+1, el. 220/380V, vodovod, kanal-
izace, topení dálkové.                           � Cena: 1 190 000,- Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

 Dne 13.4.2009 vzpomeneme jeden smutný rok, kdy nás
navždy opustila naše drahá a milovaná maminka, sestra, teta 
a babi�ka 12 vnou�at, paní Ji�ina Kucha�ová

„ T�žko jsme se s Tebou lou�ili, t�žké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekon�í, v srdci T� maminko stále budeme mít.“

 Kdo jste ji znali a m�li rádi, v�nujte jí s námi v tento
den tichou vzpomínku.

              dcery Edita, Marcela a Gabriela s rodinami a
              synové Jan, Ji�í a Milan s rodinou

 Dne 3.dubna 2009 by slavil sté výro�í na-
rozenin pan Prokop Rudolf, bývalý porybný              
z Lipí u Náchoda.
 Kdo jste ho znali, v�nujte mu tichou vzpo-
mínku.
     

Stále vzpomínají dcery Anna 
a V�ra s rodinami

 Už jen kyti�ku na hrob Ti m�žeme dát,            
chvili�ku postát a tiše vzpomínat.
 Dne 10.dubna 2009 uplynou 2 roky, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka,          
paní Emílie Bártová.

                         S láskou vzpomínají dcery 
Alena a Hana

 Odešel jsi, jak si osud p�ál, v našich srdcích a vzpomínkách 
z�stáváš dál.
 Roky plynou, jak tiché �eky proud, jen bolest nedá zapo-
menout.

 Dne 7.dubna 2009 uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek, bratr a kamarád, Roman Kürty

 Stále vzpomínají d�ti Marcelka, Rozka, Románek 
a Mare�ek, sestra Melánie a kamarád Petr

 Kdo jste ho znali, vzpome	te s námi

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

� (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



   Dne 24.b�ezna 2009 zaví-
tal v rámci svých pravi-
delných návšt�v v obcích 
Královéhradeckého kraje do 
Náchoda nám�stek hejtmana  
Ing. Vladimír Derner. Na 
náchodské radnici se setkal 
se starostou Ing. Old�ichem 
�tvrte�kou a s místostarost-
kou Ing. Pavlou Maršíkou-
vou, se kterými diskutoval 
zejména o problémech kolem 
výkupu pozemk� pro pláno-
vanou p�eložku silnice mezi 
Náchodem a Hronovem, o 
situaci v �erpání � nan�ních 
prost�edk� z Regionálního 
opera�ního programu a o 

možné ú�asti p�edstavitel� m�sta 
v nov� zakládaném výboru rady 
kraje pro národnostní menšiny. 
Vladimír Derner ocenil aktivní 
roli M�sta Náchoda p�i spolu-
ú�asti na opravách krajských 
komunikací.
„Rychlé a d�kladné zlepšení stavu 
komunikací a celé dopravní infra-
struktury je pro sou�asné vedení 
kraje prioritou a naše spolupráce 
s Náchodem je nadstandardn� 
dobrá.  S vedením m�sta jsme se 
shodli na  odhodlání v této spo-
lupráci dále pokra�ovat ve pro-
sp�ch ob�an�“, dodává nám�stek 
hejtmana Vladimír Derner.

Pavel B�lobrádek

Restaurace pod Montací 
v Náchodě

Vás zve na 
ZVĚŘINOVÉ HODY,

které se konají ve dnech
út, st, čt 14., 15., 16. dubna
 hudba k tanci a poslechu

Ve středu od 18 hodin
Kontakt:

Tel. 491 426 425
Srdečně zveme!

nejlevn�jší �eské kuchyn�, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot�ebi�e - kompletní sortiment do byt� a kancelá�í 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
D	M NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
D	M NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
�eská kvalita za polskou cenu - nap�. trojdílná sk�ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

ŘIDIČ, TEN TVRDEJ CHLEBA MÁ... IX.
V dnešním zastavení naší dopravní rubriky si více všimneme oka-
mžiku, kdy nás i ten nejlepší plechový �len rodiny p�esv�d�í, že 
je stále a jen - stroj. Ano, tématem je technická prohlídka. „Kdy 
to všechno za�íná?“, ptáme se pana Ji�ího Volhejna z Autoškoly 
Náchod. „Zákon �íká jasn�, že musíte p�istavit vozidlo nejpozd�ji 
ve lh�t� 4 let po prvním zápisu do registru silni�ních vozidel a 
potom pravideln� nejpozd�ji ve lh�tách dvou let. Tím mám na 
mysli nap�íklad vaše osobní auto, ale jsou i speciální vozidla (vo-
zidla taxi a další )– a ty musí na technickou kontrolu již jeden rok 
po zaregistrování vozidla a potom každý rok. Zájemce o detailní 
roz�len�ní typ� vozidel bych rad�ji odkázal na zákon �.56/2001 
Sb. o podmínkách provozu po pozemních komunikacích“, odpo-

vídá pan Volhejn. A to musím na technickou opravdu se vším, co jede a má motor. Tedy i 
s mopedem? „Tady jste uhodil zákon tak�íkajíc na hlavi�ku“, �íká s úsm�vem pan Volhejn 
a vysv�tluje, že i motocykl s obsahem motoru do 50 ccm musí na technickou kontrolu, 
ovšem s výjimkou motocyklu opat�eného šlapadly. A zjišt�né závady? Mohou být lehké, 
vážné �i nebezpe�né. Máte - li na vozidle vážnou závadu, musíte ji do 30-ti dn� odstranit. 
Je - li však závada nebezpe�ná, obujte pohodlné boty, protože jste dojezdili. D�íve, než se 
vydáme na technickou, musíme mít ovšem zm��ené emise. Na co si dát pozor? „Na termíny. 
Pamatujte, že provozovatel silni�ního motorového vozidla s výjimkou motocyklu, jehož 
provozní hmotnost je nižší než 400 kg a elektromobilu, p�istaví silni�ní vozidlo k pravidel-
nému m��ení emisí jeden m�síc p�ed ukon�ením platnosti technické prohlídky ve lh�tách 
stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku“, odpovídá lakonicky pan Volhejn. 
Nejen na silnicích, ale i ve stanicích STK platí, že �idi�, ten tvrdej chleba má... www.auto-
skolanachod.cz 

DOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHODOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHO

SV�T JE JEN 
JEDEN...

�íká senátor 
Jaromír Št�tina 
který je voleb-
ním lídrem 
hnutí Starosto-
vé a nezávislí 
do �ervno-
vých voleb do 
E v r o p s k é h o 
p a r l a m e n t u . 
Senátor Št�-
tina, noviná�, 
spisovatel a 
zakladatel agentury Epicentrum se v rámci 
volební kampan� bude pohybovat i v našem 
regionu. Setkat se s ním budete moci na 
nám�stích m�st stejn� jako na p�ednáškách, 
Na nich se dozvíte mnoho zajímavého z 
noviná�ské �innosti pana Št�tiny.
Sou�asný senátor totiž pracoval 14 let jako 
vále�ný korespondent a zú�astnil se dvaceti 
vále�ných kon
 ikt�. Besedy se dotknou i 
pal�ivého tématu energetické bezpe�nosti 
naší zem� i lo	ského útoku ruské armády 
na Gruzii. P�esto - nebo práv� proto, že 
Jaromír Št�tina prošel tolika ozbrojenými 
kon
 ikty, �íká: Sv�t je jen jeden... P�ij�te 
pana senátora podpo�it a vyslechnout si 
jeho vypráv�ní. V úterý 14.4 od 18 hodin 
se m�žete t�šit na jeho p�ednášku v Nácho-
d� (Hotel Beránek - p�ednáškový sál). V 
Novém M�st� nad Metují se s ním m�žete 
setkat tentýž den v dob� od 14 do 17 hodin 
- „p�ed Priorem“. Dne 15. dubna pak bude 
pan senátor na p�edvolební jízd� na trase 
Nové M�sto nad Metují - Dobruška - Hra-
dec Králové.

ŽALUZIE

D�íve

Nyní
ŽALUZIE

ŽA
LU

ZI
E

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

NECHCETE DO PLASTOVÝCH 
OKEN ŽALUZIE?
DEJTE SI ROLETY!
50 DRUHŮ LÁTEK

ŽA
LU

ZI
E

ŽA
LU

ZI
E

Provádíme 
ekologickou 

likvidaci vozidel 
s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel.:774 455 454,
723 378 320    

Vladimír Derner v Náchod�Vladimír Derner v Náchod�

MULČOVACÍ KŮRA
prodej i rozvoz 

v PALIVA VOJTĚCH
spol. s r.o. NÁCHOD, Běloveská 237

SLEVY LEDVICKÉHO UHLÍ
duben - květen

TEL.: 491 428 594, 775 720 820
po-pá 7.15-15 hod. 

Komplexní starost o bezpe�nost
Zpracování dokumentace  PO a  BP
Školení  bezp. práce a pož. ochrany
Ostraha v�etn� pultu centr. ochrany
Prodej ochranných prac. prost�edk�
Prodejna has. p�íst. a pož. vybavení

tel. 491 474 150, 
mail:hasici@tiscali.cz

HLEDÁNÍ HLEDÁNÍ 
HARMONIE TĚLAHARMONIE TĚLA

   Už J.A.Komenský �íkal: „T�lo, nech� každo-
denní své hýbání má“. To byly ovšem �asy 
bez naší „dok�eselagau��p�ikované„ civiliza-
ce i moderního životního stylu. U�itel národ� 
by jist� zvedl mravokárn� prst nad sou�asnou 
evropskou kulturou, která si tolik potrpí na 
mladistvý vzhled a „h�íšné“ módní trendy.
Jist� by byl však i on byl pot�šen p�i zjišt�ní, 
že v mnoha ohledech se �lov�k XXI. století 
vrací k odkaz�m  a tradicím minulosti. P�íkla-
dem je i masážní stroj ROLLETIC.
    Tento stroj používá jednu z metod   tra-
di�ní �ínské medicíny. Stimula�ní ú�inky 
se dosahují pomocí masáže v  oblastech 
akupunkturních drah, zasahují vzdálené 
�ásti t�la nebo s nimi spojené vnit�ní orgá-
ny. Vzájemným ovliv	ováním a masážním 
pohybem v drahách dochází k regulaci a 
usm�r	ování energie Qi  (životní energie), 
k regulaci prvku Jin a Jang, k  regulaci toku 

krve a k regulaci funkce vnit�ních orgán�.
Výsledkem je pak kladné ovliv	ování celko-
vého stavu organizmu - po stránce t�lesné i 
duševní.
    Jedná se o ú�inný masážní stroj, který p�i 
pravidelném a správném používání dokáže 
dob�e tvarovat postavu, odstranit nebo zmír-

VELIKONO�NÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
   Pan Josef Marian Barto	 - Dobenín s chotí a Správa zámku v Novém M�st� nad Metují si 
vás dovolují pozvat na VELIKONO�NÍ PROHLÍDKY ZÁMKU, které se konají ve dnech: 
sobota 11. 4., ned�le 12. 4. a v pond�lí 13. 4. 2009.
   V rámci t�chto prohlídek budete poprvé moci zhlédnout dv� další zp�ístupn�né místnosti v 
prvním pat�e zámku, a to koupelnu v�etn� dobového vybavení a nov� upravený Šicí salon.
Na vaši návšt�vu se t�ší Správa zámku.             

nit celulitidu a zmenšit objem masírovaných 
partií.
   V ROLLETIC STUDIU v Náchod� ovšem 
nenajdete pouze tyto masážní p�ístroje. No-
vým pomocníkem v pé�i o vaše t�lo je zde 
p�ístroj BALLANCER. Jedná se o originální 
p�ístroj pro lymfatickou drenáž. BALLAN-
CER má výborné výsledky p�i odstra	o-
vání projev� celulitidy a také p�i mízování 
otok� kon�etin v d�sledku primárního nebo 
sekundárního lymfatického edému. Sou�ás-
tí vybavení p�ístroje BALLANCER  jsou 
krom� základního „vaku“, (kterým prochá-
zí regulovaná  tlaková vlna) i kalhoty. T�šit 
se tak m�žete na p�íjemné procedury, které 
Vám zformují lýtka �i boky. Pocítíte celkové 
uvoln�ní i okamžitou úlevu od bolesti nohou. 
Už J.A. Komenský �íkal:“T�lo nech� každo-
denní své hýbání má“. A my �íkáme: „Když 
nemá každodenní hýbání své? Je tu ROLLE-
TIC STUDIO ! P�ij�te se sami p�esv�d�it.
Najdete u nás nový pocit t�lesné harmonie: 
ROLLETIC STUDIO
Náchod, Palackého 71 (vchod v objektu STI-
VAL), 547 01 Náchod.
Tel. 776 614 846. info@rolleticnachod.cz, 
www.rolleticnachod.cz
                             echo - pi, foto Ivan Vávra

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA
CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, OBÝVACÍ STĚNY,
LOŽNICE, SAMOSTATNÉ POSTELE,
POHOVKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE,
SEKTOROVÝ NÁBYTEK, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

Masáže - Reiki
Alena Fra	ková

Kamenice 140 Náchod
�� Rekondi�ní masáže

�� Masáž lávovými kameny
�� Ajurvédské masáže
�� Dornova metoda

�� Reiki a harmonizace �aker
Po-Ne 9 -19 hod

Objednání na tel.724 427 071

Slevový kupon na 50,- Kč
�



eštaP 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

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

a) pozemní (terestrální) s rozvodem
b) satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c) satelitní do STA s p�evodem SAT/analog 

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

sjednané
pro�  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej

technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
�eských Brat�í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

Na Pstruhy do PstraznejNa Pstruhy do Pstraznej
Smažírna a loviště ryb Smažírna a loviště ryb 

v Polsku ve Pstraznév Polsku ve Pstrazné

ZAHAJUJE SEZONUZAHAJUJE SEZONU
Vámi ulovené pstruhy 

na místě usmažíme nebo vyudíme

OTEVŘENO DENNĚOTEVŘENO DENNĚ
Možno též koupit okrasné stromky Možno též koupit okrasné stromky 

za bezkonkurenční cenyza bezkonkurenční ceny

NOVĚ OTEVŘENO

Pily od Pily od 
5.990,-K�5.990,-K�

K�ovino�ez H335R x
(objem válce 34,6 cm3,  

výkon 1,6 kW, hmotnost 6,2 kg)

AK�NÍ CENA 15.990,-K�AK�NÍ CENA 15.990,-K�

Seka�ky s pojezdem Seka�ky s pojezdem 
od 7.490,-K�od 7.490,-K�

Traktory Traktory 
od 38.900,-K�od 38.900,-K�

Dobrošovská 2008 (nad pivovarem), 
Náchod

TEL.:731 365 915, po-pá 9.00-17.00

www.nevap.cz
   Dobrušská 343, Opo�no                        po-pá 8.00-12.00 13.00-17.00
   TEL.:494 667 800, 732 311 520                    so 8.00-11.00

VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128, 491 420 881

STÍNICÍ TECHNIKA
uherova.zaluzie@post.czuherova.zaluzie@post.cz
www.zaluzie-jaromer.czwww.zaluzie-jaromer.czDOLANY 33
�� ŽALUZIE VŠECH TYP� - VNIT�NÍ - VENKOVNÍ
�� P�EDOKENNÍ ROLETY AL, PVC
�� GARÁŽOVÁ ROLOVACÍ VRATA
�� MARKÝZY
�� STÍNICÍ TECHNIKA VELUX
�� PLISÉ OKENNÍ A STROPNÍ
�� LÁTKOVÉ ROLETKY
�� SÍT� PROTI HMYZU
�� SHRNOVACÍ DVE�E

��774 450 150
�        723 762 150
PORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, KALKULACE ZDARMAPORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, KALKULACE ZDARMA

MNOŽSTEVNÍ SLEVYMNOŽSTEVNÍ SLEVY

Klempířství Rotter
Provádíme klempířské,Provádíme klempířské,

natěračské a drobné pokrývačské prácenatěračské a drobné pokrývačské práce

Veškeré opravy střech a komínůVeškeré opravy střech a komínů

Nátěry plechových střech včetně doplňků Nátěry plechových střech včetně doplňků 
nejkvalitnějšími barvami za příznivé cenynejkvalitnějšími barvami za příznivé ceny

Montáž komínových klobouků Montáž komínových klobouků 
provedení nerezprovedení nerez

Přijedeme a poradíme ZDARMAPřijedeme a poradíme ZDARMA
TEL.   603325691TEL.   603325691

NONSTOP KAVÁRNA ARKANANONSTOP KAVÁRNA ARKANA

Náchod, náměstí TGM vedle Hotelu BeránekNáchod, náměstí TGM vedle Hotelu Beránek

NOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENO
���������� r�zné druhy kávy       ��  výherní automaty
���������� nealkoholické nápoje      ��  výherní terminály
��������  alkoholické nápoje                               ��  ruleta
                  pivo Plze	, Gambrinus

LCD televizoryLCD televizory �� sportovní p�enosysportovní p�enosy �� hudební kanályhudební kanály
hernaherna

spol. s r.o.

od 
 rmy KJ MAX spol. s r.o.od 
 rmy KJ MAX spol. s r.o.
Hostovského 247, HronovHostovského 247, Hronov

tel.:491 482 484, 777 273 503tel.:491 482 484, 777 273 503

spol. 

�� kobercekoberce
�� linalina

�� plovoucí podlahyplovoucí podlahy
pokládka,pokládka,
montážmontáž

��

��



AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempí�ské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

Salónek Matýsek
Provádíme st�ihovou úpravu ps� r�zných plemen i vo�íšk�.

(st�íhání, trimování, koupání, foukání, úprava drápk�...)
P�i první návšt�v� má pejsek koupání zdarma.

íšk�.
�...)

Stražická Marta
TEL.: 602 361 768
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z Využijte stále letních slev na Vaši dovolenou 2009

CK Alexandria – 0,-Kč palivový příplatek + kapesné 66EUR na dovolenou
Akce trvá do 19.4.2009 a platí pouze z katalogových cen. Proto neváhejte a využijte této nabídky.

****
CK VTT – specialista na Řecko a řecké ostrovy LAST MINUTE SLEVY XXL

Kréta-Chania 28.5.-8.6.2009, hotel Sea Front*** - polopenze - 12.900,-Kč/osoba vše v ceně (včetně povinných příplatků, kom-
plexního pojištění), hotel se nachází přímo u moře a pláže, klidné prostředí

Kypr-Ayia Napa 24.5.-4.6.2009, hotel Limanaki Beach*** 
+ - polopenze - 14.500,-Kč/osoba vše v ceně (včetně povinných příplatků,komplexního pojištění), vhodný pro rodinnou dovolenou

Kos-Agios Fokas 28.5.-8.6.2009, hotel Primasol Archipelago*** 
+ - All Inclusive – 14.800,-Kč/osoba vše v ceně (včetně povinných příplatků, komplexního pojištění), příjemné prostředí, klidné umístění

Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2009 s odjezdem z NÁCHODA
ČEZ Aréna Pardubice-ALEXANDROVCI EUROPEAN TOUR 2009 – 17.6.2009 od 19h

Nenechte si ujít kvalitní a dokonale profesionální umělecké výkony, které přináší neopakovatelný zážitek.  
Cena: 1.290,-Kč včetně dopravy a průvodce

Divadlo Milenium – KLADIVO NA ČARODĚJNICE – 27.6.2009 od 19h
První český muzikál inspirovaný opravdovou historií českých zemí. Hrají: Ilona Csáková, Sisa Sklovská, Jiří Zonyga,…..

Cena: 1.045,-Kč včetně dopravy a průvodce
Divadlo Broadway – ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA – 19.9.2009 od 18h

Příběh je nejen parodiíí na rodokapsové detektivky a brakovou literaturu, ale také ukázkou velkého kontrastu mezi americkou a českou kulturou.
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ladislav Potměšil, Petr Štěpánek. Zuzana Norisová Cena: 1.099,-Kč/1.149,-Kč včetně dopravy a průvodce

Divadlo Hybernia – DRACULA – 10. 10. 2009 od 18h
Děj se odehrává v patnáctém a devatenáctém století, a v současnosti. Hrají: Daniel Hůlka, Monika Absolonová, Kamila Nývltová, Josef Vojtek,..

Cena: 1.149,-Kč včetně dopravy a průvodce
****

!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

Pro zam�stnance, maminky, 
d�chodce a podnikatele

LEVN�JŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065        

BEZ RU�ITELE!

P�j�ky!

BEZ POPLATKU!

N�M�INA - Lektorka s n�kolikaletou praxí nabízí VÝUKU, 
DOU�OVÁNÍ, P�EKLADATELSTVÍ N�meckého jazyka

(individuální i skupinové kurzy, dou�ování, p�íprava 
k maturit� a p�ijímacím zkouškám, p�eklady apod.)

Kontakt: Bc. Eva Pšeni�ková, Tel: 736 799 566

REALIZACE STAVEB
rodinné domy

rekonstrukce objektů

bytová jádra

zednické práce

Tel.: 777 162 574

Provádíme práceProvádíme práce
�� sádrokartonářské sádrokartonářské
    Komplet půdní vestavby    Komplet půdní vestavby
�� tesařské tesařské
�� pokrývačské pokrývačské
    včetně dodávky materiálu    včetně dodávky materiálu

TEL.: 602 827 860TEL.: 602 827 860

ŽELEZNÁ TRADICEŽELEZNÁ TRADICE
 Dobrovolní hasi�i shán�jí na svou �innost peníze kde se dá. Jedním z tradi�ních zp�sob� 
je po�ádání tzv. železné soboty. Novom�stští hasi�i železo sbírají od nepam�ti. I v dob�, kdy 
není ekonomicky výhodné železný odpad vykupovat, hasi�i necht�jí tuto „železnou“ tradici 
p�erušit. Novom�stští ob�ané tak op�t mohou po jarním úklidu dát v sobotu 25. dubna kovový 
odpad p�ed sv�j d�m a hasi�i s technickými službami se o jeho odvoz postarají.                PO

Malíøské Malíøské 
a natìraèské prácea natìraèské práce  

provede firma GROMASprovede firma GROMAS
- i na splátky- i na splátky

tel. 721 754 403tel. 721 754 403

DISCOUNT
- HOUSE

* zbo í pocházející z výprodejů a likvidací skladových zásob,
obchodních domů v CZ a zahraničí

* velký výběr kancelářských idlí různých velikostí, provedení a typů
* doplňky do domácností, koupelen a WC od ehlících prken

a po např. posilovací stroje
* různé elektro nářadí jako pily, vrtačky, brusky a jiné
* vybavení pro zahradu a volný čas od zahradního nářadí, zahr. sezení,

laviček, houpaček různých velikostí a jiné

ž

ž
ž

ž

Forma bazarového prodeje - zbo í, které je nové nebo mů e mít
po kozený obal, čárové kódy, nebo je nekompletní, popř.vrácené

- v omezeném počtu

ž ž
š

Nově otvíráme prodejnu levného zbo íž
v Náchodě v ulici Tyr ovaš

(vedle restaurace Sokolovna naproti bývalému elezářství)ž

LEVNÉ
ZBO íŽ
LEVNÉ
ZBO íŽ

PO - PÁ: 9 - 12    13 - 17
Bližší info na tel.: 608 309 009

Na Va i náv těvu se tě íme od úterý 14.4.2009.š š š

 V�rným mediálním partnerem projektu 
„Dopln�k“ (www.doplnek.com) jsou od 
jeho po�átku noviny ECHO
 Všem �len�m redakce pat�í zvláštní po-
d�kování i za projekt „Pomozte d�tem!“
 Projekt „Dopln�k“ byl v rámci své spo-
lupráce s projektem „Pomozte d�tem!“ 
vybrán do vysílání �eské televize. P�ed-
stavení tohoto spojence prob�hne dne 13. 
4. 2009 v 11:20 na �T l.



NEMOVITOSTI
* Pronajmu dlouhodob� od 7/09 rodinný d�m 
se zahradou a garáží v �ervené Ho�e. Nájemné 
5000,-K�. TEL.:608 90 30 70
* Nabízíme k prodeji stav. parcely ( v�etn� 
inženýrských sítí) pro výstavbu RD v p�kných 
lokalitách obce Bohuslavice a Spy u N.M�sta 
n.Met. Další informace na tel. 602 204 002. 
* Prodám zahrádku v zahr.kolonii v Náchod�, 
cca 500 m2, svažitý terén, okrajová s boudou na 
ná�adí, el. a voda zavedeny. Cena cca 150 tis.K�, 
v�. všeho ná�adí a 2 el.seka�ek. Sleva možná - 
rychlé jednání. TEL.:602 101 207
* Prodáme pozemky(možnost výstavby RD) na 
okraji obce Kramolna u Náchoda,cena 250,-K�/
m2 a dále ve V.Jesenici-k.ú.Veselice u �.Skalice-
,cena150,-K�/m2.Tel. 603 165 971-Ideal Reality
* Nabídn�te rod. d�m na Broumovsku, Ná-
chodsku, p�edh��í Orl. hor do 1,7mil. Tel.:776 
239 161
* Pronájem výrobní haly ( po dohod� i kance-
lá�í) o ploše 157 m2 v Novém M�st� nad Metují. 
Cena: 650,- K�/m2/rok. Tel. 777 602 884
* Koupíme chatu se zahrádkou v okolí Nácho-
da, tel.: 608 883 012
* Prodám v Novém M�st� n.M. starší RD neda-
leko centra, obsahuje 2 byt. jednotky 3+1, plyn. 
p�ípojka, zahrada cca 800 m2. Cena k jednání 
1.690.000 K�. Tel. 608 245 634
* Hledáme d�m k bydlení v okolí Hronova (V. 
Po�í�í, Stárkov, Zbe�ník, V. D�eví�..), cena dle 
stavu, max. 2,5mil.. Tel.: 608 667 734
* Nové M�sto nad Metují, pozemek pro 6 RD, 
6200 m2 k privátnímu prodeji. TEL.:604 72 36 
77
* Prodáme zajímavý stavební pozemek s vý-
hledem na okolí Náchoda. Tel. 777 81 80 53
* P�enechám týdenní apartmán pro p�t osob 
na Kanárských ostrovech. P.O.BOX 22, 547 01 
Náchod. ZN.:TENERIFE
* Prodám stavební pozemek na p�kném, slun-
ném míst� �ervený Kostelec - Lipky - vilová 
�tvr�, 600 m2, veškeré inž.sít� na pozemku. 
TEL.:604 974 446

* Koupím slunný pozemek na samot� do 
10km od Náchoda pro stavbu chaty. Tel. 608 
365 036
* Koupím stavební pozemek v �erveném Kos-
telci. Tel:608 124 409
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepe-
ný, cena 2.06 mil.K�. TEL.:775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici, celý podskle-
pený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K�. TEL.:775 
061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�,který se na-
chází v blízkosti Plusu a centra m�sta Hronov.
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu 
ur�itou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu ne-
ur�itou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 
3+1 a 1+0. Cena 2.590.000K�,- e-mail: fnin-
vest@seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodám RD v Jarom��i 5+kk, cena 2,5 mil.K�. 
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Pronajmu garáž v Náchod�. TEL.:732 167 
291
* Pronajmeme skladové a provozní prostory 
v Hronov� (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2, 
v�.kancelá�e a zázemí, vhodné pro skladování, 
prodejní sklad nebo provoz � rmy. Dobrý p�íjezd 
vozidel, vše zrekonstruováno, k dispozici od 
kv�tna 2008, venkovní prostor o vel.250 m2 p�ed 
skladem též k dispozici. TEL.:777 152 750

PRODEJ
* Prodám jídelní st�l - hn�dý, 130 x 80 x 76 
- lze prodloužit o cca 40 cm, + 4 ks polstr.židlí, 
dobrý stav, cena 1200,-K�. tel. 608 358 566
* Prodám dve�e 80 cm pravé i se zárubní, nepo-
škozené, bílé, v horní polovin� prosklené. Cena 
800 K�. Tel. 490 504 723
* Odprodej 3ks starších po�íta�� za 3.000,- a 
4.000,- K�. Pln� funk�ní komplety v�etn� LCD 
monitor� 15palc�, vhodné na kancelá�skou agen-
du, internet, zpracování fotogra� í apod. Foto a 
popis jednotlivých sestav na internetu na adrese: 
http://libor.� edler.sweb.cz nebo na telefonu 604 
672 252
* Prodám vykrmená prasata cena 35 K�/kg. 
Tel. 776 191 392
* Prodám mícha�ku na 1,5 kole�ka, na 380V. 
Cena 3000 K�. Tel. 608 833 424
* Prodám pra�ku 18 program� - buben na pra-
ní provedení chrom, pln� funk�ní, dále prodám 
lednici s velkým mrazákem - funk�ní, dále kuch. 
robota - též pln� funk�ní, matraci pro hosty - 
nová, dále prodám kuchy	ské nádobí (r�zné) vše 
zachovalé, za nízkou cenu. Tel. 722 554 693
* Prodám krbová kamna HAAS a SOHN, vý-
kon 7 kW, málo používané, Dále prodám v�tší 
rohová krbová kamna ABX, výkon 10 kW. Více 
info na tel. 723 975 021
* Prodám truhlá�ské borové a smrkové fošny. 
Tel. 774 30 80 86
* Prodám t�ínohý rotpod pro 2 rybá�ské pruty 
z duralu, NOVÉ, NEPOUŽITÉ, cena 1200,-K�. 
TEL.:777 077 095
* Prodám obývací st�nu, kaštanové barvy, 
ší�e 3x2 m, zachovalá, cena dohodou. Levn�. 
TEL.:777 173 819
* Prodám pšenici a trikitale 300 K�/q, šrot + 

* Nabízíme pronájem bytu 3+1 v Náchod�, 
Bílá 1962, 7. podlaží na dobu neur�itou. Tel.: 
733 131 189
* Hledáme podnájem nebo pronájem pro t�í-
�lennou rodinu 1+1 nebo 2+1 nebo 3+1, m�že 
být i menší rodinný domek se zahradou. V okolí 
Hronov, Náchod, Velký D�eví�. ZN. Moc nutné, 
sp�chá! TEL.: 606 139 730
* Prodám družstevní garsonku Nové M�sto 
n.M., zvýšené p�ízemí. Telefon: 604 634 742
* Pronájem bytu 2+1 v Jarom��i. Po rekon-
strukci. Tel. 606 643 635
* Pronajmu byt 1+2 (3) v Hronov�, v nov� zre-
kosntruovaném panelovém dom�, nájem v�.vše-
ch poplatk� cca 6.000,-K�. Kauce nutná. Více na 
tel.�. 732 553 988
* Pronájem �. Kostelec - bytu 3+1 po rekonstr. 
Tel. 606 643 635
* Nabízíme k prodeji byt OV 1+ KK, 33 m2 v 
Náchod� na B�loveské ulici. K bytu náleží sklep-
ní kóje, komora v mezipat�e + spole�ná komora 
na podlaží. Nová plastová okna, koupelna jádro, 
p�kná kuchy	ská linka, nový el.sporák, balkón. 
Byt k dispozici od 1.7.09.Tel.: 725 64 64 13
* Pronajmu 1+kk B�loveská ul. Náchod, cena 
dohodou + kauce. TEL.: 739 576 986
* Pronajmu garsonku - 22 m2 v Náchod� - B�-
lovsi, rekonstruována, nap�l za�ízená, 5500,-K� 
v�etn� SIPA. Tel. 776 707 735
* Pronajmu hezký byt 3+1 v Náchod�. Jedná se 
o slunný byt s balkonem a výhledem do p�írody. 
Možnost nast�hování od dubna 2009. Tel.: 732 
129 355.
* Pronajmu malou garsoniéru v Hronov�. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu byt 2+1 v NA Plhov, 5.patro, cel-
ková plocha 61 m2, nájem 4000,-K� + inkaso. 
Kauce 20 tis.K�. Volný od 1.6.09 možné i d�íve. 
TEL.:602 135 440, volat po 18.hodin�.
* Pronajmu samostatný pokoj s p�íslušenstvím 
a zvláštním vchodem, za�ízený, v rodinném 
dom� v Náchod�. Tel. 491 428 024
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na SUN. 
Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� - Brance. náj. 
4000.-K�. Kauce podmínkou. Info 736 766 488, 
16 - 19 hod.
* PRONAJMU 3+1 a 2+1: 3+1 velký 90 m2 
vol. ihned, 2+1 s lodžii 75 m2 vol. od 25.4., oba 
1.kat. po celk. rekonstrukci na atraktivním míst� 
v Náchod�. Kabel. TV, internet, telefon. P�da, 
sklep, dvorek. Kauce. Tel. 602 790 044
* Pronajmu byt 2+1 v os.vl.v Náchod�.nájem 
4500+ inkaso.Tel.776 109 064
* Pronajmu byt v OV v Novém M�st� nad Me-
tují Na Františku. Cihla, lodžie, sam. plyn. tope-
ní, internet, nízké náklady, kauce. tel. 491 473 
830 ve�er   mobil 732 284 594
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, poblíž cen-
tra,68má 1NP, 2 balkony, sklep, po celkové re-
konstrukci. Volný od 1.4.09 Nájem 9tis v�etn� 
služeb. TEL. 775 642 460
* Dlouhodob� pronajmu 3+1 v Novém M�s-
t� nad Metují. Byt je po rekonstrukci, zateplen, 
plastová okna, možnost p�ipojení k internetu. P�i 
nástupu kauce. Volný od 1.6. Tel. 608 323 373
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk (30m2) v No-
vém M�st� n/Met. Garsonka je po rekonstrukci, 
volná ihned. P�i nástupu kauce. Tel. 608323373
* Pronajmu garsonku v Náchod� blizko centra. 
D�m je zateplen, plastová okna, balkon. Volná 
ihned. P�i nástupu kauce. Tel. 608 631 550, 776 
581 363
* Prodám p�kný sv�tlý DB v Náchod�, 3+1, 76 
m2, panel, po celkové nadstandard. rek. v roce 
2008, cena k jednání 1 250 000,-K�. Tel. 607 77 
13 21
* Pronajmu byt 1+1 v Jarom��i, nájemné 3500,-
K� + inkaso. TEL.:775 061 233
* Nabízíme Vám prodej p�kného prostorného 
bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jarom�-
�e. Byt se nachází v 1.NP cihlového domu v klid-
né �ásti m�sta. Ve m�st� je veškerá ob�anská vy-
bavenost cena 890.000K�. Tel: 773 268 500,775 
061 233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Koupím byt s dluhem, p�ed vyst�hováním, 
právní vadou, nebo nevypo�ádaná manželství. 
TEL.:604 206 419
* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle nám�szí 
v Náchod�. Byt po nedávné rekonstrukci. Velmi 
dobrý stav. Pouze bezproblémoví zájemci. Ná-
jemné 4000,-K� a inkaso. Kauce nutná. Telefon 
správce 777 152 750
* Pronajmu kompletn� vybavený byt 1+1 u 
nemocnice. Nájemné v�etn� energií 5500,-K�. 
Kauce 15 000,- K�. Byt pronajmu pouze neku-
�ákovi. Tel: 777 567 588

* Pronajmeme byt 
1+1 53m2 v cihlové 
zástavb� v Náchod�. 
Kompletní vybavení 
(nové). Cena doho-
dou. Tel.: 737 464 
578

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

za starý nábytek a nepot�ebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny p�i st�hování,

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

608103810, 606270421
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P�J�KY - HYPOTÉKYP�J�KY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
p�j�ky až do 300.000,- 

bez ru�itele
P�e
 nancování drahých úv�r� a karet 

nap�. 200.000,- od 3.500,- K�/m�s.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úv�r až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na ú�tu
Do 50.000,- bez potvrzení o p�íjmu!

Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43 
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod
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www.orangeconstruction.cz

* Prodej bytu 1+1, 40 m2, OV//3. patro,
Náchod. � Cena 800.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1, 60 m2/DV/B/6.p.              

Jaroměř,možnost převodu.

� � Cena 1.190.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1/52m2/DV, Náchod.       

 �  Cena 990.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1/65m2/OV, Náchod.         

 � Cena 1.250.000 Kč

* Prodej bytu 2+1/58m2/OV, Úpice.                                             

� � Cena 1.150.000 Kč

* Prodej bytu 3+1, 78 m2/DV/L/3.p.,              

 Náchod.  � Cena 1.170.000 Kč

* Prodej bytu 3+1,76 m2/DV/ B/2.p.,  

Náchod. � Cena 1.200.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1, 62 m2/DV/B/3.p., Jaro-

měř.  � Cena 1.400.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1, 71,5 m2/OV/L/12.p., 

Náchod.  � Cena 1.300.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1, 72 m2/DV/L/2.p., Týniště 

n.O.  � Cena 1.250.000 Kč.

* Prodej 1/2 RD 3+1/OV,Náchod-Klínek s  

garáží.  � Cena 1.500.000 Kč.

* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.

horách.  � Cena 4.300.000 Kč.

* Prodej zavedeného hostince u obce 

Bezděkov.  � Cena vč. vybavení.  

     1.780.000 Kč.

 
Pobočka Náchod:

mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735

BYTY
* Prodám DB 3+1, 2 balkony, výhled do lesa, 
Náchod - Plhov, nejvyšší nabídce. TEL.:606 823 
417
* Pronajmu v Náchod�-B�lovsi (u parku) celý 
za�ízený domek 2+1 s p�ísl. 4 student�m - stu-
dentkám, od zá�í 2009 do 6/2010 a každý další 
školní rok. 2x televize, internet. Topení a oh�ev 
vody na plyn. V objektu zákaz kou�ení, cena do-
hodou - levn�. Tel. 774 329 994
* Pronajmu dlouhodob� od 7/09 byt 2+kk v 
Náchod� v 1.NP poblíž centra. Nájem + zál.na 
energie 6000,-K�. TEL.:608 90 30 70 RÁME-
�EK * Pronajmeme byt 2+kk na SUN v Nácho-
d�. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk 33 m2 sterasou 
v Náchod� na Lipím naproti hospod�, nájem 
3500,-K� + inkaso. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu byt 3+1 v OV u centra Náchoda, 
volný od 1.5., kauce 15.000 K�. Tel. 737 07 65 
07
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� naproti Kinu 
Vesmír. Cena dohodou - výhodn�. TEL.:603 194 
192
* Pronajmu dlouhodob� hezký podkr.byt 3+1 
v 1.NP nov� zrekonstr.RD, 103 m2, se zahradou 
ve Vysoké Srbské. Nájem 5500,-K�. TEL.:608 
90 30 70
* Pronajmu v RD 4 místnosti ve Velkém Po�í�í. 
Tel. 731 782 204
* Pronajmu nový byt na okraji Hronova, 70 
m2, volný ihned. Tel. 608 21 31 54
* Pronajmu nový byt na okraji Hronova, 38 
m2, volný ihned. Kontakt: 608 21 31 54
* Sháníme ke koupi p�dní byt 2+1 v Náchod�, 
Hronov�, hotovost. Tel.: 773 55 90 14
* Pronájem bytu 2+kk v Náchod� B�lovsi. 
Cena: 5 500,- K� + zálohy na služby. Tel. 774 
311 404
* Prodám v Náchod� nadstandard. byt 2+kk 
v OV a p�kný zateplený DB 1+kk, balkon. tel. 
604 336 337
* Vym�ním DB 3+1 v Náchod� za 2+1 event. 
garzonku + doplatek dohodou. Tel. 605 364 451 
ve�er od 19 hod. nebo SO, NE
* Majitel domu pronajme dlouhodob� byt 1+1 
ve Velkém Po�í�í. TEL.:605 581 639

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ�
*Dukelská 662, N.M�sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103

*T.G.Masaryka 126, �.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Česká Skalice-Větší RD s komer.prostory a garáží k část.rekonstr.,poblíž náměstí,užit.plocha 257 m2 ....................1.500.000,-Kč
Teplice n.Met.-Zdoňov-Pěkný RD po část. rekonstr.s byty 2+1 a 2+0,dvě koupelny,poz.581 m2 ..............1.350.000,-Kč SLEVA!
N.Město n.M.-Družst.byt(3+1) v 1 NP panel.domu na Malecí,s garáží (popř. samostatně),zděné jádro .................1.550.000,-Kč
N.Město n.M.-Krčín-Byt 1+1 (38m2),OV,1.patro okál.domu-plast.okna,společ.půda,zahrádka ................... 569.000,-Kč SLEVA!                                                                      
Náchod-Branka-Pěkný druž.byt ve zděném domě,2.patře,po kompl.rekonstr,s luxus.kuch.linkou ............1.790.000,-Kč SLEVA!
N.Město n.M.-Krčín-Byt 2+1(48 m2),OV,v přízemí,s plast.okny,novou koupelnou,strop.kazetami..velká půda ..........775.000,-Kč
Č.Čermná u Náchoda-Restaurace s bytem(1+1),výčep,kuchyň,salonek,sál,sklep...na poz.551m2 kolna .........................1,1mil.Kč
Slavoňov u N.Města n.M.-Stavební parcely s inž.sítěmi(1465 a 1515 m2) na lukrativním místě-nová zástavba ............ k jednání 
Slavoňov u N.Města n.M.-RD 5+1 po část.rekonstr.s velkou dílnou a stodolou,na poz.2426 m2 studna ..............1.870.000,-Kč
Dobřany v O.h.-Větší dvougener.RD (6+1),dva vchody(dříve obchod), nové elktro-akumul.vytápění,poz.327m2 .......790.000,-Kč

50 K�/q, pytle vým�nou. Brambory Karin 5 K�/
kg. Vše p�stované bez um�lých hnojiv. Slav�tín. 
Tel. 732 381 524
* Prodám králikárny nové 4-6-9 kotc�. Ceny 
2400 K�, 3600 K�, 5400 K�, kurník nový zatep-
lený pro 10 a 20 nosnic, ceny 5000 a 7500 K�. 
Psí boudy všech velikostí zateplené i nezateple-
né, ceny od 1200 K� do 6000 K�. Psí kotce nové 
r. 2x2x3 m, cena 12.000 K�. Zahradní nábytek 
pro restaurace i na zahrádky, ceny od 2000 K� 
do 5000 K�. Tel. 776 042 090

KOUP�

* Koupím staré nebo historické jízní kolo. 
TEL. 603 173 075
* FOTOAPARÁTY koupím, objektivy aj. 
TEL.:604 72 36 77
* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 428 
455
* Koupím staré i poškozené hra�ky, nap�.Ka-
den a jiné. Dále koupím staré plyšáky. TEL.:775 
428 455
* Koupím staré hodiny, hudební nástroje atd. 
TEL.:776 139 418
* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji �ády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 
735 593

R	ZNÉ
* Elektrická akumula�ní kamna. P�enechám za 
odvoz kachlová kamna, zcela funk�ní, povrchov� 
zachovalá. Tel 777 137 711
* Koupím garáž v Náchod� - nejlépe poblíž Plho-
va. Nabídn�te. Tel. 602 19 28 33
* Za odvoz nabízím komplet st�echu - kro-
vy, pobití, eternitové šablony - nutno rozebrat. 
TEL.:608 080 068

* Pronajmeme obchodní nebo kancelá�ské 
prostory v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Pat-
ro. Tel. 606 951 546
* Pronajmu garáž 3,5x6 m v Náchod� - Babí 
(Vyšehrad). Cena dohodou. Inf. na tel. 608 717 
836
* Nabízíme ustájení vašeho kon�. Prostorné 
boxy, pastviny, celoden. pé�e.Tel. 776 707 735
* Zhubn�t� trvale, prof.vedení, www.hubnete.
cz/b5est
* P�enechám zaplacený jazykový kurz v He-
idelbergu (N�mecko). Délka 3-týdny, produkt 
Student Agency, vysoká kvalita intenzivní výuky 
n�m�iny, možno využít kdykoli v pr�b�hu roku 
2009. P�v. cena 12 250,- p�enechám za 8000,-
K� (rodin. d�vody), seriózní jednání, info na tel. 
725 679 907
* Pronajmu garáž v B�lovsi vedle hotelu Bo-
nato, na dobu neur�itou, el. 220/380 V (vlastní 
hodiny). Pronájem od 1.4.2009. Cena dohodou. 
Tel. 777 206 881
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jarom��e. 
Tel. 774 30 80 86
* Postavte se 
 n.krizi �elem, www.cinnostdo-
ma.cz/p1ohoda

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Sháníme muže i ženy na distribuci knih. 
Výd�lek až 30000,-K�. TEL.:777 803 359
* Studenti pozor! Hledáme n�kolik šikovných 
student� pro provád�ní anketních pr�zkum� na 
téma zdraví. Možnost až 100 K�/hodinu. Tel. 
605 505 691, p. Zdvihal
* Práce z domova. E-mail: janijiraskova@se-
znam.cz www.cinnostdoma.cz/j8
* Práce z domova nebo z kancelá�e, výd�lek 
až 6000,-K�/týdn� mobil: 724 907 894
* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 
6000,-K�/týden. TEL.:603 731 609

Horák Radek stavební a pokrývačské práce
provádíme: dlažby, obklady, sádrokartony, zateplovací 

systémy, pokrývačské práce, stavby od základu
Tel. 728 270 123, 733 578 755

e-mail: spp.horakradek@seznam.cz

AUTO-MOTO

* Prodám AVIA kontejner s 2 kontejnery (vy-
soký, nízký). TEL.:491 428 594, 775 720 820 
po-pá 7,15 - 15.00
* Prodám Opel Astra combi, r.v.1996, benzin, 
1.4 ccm, 16 V, OTK 5/2010. Letní i zimní pneu. 
Cena 25 tis.K�. Tel. 737 97 00 10
* Prodám 4 ks zimní pneu Firestone Winter-
hawk 165/70 R 14 obuté na plech.discích na 
Škoda Fabia. Jeté jednu zimu, cena 4000,-K�. 
TEL.:721 547 127
* Koupím starý motocykl i nefunk�ní. TEL.:776 
139 418
* Montáže a servis LPG - Náchod. Ak�ní 
jarní cena sekven�ního vst�ikování od 22 000,-
K�. Jezd�te levn�ji! Milan Pšeni�ka - Tel.494 
948 807, mobil 777 05 44 15

* Koupím starý motocykl, moped i nefunk�ní. 
TEL.:773 207 158
* Prodám ŠKODA FABIA 1.2, 47 kW, r.v. 
2003, 1. majitel, serv. knížka, najeto 70.500 km, 
(nové pneu), Náchod. Tel. 605 849 334
* Koupím ŠKODA 120 bez SPZ, se záv�sem, v 
dobrém stavu, do 3000 K�. Tel. 776 042 090

Venclík J. 604 715 135, 737 672 191    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍM POD�EZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU

- OPRAVY KOMÍN�
- STAVEBNÍ PRÁCE



PNEUSERVISPNEUSERVIS
OPRAVY ALU DISKŮ

auto-moto

Zden�k Brož, P�í�ná 112
549 32 Velké Po�í�í

Tel. 608 541 313

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spl�uje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zam��ení v cen� 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit�ní, sít�
proti hmyzu, parapety vnit�ní i venkovní, zimní zahrady.

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

AKČNÍ NABÍDKA: 
� sleva pro důchodce -10%  
� Zimní sleva 25% !!!  
DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 20.000,-Kč

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

REHAU GENEO-revolu�ní 
pro
 l-bez ocelových výztuh -vyvi-

pro
 l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém pr�myslu a F1                               

nuto v leteckém pr�myslu a F1                               
Koe
 cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koe
 cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  
Vhodné pro nízkoenergetické a 

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
pasivní domy.REHAU IMPRESSIVE-nový 

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro
 l
šestikomorový pro
 l

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

DISTRIBUCE KNÍŽEK
NÁVOD� K OBSLUZE

NA VOZY FORD

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

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

snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
	 Žádné poplatky
	 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

d�chodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

ST�ECHY
provedeme práce:

* pokrýva�ské * klempí�ské 
* malby a nát�ry * zednické 
* tesa�ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

PŘIJMU
ASISTENTKY/TY 

DO OBCHODNÍ KANCELÁŘE 
V NÁCHODĚ. 
INFORMACE

NA TEL.: 777 345 132 
PO-PÁ

Zprostředkuji nebankovní 
kreditní kartu VISA na 100 000,-Kč

Je třeba jen OP a 1000,-Kč 
k založení kreditní karty

Bez příjmů a registru

TEL.:603 940 082, 731 817 679

Neúčelová nebankovní HYPO na 30 let
� Bez p�íjm� a registru
� Ur�ena každému

� Možno ru�it i družstevním bytem
� Vyplaceno až 120% odhadu

TEL.:731 817 679, 603 940 082

Expresní půjčka na směnkuExpresní půjčka na směnku

od 50 do 200 tisíc Kč
Stačí jen platný OP

Bez regitrů a příjmů

TEL.: 603 940 082, 731 817 679TEL.: 603 940 082, 731 817 679

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�
pro 	 rmy, provozovny, 

prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-K�.
Volejte 728 386 034

ROZVOZ ZDARMA

SATELITNÍ TECHNIKA

H + N
Montáž a prodej 

satelitní techniky:

Jaroslav Honzera    
�ešetova Lhota 64

tel. 739 562 307 / 739 562 308

��Maximální kvalita obrazu a zvuku.
��Rychlá dodávka.
��Výhodné ceny.

��Bezplatná konzultace 
a poradenství

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smy-
kovým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných 
sypkých 
materiálů.

TEL.:
602 145 222 

 

Hotel Restaurant 
NA MÝTĚ

Bezděkov nad Metují

přijme KUCHAŘE

Dobré platové 
podmínky

Tel. 777 828 367

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Zakázková výroba,  rozší�ení výrobního programu o pálení - d�lení mate-
riálu záme�nické práce, ohýbání, svá�ení (zábradlí, výroba pracovních a 

svá�ecích  stol� atd.). 
Svá�ení a d�lení materiálu (HLINÍKU,DURALU), v�etn� povrcho-
vých úprav výrobk� - komaxit, zinkování, žárové zinkování  apod. 
Tyto práce jsou zakázkové,  m�žeme také zpracovat dokumentaci k výrobk�m 

od AutoCAD  až po 3D zobrazení.

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka 
kvality prověřená 15 lety výroby na trhu.

SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 
549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

Návrhy a realizace zahrad
���� ZAHRADY OD A DO Z
������ NÁVRHY ZDARMA
�������� REALIZACE LEVNĚ

Jaroslav Macatka     Alexandr Nenjuk
 775 924 131           604 486 331

Žernov 105, Česká Skalice

Restaurace 
na Koupališti

Náchod

Vás zve 

na pravidelná
sobotní posezení p�i

živé hudb� od 19.00 hod.

Nabízíme ob�dy, ve�e�e
a speciality naší kuchyn�.

Zajiš
ujeme rozvoz jídel
pro 	 rmy a domácnosti.

TEL.:720 516 278

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je p�ipravena v naší kancelá�i Rako a to denn� od 8.00 do 16.00 hod. 

nebo na tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,  

www.rako-reality.cz  

Hronov - zahrada 770m2 se v�elínem_150tis., Stárkov - chalupa k bydlení i rekreaci .............................890 000,-K� 
Kramolna - stavební slunný pozemek 2 177m2 se starým domem, inž. sít� v míst� ...............................1.190 000,-K�
Náchod - B�loves - velký RD s nebyt. prostory a dv�ma byty+ p�da na vestavbu ..................................4.740 000,-K�
Broumov - DB 3+1 na Spo�ilov�_.900tis., Broumov - komer�ní objekt s bytem 3+1 ............................2.690 000,-K�
Náchod - byt 2+1 v os. vl. ve zd�ném dom�_1.250mil. a byt 3+1 v OV ve zd�ném dom� ....................1.300.000,-K�
Náchod - stavební pozemky pod areálem nemocnice (služby, obchod, provozovny, byty) ........................ 800,-K�/m2 
Náchod - byt 2+1,75m2 v OV ve zd�ném dom�.1.350mil.a DB 3+1 po celk.modernizaci........................950 000,-K�
Náchod - prodej zavedené trafiky u hlavní cesty se stálými zákazníky, volné po dohod� ............................... dohodou
Náchod - byt v os. vl. 3+1, za Penny...1.350 000,-K� a zd�ný byt 1+1 v OV, 3.NP ....................................800 000,-K�
Náchod - zd�ná garáž u Rybárny...135 000,-K�, Nové M�sto n/M. - byt 1+kk v OV ...............................765 000,-K�
Studnice u Náchoda - RD 3+1 s garáží...1.990 000,- a zd�ný domek k bydlení i rekreaci .....................490 000,-K�
Velký T�ebešov - velký RD 5+1 nebo 1+1 a v pat�e 3+1 + možnost p�dní vestavby..............................2.200 000,-K�
�ervený Kostelec - starší RD s novou nadstavbou v�.st�echy(1-2 samost.byt.jednotky) ........................1.890 000,-K�
Náchod - RD 2+1+možnost p�dní vestavby se zahradou na Klínku, nutná rekonstr ...............................1.590 000,-K�
N.M�sto n./Met. - stavební rovinatý slunný pozemek o vým��e cca 1 000m2 ............................................ 900,-K�/m2
Náchod - podsklepený RD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohod� .................................2.840 000,-K� 
Náchod - RD nedaleko centra s byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání ........................................2.880 000,-K�
Vestec u Ho�i�ek - rodinný d�m se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ................................................990 000,-K� 
Hronov - prodej  patra �inžovního domu 224m2 nebo jenom �ásti na vestavbu bytu ....................................Info v RK
�ervený Kostelec - RD - 6 místností nebo samost. byt. jed. 2 x 3+kk, garáž, u centra ...........................1.795 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - samostatn� stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, p�kné místo ................................4.200 000,-K�
Hronov - RD na rekonstrukci 3+1 s možností další p�dní vestavby a zahradou 534m2 ..........................1.590 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - RD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem ..........................3.790 000,-K�
Náchod - domek s možností dvou samostatných byt� 1+1 a 2+1 s menší  zahradou ...............................2.200 000,-K�
Babí u Ná - chalupa...190 000,-K�, Sendraž - p�edh��í Orl. hor - chalupa na rekonstr .............................175 000,-K�
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Chystám se již brzy do d�chodu a cht�l bych zkusit postavit za�ízení na 
výrobu elekt�iny, bu� z biomasy nebo v�trnou. Nastudoval jsem si již 
p�íslušné energetické zákony a vím, že tuto elekt�inu je distributor míst-
ní sít� povinen ode m� p�ednostn� odebírat za zákonem ur�ených cen. 
Z hlediska ur�ité jistoty chci pro tento ú�el založit spole�nost s ru�ením 
omezeným. P�i jednáních jsem se mezi �e�í dozv�d�l i skute�nost, že se 
na m� pravd�podobn� bude po ur�itou dobu vztahovat da	ové osvobo-
zení i v p�ípad�, že bude fungovat jako spole�nost, nikoliv jako fyzická 
osoba - podnikatel. M�žete uvést, jak je to v sou�asné dob� s tímto 
p�ípadným osvobozením.                       O.S., Nové M�sto nad Metují

 Uvedené osvobození skute�n� existuje a najdete ho v zákon� �. 586/1992 Sb. o daních z 
p�íjm� v $ 19 odst. (1) písm. d).
 Zákon zde uvádí, že od dan� jsou osvobozeny p�íjmy z provozu malých vodních elektráren do 
výkonu 1 MW, v�trných elektráren, tepelných �erpadel, solárních za�ízení, za�ízení na výrobu 
a energetické využití bioplynu a d�evoplynu, za�ízení na výrobu elekt�iny nebo tepla z bioma-
sy, za�ízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním p�edpisem, 
za�ízení na využití geotermální energie (dále jen za�ízení), a to v kalendá�ním roce, v n�mž 
byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprost�edn� následujících p�ti letech. Za první uvedení 
do provozu se považuje i uvedení za�ízení do zkušebního provozu, na základ� n�hož plynuly 
nebo plynou poplatníkovi p�íjmy a dále p�ípady, kdy malá vodní elektrárna do výkonu 1 MW 
byla rekonstruována, pokud p�íjmy z této malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW nebyla již 
osvobozeny.
     Doba osvobození se nep�erušuje ani v p�ípad� odstávky v d�sledku technického zhodnocení 
nebo oprav a udržování.

Ing. Otakar Svatoš, da�ový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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Kousky rybího masa osolíme, posypeme 
kmínem a dáme do peká�e spolu s tro-
chou oleje. Zapékáme podlité 1 kostkou 
masoxu, rozpušt�né v troše vody. Broko-
lici necháme p�ejít varem v osolené vod�, 
pokládáme do peká�e na rybu a zalijeme 
t�emi žloutky. Ze t�í bílk� ušleháme sníh, 
který p�idáme do peká�e a znovu zapéká-
me. Nakonec vše posypeme nastrouhaným 
tvrdým sýrem a dope�eme. Celá p�íprava 
nám trvá necelých 45 minut. Vhodnou 
p�ílohou jsou brambory va�ené ve slupce. 
Tak, a� Vám chutná... p�eje 

La�ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
RYBA V SNĚHOBRO-RYBA V SNĚHOBRO-
KOLICOVÉ LAVINĚKOLICOVÉ LAVINĚ

 

Náchod - Házenkářská hala 
HAMRA

TEL.:602 886 577

na hru na našich kurtech

Až se zima zeptá,
co jste d�lali v lét�....

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

NabÌzÌme V·m pojiötÏnÌ bytov˝ch dom˘ vËetnÏ 
administrativnÌch budov u pojiöùovny Generali 
a.s., se kterou m·me uzav¯enou exkluzivnÌ 
smlouvu. Vy¯eöÌte tÌm pojistn· nebezpeËÌ, kter· 
mohou postihnout v·ö d˘m: poû·r, p¯Ìm˝ ˙der 
blesku, v˝buch, kou ,̄ ˙nik vody. Samoz¯ejmÏ 
tÌm ¯eöÌte i ökody zp˘sobenÈ vich¯icÌ, krupo-
bitÌm, tÌhou snÏhu Ëi p·dem stromu. VY budete 
bydlet, MY se o V¡S budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu

� nabÌdka zkuöenostÌ 
   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

Michaela Klímová, Náchod - výjezd 
z náměstí, 

REZERVACE 775 066 055
po - pá 8 - 19, so 9 - 11

NOVÉ TURBO SOLÁRIUM
  

   OD 27. 2. 2009 
     S KLIMATIZACÍ

NOVÉ TRUBICE !!!
��3XSOLÁRIUM 

� PERMANENTKY

� DÁRKOVÉ ŠEKY

� SOLÁRNÍ PŘÍPRAVKY

� LUXUSNÍ NOČNÍ 

      KOŠILKY

� SPODNÍ PRÁDLO

Profesional 
solárium      
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30%

H
le

dá
m

e 
no

vé
 tv

á�
e!

 Z
áj

em
ci 

a 
zá

je
m

ky
n�

 h
la

st
e 

se
!

Ag
en

tu
ra

 S
IN

D
Y 

s.
r.o

. H
ra

de
c 

Kr
ál

ov
é

te
l. 

49
5 

21
5 

25
9,

 7
75

 9
44

 4
70

, 7
75

 9
44

 4
71

, 7
77

 9
44

 4
16

ZŠ BABÍ - PAVLIŠOVSKÁ
 V sobotu 21. 3. do náchodské restaurace 
Odas vplul karnevalový parník plný sout�ží, 
her, písni�ek i tance. Školní družina p�i ZŠ 
Pavlišovské tam pro d�ti uspo�ádala krásné 
karnevalové odpoledne ve stylu plavby na 
„zaoceánské lodi“. Všechny hry a sout�že se 
nesly v tomto duchu, d�ti hádaly jméno velké 
lodi, povídaly si o mo�ských živo�iších, chy-
taly ryby, skládaly puzzle s rybkami, tan�ily 
v rytmu písni�ek o vod�, mo�i a cestování. 
Všichni si odpoledne užili a vyvrcholením 
celého karnevalového skota�ení byla krásná 
tombola, za kterou moc d�kujeme všem ro-
di��m našich d�tí.                                 B.M.

 Na letní období m�síc� �ervna až zá�í 2009 
p�ipravuje m�stské muzeum ve spolupráci s 
Národní galerií v Praze výstavu k poct� 120. 
výro�í narození Otto Gutfreunda. Pracov-
níci muzea proto prosí ve�ejnost o možnost 
záp�j�ky p�edm�t�, písemností, fotogra� í 
a jiných dokument�, které se k této postav� 
váží.
 Více informací získáte na M�stském muzeu 
ve Dvo�e Králové, tel. 499 623 800.          kp

VÝZVA MUZEA


