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Příští Echo vychází 18.dubna 2008
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Roþník 15/þíslo 11/11. dubna 2008
s.r.o.

www.aremic.cz

22 500 výtiskĤ

ýESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

TelekomunikaĀní, zabezpeĀovací a speciální elektronické systémy

SváĢecí a vzduchová
technika
Plhovské námČstí – Náchod, tel. 491 427 345

MYSLETE NA SVÉ
ZDRAVÍ !
Filtrace ke sváĜecím
maskám

Prodejna
strojĪ
a náĢadí
Bďloveská 168,
Náchod

Tel.: 491 422 100

Oslavila sté narozeniny
V pondČlí 7.dubna 2008 se dožila
úctyhodných 100 let, nejstarší obþanka
ýeské Skalice, paní Antonie Karlová,
rozená Podolská. Oslava se konala v
þeskoskalickém DomovČ dĤchodcĤ
na TĜešĖovce a dle vyjádĜení vedoucí
tohoto zaĜízení paní Zuzany Holické,
je to zde první oslava stých narozenin.
Paní Antonie Karlová pĜi oslavČ
zazpívala a zavzpomínala na léta prožitá nejen v ýeské Skalici, ale i v Praze,
kam se s manželem odstČhovala a žila
zde 42 let. V penzi se pak oba pĜestČhovali do ýeské Skalice, kde si koupili
domek. Má dvČ dcery, Marii a Janu, pČt
vnouþat, deset pravnouþat a jedno prapravnouþe.
Text a foto Ivan Vávra

AKÿNÍ CENY DVD
MP3,TV-LCD i PLAZEM

vše pro
PROFI + HOBBY
* elektrické náĜadí
* sváĜení
* kompresory * zahrada

www.e-svareni.cz

E-mail: info@aremic.cz

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

AKÿNÍ CENY MYÿEK
SPORÁKĩ i PRAÿEK

Půjčujeme
20tis-2mil

bez zástavy určeno problem. klientům,
řešíme exekuce

722 136 596

DRUHÁ ŠANCE
Zvon z rušeného evangelického kostela
v Rokytníku na Hronovsku se dostává do
Domažlic, kde by mČl vyzvánČt ve vČži tamního nového evangelického kostela. Dodejme pro zajímavost, že zvon z Rokytníka byl
odlit v roce 1830 a jako materiál posloužilo
bronzové turecké dČlo zakoupené jedním
nČmeckým obchodníkem v maloasijské
SmyrnČ (dnešní mČsto Izmir).
(r)

KDYŽ SE ŽELEZO MĎNÍ VE ZLATO
Dávným snem stĜedovČkých alchymistĤ bylo promČnit obyþejný kov ve zlato. NezdaĜilo se,
protože dĤležitou ingrediencí jsou v tomto pĜípadČ pot, dĜina a silná vĤle. Navzpíráte-li tuny
železa, strávíte dny pĜi tréninku, pĜijde den, kdy se „železo mČní ve zlato“. A spánkem pĜed
vrcholným výkonem to všechno zaþíná...
ýtČte þlánek na str.3

„DIVADELNÍ
VÍKEND“

ýervenokostelecký divadelní soubor uvede v dubnu komedii Ivana Krause „Víkend“.
Premiéra se uskuteþní v sobotu 12. dubna
v Divadle J.K.Tyla v ýerveném Kostelci repríza v nedČli 20. dubna tamtéž. Režisérkou pĜedstavení je Marcela Kollertová. (r)

FINOVÉ V
JAROMĎġI
Finský konzulární pracovník navštívil
Základní školu speciální v JaromČĜi. Prohlédl si školu a seznámil se s metodami a
pracemi tamních pedagogĤ. DČti obdržely
rovnČž i upomínkové pĜedmČty na tuto
návštČvu ze ZemČ tisícĤ jezer...
(r)

GARÁŽOVÁ VRATA

„ÚTULNÉ“
V HronovČ byla stanovena výše úplaty
pro majitele psa za každý den umístČní psa
v mČstském útulku. Jedná se o þástku 70,Kþ. Úplaty budou zproštČni noví majitelé
nalezených odchycených psĤ.
(r)

Slevy sudových vín z Maršovic

EU

Psychologové charakterizují zdraví jako
rovnováhu tĜí faktorĤ, které zahrnují nejen
zdraví po stránce somatické, ale i „zdraví“ ve
formČ sociální, psychické pohody. Moderní doba si však ze zdraví „ve všech jeho
podobách“ udČlala terþ a cílí na nČj tČžkými
kalibry: nevhodným stravováním, stresem,
duševní zátČží, zlobou, agresí, zneþištČným
ovzduším. Všechny tyto faktory mČní zdraví
v nemoc, ve zdravotní potíže somatického i
psychického rázu. Rovnováha organizmu je
porušena. Ten nejpĜirozenČjší klíþ ke zdraví,
k dobré pohodČ, aktivitČ, radosti a štČstí jsme
nČkam založili, ztratili... Zdraví se mČní v
nemoc, mČní se i pH lidského tČla. Dochází
k pĜekyselení organizmu a ĜadČ zdravotních
obtíží - celulitidou poþínaje a vysokým krevním tlakem a rizikem infarktu konþe. PĜekyselení organizmu se dá efektivnČ odstraĖovat i uváženou konzumací zásadotvorných a
neutrálních potravin, mezi které patĜí napĜíklad banány, borĤvky, zelený þaj, pomeranþe, rýže, jahody, krĤtí maso, špenát, petržel,
cuketa, celer atd..
Pro oþistu organizmu máte k dispozici i
speciální preparáty, mezi které patĜí širokozábČrový oþistný prostĜedek Chlorella
pyrenoidosa. Antioxidanty zde obsažené
vytváĜejí úþinnou bariéru proti niþivému
pĤsobení tzv. volných radikálĤ. Chlorella
zvyšuje imunitní odpovČć organismu, který
se tak stává odolnČjším v boji s viry, bakteriemi, plísnČmi...Hledání klíþe k rovnováze
vašeho organizmu mĤžete spojit i s výtažky

z mladého jeþmene, který v sobČ sdružuje ozdravné vlastnosti základních druhĤ zelenin. Mladý
jeþmene se konzumuje ve formČ nápoje, který je velmi dobĜe vstĜebatelný skrze žaludeþní sliznici do organizmu, pĜ þemž proces vstĜebávání zapoþne již v samotných ústech.
Oþista organizmu, nalezení klíþe ke zdraví a rovnováze v organizmu spoþívá ve zmČnČ - životního stylu, skladby potravin. Jídlo se opČt musí stát pohonem naší vitality, nikoli pohonem naší
únavy! O rizicích 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 interiéru obchodu ) dne 17.4.2008 v 17.30 hod.. Zdraví je komplexní pojem a v úsilí o jeho udržení i
navrácení je dobré spojit síly s pĜírodou. PrávČ v ní najdete látky, které obnoví acidobazickou rovnováhu organizmu a zabrání škodám z pĜekyselení. 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

Další nabídka na

Náchod z Trutnov
Orlické hory z Jičín

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

P
TI

info:
777 602 884

ROVNOVÁHA JE KLÍÿEM KE ZDRAVÍ

Menší, zděný rodinný domek v Dobrošově na Náchodsku. Vhodný k
trvalému bydlení i k rekreaci. V domě je příslušenství ( WC, koupelna),
obytná místnost s kuchyní, ložnice a podkrovní místnost. Půdní prostor
je dle znalce vhodný k vestavbě. Dispozice: 2+1, koupelna, WC, chodba, sklípek, půda, el. 220/380V, vodovod, lokální topení, kanalizace,
zahrádka cca 150 m2, kůlna.
z Cena: 960 000,- Kč

Menší rodinný domek v Červeném Kostelci v Olešnici, započatá rekonstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 000,- 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
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

... s námi se určitě domluvíte ...
ýSN EN ISO 9001:2001

z VÝROBA z MONTÁŽE z SERVIS

PĜijmeme
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

V CIRKUSOVÉM DUCHU
DČtský karneval poĜádaný základní školou na Babí se nesl v cirkusovém duchu. Karneval se konal v sobotu 29. bĜezna v restauraci
ODAS. Pro dČti byla pĜipravena spousta zábavy v podobČ soutČží,
tance a bohaté tomboly. Program byl zahájen vyhodnocením deseti
nejkrásnČjších masek, které dostaly pČkné ceny. BČhem odpoledne
plnily dČti úkoly, pod kterými se jim postupnČ odkrýval název cirkusu, který se nemohl jmenovat jinak, než-li Babák! Po celou dobu
karnevalového reje panovala veselá nálada a pĜíjemná atmosféra.
Touto cestou chceme podČkovat restauraci ODAS, sponzorĤm za
dary do tomboly a všem, kteĜí se podíleli na této akci.
B.M.

Trestní oznámení na Ģeditele školy v Broumovď
Královéhradecký kraj podal 5. bĜezna trestní oznámení na Mgr. Pavla KošĖara, Ĝeditele
základní školy v Kladské ulici v BroumovČ. Dle krajských pĜedstavitelĤ mohlo Ĝeditelovo
chování naplnit skutkovou podstatu trestního þinu útisk þi trestního þinu vydírání. Jak informoval deník Právo, Ĝeditel údajnČ vyplácel ve mzdČ školníkovi odmČny, které od nČho inkasoval a použil k jiným úþelĤm. Inspektorát práce zjistil další závažná provinČní proti pracovnČ-právním pĜedpisĤm, napĜ. Ĝeditel odmítl platit uklízeþkám pĜíplatek za noþní práci, aþkoli
na nČj mČly nárok. Krajský úĜad zahájil kontrolu základní školy loni v listopadu na základČ
pĜijaté stížnosti, že Ĝeditel v rámci snižování poþtu zamČstnancĤ propustil kvaliﬁkované pracovníky, ale svou dceru na škole ponechal, a to navzdory skuteþnosti, že na þást své práce
nemČla kvaliﬁkaci. Dle kritikĤ vyplácel Ĝeditel KošĖar v minulých letech své dceĜi odmČny,
na které nedosáhla vČtšina pedagogického sboru, aþkoli se jednalo o kvaliﬁkované pracovníky
s dlouholetou praxí. Podání trestního oznámení a nesouhlas broumovské veĜejnosti s chováním Ĝeditele KošĖara však nepĜimČl Ĝeditele k rezignaci, svĤj post hodlá opustit až v roce 2009
s dĤchodovým vČkem.
(ph)

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

hledá

DORUČOVATELE

sobota - neděle

pro roznášku
denního tisku pro města:

vždy od 14:00 - 17:00 hodin
Pódium u Panského dvora
v Ratibořickém údolí

z Náchod - Běloves
z Nové Město n.M. - Na Františku,
z Meziměstí u Broumova

Práce je v ranních hodinách
(pondělí až sobota)

PROMA REHA s.r.o. Riegrova 342, Česká Skalice
tel: 491 11 22 33, fax: 491 54 11 85
info@promareha.cz, www.promareha.cz

Info: Doručovací středisko,
Hrašeho 15, 547 01 Náchod
Tel.:491 422 337
602 687 833, 724 006 879

Hlavní účetní

Začínáme s víkendovou
hudební produkcí

MEDIASERVIS s.r.o.

ČESKÝ VÝROBCE
VYBAVENÍ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Přijme

Když počasí dovolí,
sejdeme se v údolí...

Hledáme do svého týmu lektory Aj.. Vynikající
ohodnocení. Nástup - září 2008. Tel. 602 967 099

Srdečně zve OS Babiččino
údolí 2006

Vhodné jako přivýdělek

ýSN EN ISO 9001:2001

z VÝROBA z MONTÁŽE z SERVIS

POŽADUJEME:

 VŠ, případně SŠ vzdělání ekonomického směru  5 let praxe v oboru
 Velmi dobrá znalost podvojného účetnictví  Orientace v daňové problematice
 Samostatnost, spolehlivost, komunikativnost

Pracovníka pro příjem a
zpracování zakázek
POŽADUJEME:

 SŠ vzdělání (technický směr výhodou)  Znalost práce na PC  Dva roky praxe
v administrativě nebo technickém oboru  Zodpovědnost, spolehlivost, pracovitost
 Technické myšlení

NABÍZÍME:

 Práci v perspektivní společnosti  Zajímavé finanční ohodnocení
Benefiční program:

 Stravenky 90Kč/den  Příspěvek na penzijní připojištění  Další bonusy a benefity

Životopisy zasílejte na adresu: kariera@promareha.cz

Česká společnost EURONA s.r.o. výrobce bytové
chemie a kosmetiky hledá pracovníka na pozici:

GRAFIKA, ASISTENTA
MARKETINGU
Požadavky:

 nápaditost  samostatnost
 spolehlivost  praxe v oboru nutná
 časová flexibilita

Nabízíme:

 odpovídající platové ohodnocení
 práci v mladém kolektivu  příjemné pracovní
zázemí
Životopis spolu s prezentací grafických prací zasílejte
na info@eurona.cz nebo na adresu
EURONA s.r.o., Havlíčkova 285, 549 31 Hronov.
Telefon: 491 477 363, pí.Umlaufová
Více informací o naší společnosti najdete na
www.euronabycerny.com.

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:

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

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

z
z
z
z

Restaurace
Pod Montací v Náchodě
Vás zve na zvěřinové hody
Ve dnech - 15., 16.a 17.4. (út, st, čt )
Hudba k tanci a poslechu
ve středu (16.4.) od 18 hod.
Rezervace: tel. 491 426 425

PEDANT
Celoživotní vzdďlávání dospďlých

* PROFESNÍ KURZY
z možnost kvalifikace - ZK pĜi SOU Služeb Praha
z rekvalifikace - VIZÁŽISTIKA, STYLISTIKA,
PEDIKÚRA, MANIKÚRA
* DOŠKOLOVACÍ KURZY (ZÁJMOVÉ)
z nehtová modeláž z profi make up
z akvanails z 3D efekt
z UV gely .....a další odborné techniky
* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZDĎLÁVÁNÍ
vĀ. materiálu v daných oborech
Možnost uplatnďní dotace.
Možnost splátek.
Možnost individuální formy studia.
tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové MČsto n.Metují

TERACON STUDNICE s.r.o.

Nabízíme betonové
výrobky - vlastní výroba!
z Zámková dlažba z obrubníky
z palisády vþ. barevných odstínĤ
V naší nabídce jsou též výrobky od ﬁrem

BEST, DITON, CS
BETON.
Nízké ceny, krátké dodací lhĤty.
Volejte na tel. 491 435 220, 603 157 506

ŽALUZIE

shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří
SLEVA 10%
renovace van z textilní rolety z těsnění
NA ŘETÍZKOVÉ
vestavěné skříně na míru z renovace dveří
venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže
ŽALUZIE

KDYŽ SE ŽELEZO MĎNÍ VE ZLATO...
Sobota 29.3.2008 Kašava u Zlína - 16.Mistrovství ýR v
benchpressu. Konkurence byla tentokrát nad oþekávání
malá...
Jak jsme avízovali již poþátkem roku, zúþastnil se ho i
Jirka Havrda. Se svými 130 kg „živé váhy“ startoval ve
váhové kategorii nad 125 kg. V prvním pokusu vzepĜel 265
kg, do druhého kola vstupoval s naloženými 285 kg a tímto úspČšným pokusem vytvoĜil národní rekord a zajistil si
1.místo.
Pro tĜetí pokus si nechal naložit 300 kg, ale zvolil špatnou
techniku pro provedení cviku, takže mu nepomohla ani síla,
kterou Jirka disponuje.
Zlatem na Mistrovství ýR v KašavČ si Jirka zároveĖ zajistil
nominaci na Mistrovství svČta, které probČhne 28.þervna
2008 v pražském hotelu Olympik.
Týden pĜedtím, 20.þervna, si zajede vyzkoušet fyziþku na
Sedlþanský pohár. Po týdenním odpoþinku nyní Jirkovi
nastává tréninkové období. TĜikrát týdnČ v posilovnČ, dvakrát týdnČ bude naštČvovat plavecký bazén pro relaxaci a
uvolnČní. Stále se mu ozývá zranČní z konce loĖského roku.
Nejprve se zdálo, že se ani MýR nezúþastní, ale zranČní se
naštČstí uklidnilo.
Jirka nezapomíná na ty, kteĜí mají zásluhu na tom, aby
se mohl plnČ vČnovat svému oblíbenému sportu. NČkterá
jména jsou nová, mnohá se opakují nČkteĜí nechtČjí být jmenováni. Jirkovo podČkování však patĜí všem. Air power
- series - MS NáĜadí Náchod, Mošna a.s ýervený Kostelec, Ložiska velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, Proﬁcredit pĤjþky a úvČry 775 659 221, SVC Náchod Vladimír
Vitver, Philipp - sportovní trávníky ZdenČk Philipp,
EWOX s.r.o. þistící prostĜedky Michal Rutner Nové
MČsto nad Metují, Výrobní družstvo SnČžka Náchod,
LITO - trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké DobĜíchovice a

Tesařství UŽDIL

provádíme
- půdní vestavby - sádrokartony
- tesařské práce - pokrývačské
a klempířské práce

TEL.: 602 827 860

celému realizaþnímu teamu - Radkovi Machulovi - masérovi, sparingpartnerĤm Michalovi Ungrádovi, Karlovi Kuldovi a Lubošovi
Maršíkovi, Sokolu Kramolna v þele s panem Vlþkem....
pĜipravila Laćka Škodová, foto archiv Jirky Havrdy

Máte problémy s bolestí kloubĤ nebo
páteĜe?
Trpíte artrózou nebo brnČním v rukou?
Pokud ano, tak vyzkoušejte masáž
pomocí DORNOVY METODY, která
uvolĖuje blokády a vede k nápravČ
pohybového aparátu.
Maximální péþe a osobní pĜístup.
NovČ otevĜená provozovna Na Pláni
1601, Náchod, tel. 606 348 211

Herna bar JUPITER Hronov

Spoleþnost PROFI - KOVO s.r.o.

Hotel Restaurant NA MÝTĚ

barmana/barmanku
Nástup možný ihned

SvaĜeþe CO2

„KANČÍ HODY“

provoz Mezileþí - HoĜiþky pĜijme do pracovního pomČru

Přijme

TEL.:604 72 18 17

 nástup možný ihned  smlouva na dobu neurþitou  pĜíspČvek na
 na životní a penzijní pĜipojištČní  dobré ﬁnanþní ohodnocení

Kontakt: 491 453 427, 777 064 780

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com

DAVID MACH

CHOV DROBNÝCH HLODAVCU, ZEDNICKÉ PRÁCE

z Jak jste se dostal k chovu drobných
hlodavcĤ?
Zhruba pĜed pČti lety jsem dostal hada
Užovku amurskou a nechtČlo se mi stále
chodit a kupovat myši na krmení. Proto
jsem se rozhodl, že si zaþnu chovat myši
pro vlastní potĜebu. A od toho byl jen krĤþek k rozšíĜení a zvČtšení chovu.
Bylo módním hitem a v souþasnosti se
stává samozĜejmostí, že si spousta lidí poĜizuje domĤ hady, ještČry a jiné jim podobné
mazlíþky. Pokud chtČjí takového mazlíþka
chovat, musí mu zajistit nejenom podmínky, ale i potravu.
Proto hlavním zamČĜením chovu drobných hlodavcĤ jsou myši a potkani, kteĜí
jsou krmeni speciálními granulemi, obsahující dostatek vitamínĤ, minerálĤ a živin,
které jsou potĜeba pro dobrý vývoj a rĤst
nejenom myší a potkanĤ, ale i pro jejich
predátory.
Vedlejším zamČĜením je chov i jiných
drobných hlodavcĤ jako jsou rĤzné druhy
morþat, kĜeþci, osmák degu, pískomil, nor-

ník, plšík, pestruška, myška drobná a jiné.
z Jak jde dohromady chov drobných
hlodavcĤ a zednické práce, které také
provádíte?
Zcela jednoduše. Zednické práce je pro
mne v tuto chvíli výdČleþná þinnost, která je fyzicky a nČkdy i psychicky nároþná
profese, což mi jistČ mnozí dají za pravdu.
Chov drobných hlodavcĤ je spíše koníþkem, kterému sice musím vČnovat zbytek
svého þasu, kterého nelituji, protože práce
s tČmito „zvíĜátky“ je velice zajímavá a
zároveĖ uklidĖující.
MĤžete to zkusit, vĜele doporuþuji.

Bezděkov nad Metují, tel. 777 82 83 67
Vás zve v sobotu 26. dubna na

* od 20 hodin vystoupí americký
saxofonista DAVID WILJO KANGAS

STAVEBNINY
v Novém Městě nad Metují -Krčíně
maloobchod-velkoobchod, slevy z ceníku výrobce

– na rodinné domy od základu až po střechy

DOPRODEJ - ZIMNÍ CENY !

- tepelné izolace, čedič, polystyrén atd., lepenky (hydroizoalce), cihly, porobetony, betony, dlažby, bednění. hutní materiál, sádrokarton + doplňky,
malty, tmely, lepidla, střechy komplet + doplňky, komíny EKO, obklady,
dlažby, nářadí

z doprava s rukou z zápůjčka z výpočty z poradenství
PŘIJMEME
pro posílení kolektivu stavebnin

PRODEJCE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
POŽADUJEME:
z znalost (alespoň částečnou) stavebních
materiálů+skladového účetnictví,
zznalost práce na PC
zﬂexibilitu zpoctivost zloajálnost
zschopnost práce v zátěžovém prostředí

Foto (archiv David Mach)
e-mail: mach.amp@seznam.cz

Mediálním partnerem projektu DoplnČk jsou noviny ECHO

Pracovní nabídky zasílejte na e-mail nebo osobně, kontakt:
I.Skořepová, Stavebniny Krčín, Žižkovo náměstí 123,
(naproti základní škole). Tel.,fax:491 475 349, mobil.:606 648 849
E-mail: probi.stavebniny@seznam.cz

* SOUKROMĎ * ŠIKOVNĎ * ROZUMNĎ * SOUKROMĎ * ŠIKOVNĎ *
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

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

Půjčujeme

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

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
* NabídnČte ke koupi byt 3+1 v os. vl. do
1,5mil. v NáchodČ nebo Novém MČstČ n/
Met., cena dle stavu.Tel.: 608 883 012
* Hledám podnájem nebo pronájem menšího bytu v HronovČ pro maminku s dcerou.
TEL.: 733 137 611
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda (balkon, kuch.linka). TEL.: 603 814 115
* Prodám byt 2+1 v cihlovém domČ ve
3NP, 57 m2, OV, Pražská ul. vedle prodejny Klugar v NáchodČ. DĤm zateplen, nové
stoupací vedení, protihluková plastová okna,
výtah, 1 pokoj situován k Ĝece, parkování
pĜímo u domu. Volný od 1.6.08. TEL.:739
027 931, 603 343 132
* Pronajmu slunný zateplený vČtší byt
1+1 - 47 m2, kabelový internet, v NáchodČ
- PlhovČ, tel. 732 927 330
* VymČním vČtší vilu v ý.Kostelci za byt
3+1 v NáchodČ, v OV + doplatek. TEL.:775
959 972
* 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 3+1 v NáchodČ, sídl.SUN,
72 m2, nájem 4700,- + inkaso, vratná kauce,
volný ihned. TEL.:775 667 611 po 15.hodinČ
* Pronajmu dlouhodobČ garsonieru
na Pražské ul. v NáchodČ, 4200,-Kþ +
el.energie. TEL.:776 141 603
* Pronajmu zaĜízenou garsonku v centru
Nového MČsta n.M.. TEL.: 737 515 785,
777 766 296
* Prodám DB, 3+1, 76m2, lodžie, 1.patro,
po nadstand.rekonstrukci v r. 2007. ZdČná koupelna a WC, atyp. obklady, podlahy,
plast. okna, žaluzie, dĜevČné obložení - vše
nové. Cena k jednání 1.390.000 Kþ. Tel. 607
77 13 21
* DlouhodobČ pronajmu garsonku v
Novém MČstČ n/M. DĤm je zateplen, plastová okna. Volná ihned. PĜi nástupu kauce.
Tel. 608 323 373
* Pronajmu dlouhodobČ byt 1+1 v OV o
výmČĜe 33 m2 v 1.NP v novČ zrekonstruovaném domČ v NáchodČ - BČlovsi, nájemné
4.000 Kþ. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobČ garzonku v OV
v NáchodČ v novČ zrekonstruovaném domČ
poblíž centra, nájemné + energie 5000 Kþ.
Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu byt 4+kk v HoĜiþkách. Nájem
5000 Kþ + 500 Kþ služby. V pĜípadČ vážného zájmu možnost odkoupení nemovitosti.
Tel. 608 220 915
* VymČním byt 3+1 v OV za 2+1 + doplatek v OV V NáchodČ. Byt po rekonstrukci ve
Starém MČstČ. Tel. 736 532 051
* Prodám byt 3+1 v OV na sídlišti u
nemocnice v NáchodČ, plastová okna, zdČné
jádro, 1.NP, klidná þást sídlištČ, pĜevzetí þi
pĜeﬁnancování hypotéky + doplatek. SpČchá, dohoda. Tel. 723 260 673
* Pronajmu byt 1+1 a 3+1 v HronovČ. Tel.
608 11 00 41
* 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 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
* 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
* Prodám byt 4+1 (86 m2) v OV, na BČloves. ul. v NáchodČ. Plastová okna, kabel,
internet, telef. + þásteþná rek., RK nevolat,
tel. 774 329 994
* Koupím garsonku nebo byt 1+1 v OV
nebo se žádostí do OV v NáchodČ, platba
hotovČ. TEL.:604 437 128
* Prodám byt 3+1 v OV v NáchodČ na
BČloveské. TEL.:737 832 174
* Koupím byt na Broumovsku. Na vlastnictví nezáleží. Tel: 739
486 403
* Prodám byt do
osobního vlastnictví
v ýeské Skalici. Tel.
777 217 696
* Prodáme družstevní
byt
1+1
(32m2),4NP v Novém
MČstČ n./Met .725.000,-Kþ. IDEAL
REALITY-602 204
002
* Koupím byt v OV
- 2+1 v NáchodČ a okolí. Tel. 776 13 75 10

* Prodáme byt 1+1 (41m2),OV,2NP v
Novém MČstČ n./Met.Dohodou. IDEAL
REALITY-602 204 002
NEMOVITOSTI
* KOUPÍM RODINNÝ DOMEK se
zahrádkou v okolí Náchoda. Do 1.200.000
Kþ. Tel. 775 020 999. SpČchá!
* Sháníme ke koupi rodinný dĤm v ýerveném Kostelci a
okolí do 1,9mil. nebo stavební pozemek.
Rychlá platba. Tel. 608 667 734
* Prodám ve Studnici starší chalupu se
stodolou, vod obecní, el. 400 V, krásná
oplocená zahrada o výmČĜe 2000 m2, cena
590.000 Kþ. Tel. 608 245 634
* Prodám vilu v ýerveném Kostelci, vhodná k podnikání, cena dohodou. TEL.:775
959 972
* Prodám stavební parcelu v ŠonovČ u
N.M., výmČra 1123 m2, inž. sítČ na hranici
pozemku, cena 550 Kþ/m2. Tel. 724 024 174
* Prodám rodinný dĤm 5+1 se zahradou,
skleníkem a garáží v ýerveném Kostelci
- Horní Kostelec, ve výborném stavu, možno
okamžitČ k nastČhování. Cena 2,9 mil. Kþ.
Pouze pĜímý zájemce.Tel. 723 134 776

Firma Jan Koþnar silniþní práce
Náchod pĜijme

STAVEBNÍHO DċLNÍKA
s Ĝ.p. C nebo B + E
TEL.: 604 203 001

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.

* Hledám parkovací místo v garáži pro
skútr (50 ccm) POUZE NA SEZÓNU.
Nové MČsto nad Metují - ulice Dukelská
nebo ulice pĜilehlé. TEL.:606 614 832
AUTO - MOTO

* Hledáme chalupu 7+1 s pozemkem do
2,5mil,, okr. NA,TU, RK.Tel. 607 939 657
* Sháním v okolí Náchod RD nebo chalupu
v cenČ do 1,5 mil. Kþ, menší opravy nevadí.
Tel. 608 245 634
* Koupím stavební parcelu nebo rodinný
domek v NáchodČ nebo blízkém okolí. Tel.
737 194 941
* Koupím chalupu na klidném místČ
(Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212
203
* Prodám pozemek urþený k zástavbČ
RD obec Babí, cca 6078 m2, 400,-Kþ/m2.
TEL.:737 348 137
* Prodám dĤm po celkové rekonstrukci v
ýeské Skalici vhodný k bydlení i podnikání
(140 m2) Tel. 777 217 696
KOUPÍM
* Provedu odhad vašich poštovních
známek a pohledĤ, pĜípadnČ vykoupím.
Kupuji Ĝády, odznaky a vyznamenání.
Tel. 491 428 728, 602 735 593
* Koupím zahradu do 5 km od Náchoda.
TEL.:608 365 036
* Koupím staré reklamní cedule, staré
pĜilby, uniformy a
jakýkoliv vojenský materiál. Tel. 776 139
418
* PEěÍ použité koupím, pĜijedu, zaplatím,
odvezu. TEL.:605 706 038
* 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 litinové zábradlí, kované
ploty. Tel. 776 139 418
* 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
RģZNÉ
* Pronajmu garáž v ulici na Strži (u zimního stadionu). Cena 1000,- mČsíþnČ. Volná
ihned. Telefon: 602 190 100
* Pronajmu nebytové prostory v centru
Náchoda 42 m2, Weyrova ulice. TEL.:602
291 222
* LAST YEAR ADVANCED ST.OF ENG.
SEEK EQALLY F.CONVERS. O.BETTER
IN EXCHANGE F.TENIS - LESSON
O.GERM. + 736 782 068
* Pronajmu garáž v NáchodČ - Na pĜíkopech (u Delvity). Tel. 776 66 716 veþer)
* Vyklidím Vaši pĤdu a za staré vČci dobĜe
zaplatím. Tel. 776 139 418, 777 005 139
PěÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* PĜijmeme ženy - muže na distribuci knih,
výdČlek 12 000 - 25 000 Kþ, podmínka vlastní
auto + ŽL,tel. 777 803 359
* PĜivýdČlek po celý rok 4-15.000,-Kþ, po
dohodČ lze pracovat i na Hý. TEL.:603 731
609, www.novaprace.com
* Nestíháte? Jste pĜíliš vytížení?
Nezoufejte! Je tu Ĝešení. práce urþitého
druhu: * nakoupím, vyperu a vyžehlím *
uklidím, vyluxuji, setĜu podlahu, vyþistím okna * provedu generální úklid *
uvaĜím obČd, pĜipravím veþeĜi a nachystám i svaþinu * pohlídám, zabavím i
pĜipravím vaše dČti do školy - praxi s
hlídáním samoĜejmČ mám * natĜu plot,
zahradní nábytek, okna * poseþu trávník,
postarám se i o skalku a záhony * pomohu i starším obþanĤm * a co vaši domácí
mazlíþci - ani to není žádný problém *
ostatní práce dle dohody. Volejte kdykoliv 724 924 930
* Provádím zednické práce. Letité
zkušenosti. Tel. 776 146 173

* Montáže a servis LPG Náchod, vþetnČ výmČny nádrží, pĜestavby tuzemských i vČtšiny zahraniþních vozidel,
akþní ceny -nejnižší ve Vý, napĜ. 1 bod za 17 000,-Kþ a 4 - bod vstĜik. od
27 000,-Kþ, veškeré informace Vám rádi
poskytneme na tel. 494 948 807, 777 05
44 15 nebo na e - mailu: psenicka.plyn@
seznam.cz, ICQ 449907348
* Prodám Trabant - limuzína, pČkný,
zachovalý, spolehlivý, supr motor, stĜ. okno,
rádio, sada pneu letních + zimní, mnoho
náhr. dílĤ, cena 5000,-Kþ, Tel. 732 553 727
* 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
* LevnČ prodám FORD ESCORT ORION 1.8 D, bílé barvy, taž. zaĜízení, stĜešní
nosiþe, zachovalý, STK 3/2009. Tel. 739
155 617
PRODEJ
* Prodám stavební míchaþku, deskové
radiátory, cena dohodou. TEL.:777 796 996
* Prodám proschlé dubové fošny dlouhé
asi 1m. Tel. 603 252 640
* Prodám starší zachovalý ping-pongový
stĤl. TEL.:776 742 896
* Prodám elektrický sporák AEG-Electrolux v záruce,
sklokeramická deska,horkovzduch,nerez.
PĤvodní cena, 19 tis.Kþ, prodám levnČji,
cena dohodou. Tel: 606 646 455
* Prodám EUROSADU LEITZ na výrobu
eurooken - velmi dobrý stav, dále stĜedotlaké
stĜíkací zaĜízení zn.KOMA-EST na stĜíkání
oken a dveĜí. TEL.:774 30 80 86
* Prodám 3 obrázky Schneidera. TEL.:736
419 251
* Prodám starší sedací soupravu - zachovalá, velmi udržovaná, šedo/modro/þerná,
gauþ ze tĜí samostatných kĜesel + 2 samostatná kĜesla. Vhodná napĜ. do kanceláĜe,
þekárny apod.. Cena 4000,-Kþ. TEL.:606
614 832
* Prodám SUŠENÉ HOUBY, lahev 4l 230,-Kþ. TEL.:491 472 237
* Prodám staveništní elektromČrový rozvadČþ 1+1 v kompletním plechovém krytí,
jistiþ 25 A, rok starý, cena 3500 Kþ - dohoda
možná. Tel. 777 312 128 (Náchod)
* Prodám dvojhrob v HronovČ, nutná oprava. Tel. 775 204 803
* Prodám trampolínu. Cena dohodou. Tel.
491 428 422
* Prodám dámské horské kolo a dČtské
horské kolo (pro vČk 5 - 8 let). Tel. 724 004
448

Hledáme vhodné
brigádníky a brigádnice

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

MÁTE PRAVIDELNÝ PŘÍJEM?
CHYBÍ VÁM PENÍZE
A BANKA VÁM NEPŮJČÍ?
My ANO a navíc bez poplatků!

776 492 646
Možnost spolupráce

Herna - Bar Náchod přijme

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
 na plný prac.úvazek
 Dobré ﬁnanční ohodnocení

TEL.:774 101 238

PŘENECHÁM
ze zdravotních důvodů nově zařízenou
a zkolaudovanou hernu s barem včetně
veškerého vybavení.

Výborný stav.

V centru České Skalice
Dotazy volejte na: 731 478 550

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

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

HRAJTE TEĉ!
Pracujte pozdďji...
Squash centrum
Náchod
tel. 602 886 577
ricochet + squash
+ stolní tenis
HázenkáĜská hala
- Hamra, Náchod

Jízdárna
DALEN
STARÁ ZÁMECKÁ
CESTA NÁCHOD
přijme

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

pĢi zateplování stĢešních konstrukcí

Zateplování stĜešních konstrukcí foukanou tepelnou izolací Climatizer
plus je velmi efektivní a cenovČ pĜíznivou alternativou mezi standardními
zpĤsoby zateplení. NepochybnČ nejvČtší popularitu má použití ve stĜechách
s nepochozí podlahou a v konstrukcích ze sbíjených nebo styþníkových
vazníkĤ. Zateplení ve všech detailech a rychlost provádČní jsou
bezkonkurenþní.
PĜi provádČní této aplikace jsou však i urþitá úskalí, zejména pĜi dodateþné aplikaci do starších stĜech, na která je tĜeba upozornit a eliminovat
jejich vliv. Jednou z hlavních otázek, která obvykle napadne odborníka
i pouþeného laika je otázka parotČsné zábrany, která v takto provedené
konstrukci
obvykle chybí. Z tohoto hlediska je tĜeba si uvČdomit nejprve tu skuteþ-

085911

zdarma: 800 100 446

084466

zdarma: 800 100 446

BYT 1+KK OV, NÁCHOD – DUHOVKA

BYT 1+1 OV, POLICE NAD METUJÍ

Výstavba bytĤ s pĜedáním klientovi 9/2009. Byt
o CP 42 m2, balkón, plastová okna, bezbariérový
pĜístup. Moderní výstavba nad nemocnicí.

Výstavba bytĤ s pĜedáním klientovi 3/2009. Byt
þásteþnČ vybaven – kuch. linka, vestavČné skrínČ,
podlahy, dlažba. CP 50 m2 + 10 m2 sklep.

Prodej 1 085 000 Kþ

Prodej 1 322 451 Kþ.

085204

zdarma: 800 100 446

083639

zdarma: 800 100 446

058325

nost, že Climatizer plus je pĜírodní materiál na stejné bázi jako veškeré
dĜevČné prvky této konstrukce. Je schopen velmi dobĜe odvádČt vlhkost,
která by se v nČm náhodnČ vyskytla, ale pĜedevším má velmi nízký difuzní
odpor. Jeho použitím tudíž nedojde k uzavírání par uvnitĜ konstrukce, ale
k jejich volnému prĤchodu. Výpoþtem dojdeme k závČru , že ve skuteþnosti vČtšina skladeb vychází bez kondenzace nebo s jejím minimálním
výskytem, kdy výpar v celkové bilanci nČkolikanásobnČ pĜevažuje. Je tĜeba však dobĜe zvážit celkovou situaci stĜechy nad zateplovaným stropem.
Zcela jinak se z hlediska odvČtrání chová stará stĜecha bez pojistné hydroizolaþní folie a jinak stĜecha po rekonstrukci s celoplošnČ aplikovanou
folií nebo asfaltovým šindelem navíc bez správnČ provedeného vČtrání.
V takovém pĜípadČ je tĜeba nejprve realizovat systém pro vČtrání celého pĤdního prostoru napĜíklad vČtrací hlavicí, štítovou ventilaþkou nebo
vČtracími taškami a pak teprve provádČt izolaci. JeštČ jednodušším problémem bývá doplnČní izolaþní vrstvy do nepochozích prostor odvČtrávaných stĜech, a to jak „rovných“, tak i napĜíklad stanových. Vstup do pláštČ
stĜechy se buć vytvoĜí pĜed aplikací a k jeho uzavĜení se po zaizolování
použije napĜíklad aktivní vČtrací hlavice nebo odvČtrávaný poklop. Vždy
zĤstává však na projektantovi nebo pĜímo aplikaþní ﬁrmČ posoudit velikost a vhodnost rozmístČní odvČtrávacích otvorĤ stĜechy a zabezpeþení
jejich dobré prĤchodnosti. Dlouhá životnost tohoto typu stĜech totiž spoþívá pĜedevším na spolehlivém odvČtrání mezery mezi stĜešním pláštČm
a izolací.
Vedle tČchto jednodušších aplikací se stále ve vČtším mČĜítku provádČjí
aplikace velkých tlouštČk do šikmých stĜech nízkoenergetických a pasivních domĤ. Není výjimkou,v tČchto pĜípadech , aplikace tloušĢky izolace až 40cm . Objemová hmotnost pĜi
tomto použití je v rozmezí od 40
kg/m3 až do 55kg/m3 právČ u velkých tloušĢek. Vedle
kontaktních fólií se pro vymezení izolované tloušĢky a
jako vrchní pojistná difúznČ otevĜená vrstva používají
rĤzné typy deskových materiálĤ (zejména dĜevovláknité-napĜ.STEICO nebo SMREýINA). Pro takto tvoĜené
konstrukce je velmi vhodná kombinace s parobrzdami
z vnitĜní strany.
Pro tyto úþely ﬁrma CIUR a.s. již nČkolik let ve svém
sortimentu nabízí vysoce kvalitní výrobky nČmecké
ﬁrmy PROCLIMA. Tyto výrobky poskytují konstrukcím zároveĖ vyšší bezpeþnost proti trvalému zatížení
vlhkostí. Vlhkostní zatížení konstrukcí v rámci tepelnČ-izolaþní konstrukce v dĜevČné stavbČ, napĜ. ve

zdarma: 800 100 446

013691

zdarma: 800 100 446

BYTOVÝ DģM, HRONOV – ZBEýNÍK

DB 2+1, BROUMOV – SPOěILOV
Byt ve velmi dobrém stavu s možností
ihned se nastČhovat. Bydlení v klidné
þásti mČsta. CP 63 m2.
Prodej 550 000 Kþ

Objekt k celk. rekonstrukci. Stavební pozemek 1500
m2. Souþástí prodeje je projekt na 8 bytĤ a statická
zpráva objektu. Vhodné pro investiþní zámČr.

083002

070140

zdarma: 800 100 446

Prodej 650 000 Kþ

zdarma: 800 100 446

RD, ýESKÁ SKALICE

MċSTSKÝ RD, POLICE NAD METUJÍ

EXKLUZIVNÍ RD, NÁCHOD - BABÍ

Nadstandardní RD se 3 samostatnými bytovými jednotkami s pĜíslušenstvím urþený
k bydlení, nebo ke komerþ. využití.

Dvougeneraþní vila v klidné þásti mČsta s nadstandardním vybavením. Zimní zahrada, posilovna, pĤda
vhodná pro vestavbu, bazén. CP 1674 m2.

RD, HORNÍ KOSTELEC – ýERVENÝ
KOSTELEC
RD se stav. pozemkem k celkové rekonstrukci
vhodný pro bydlení i ke komerþním úþelĤm.

RD v Malé Skalici. Souþástí nemovitosti je
velký dvĤr, stodola a další nebyt. prostory.
CP 24 050 m2 – využitelné k výstavbČ RD.

Prodej Info v RK

Prodej 5 490 000 Kþ

Prodej 590 000 Kþ

Prodej 3 850 000 Kþ

047409

zdarma: 800 100 446

081122

zdarma: 800 100 446

K domu o velikosti 6+1 patĜí 2 garáže, dílna, stodola. CP 16 186 m2. Vhodné pro chov domácích
zvíĜat. UprostĜed krásné pĜírody.

POZEMEK, JESTěEBÍ – NOVÉ MċSTO NAD METUJÍ
Pozemky pro stavbu jednoho þi více RD. Inž.
sítČ na hranici pozemku. Krásné místo ve stĜedu
obce.

Prodej 3 720 000 Kþ

Prodej 480 Kþ/m2

ZEMċDċLSKÁ USEDLOST, ŠONOV U BROUMOVA

054352

zdarma: 800 100 446

034619

zdarma: 800 100 446

083104

stĜeše, mĤže mít rĤzné pĜíþiny. NapĜíklad netČsným pláštČm stĜechy mĤže
vniknout voda. Zde se mĤže jednat o vČtší množství vlhkosti, pĜi kterém
mĤže voda kapat do obytných místností. Menší netČsnosti mohou vést k
plíživé tvorbČ vlhkosti. To je þasto provázeno tvorbou plísní na materiálech
obsažených v konstrukci. K vlhkostnímu zatížení konstrukce však mĤže
dojít i zevnitĜ:
PĜedvídatelné vlhkostní
zatížení:
z difúzní procesy
NepĜedvídatelné vlhkostní
zatížení:
z konvekce, t.z. proudČní vzduchu (netČsnosti ve
vzduchotČsnící vrstvČ)
z konstrukþnČ podmínČné
transporty vlhkosti (napĜ.
boþní difúzí skrz pĜilehlé
zdivo)
z zvýšená montážní vlhkost použitých materiálĤ.
ýetné možnosti proniknutí vlhkosti do konstrukce ukazují, že v bČžné
stavební praxi nelze vlhkostní zatížení vylouþit. Když jde o to, stavČt bez
škod a plísní, je zvýšení potenciálu schnutí mnohem efektivnČjší a jistČjší
Ĝešení, než se koncentrovat na to, aby do konstrukce bylo zcela zabránČno
vniknutí vlhkosti.
Ideální je parobrzda s vysokým difúzním odporem v zimČ a nízkým difúzním odporem v létČ. Již po léta se tato inteligentní parobrzda s vlhkostnČ
promČnlivou difúzní hodnotou sd osvČdþila. Tyto parobrzdy mČní svĤj
difúzní odpor dle okolní relativní vlhkosti vzduchu. V zimním klimatu jsou
difúznČ nepropustnČjší a chrání konstrukci pĜed vlhkostí. V letním klimatu
jsou difúznČ prostupnČjší a umožĖují tím vysychání vlhkosti, která se pĜípadnČ v konstrukci nalézá, smČrem ven.
PrávČ takový komfort poskytuje již od roku 2004 nová parobrzda INTELLO. K této parobrzdČ je pak k dispozici celá Ĝada tČsnících pásek a proﬁlĤ
pro dokonalé provedení. Více podrobností pak najdete na www.ciur.cz.
Aplikaþní zástupce:
TÓTH s.r.o. Velké PoĜíþí, Hronov - Hostovského 129,
tel./fax 491 483 250, 608 280 502
e-mail: toth-sro@centrum.cz, www.toth-sro.eu
PRONÁJEM LEŠENÍ a PRODEJ A MONTÁŽ DVEěÍ A PODLAH

zdarma: 800 100 446

RD, NOVÉ MċSTO NAD METUJÍ
RD s velkou zahradou – mĤže být
rozdČlena na 2 st. parcely. 2 terasy, garáž
s dílnou, prádelna, kompl. zatepleno.
Prodej 3 480 000 Kþ

068536

zdarma: 800 100 446

NADSTANDARDNÍ RD, ýESKÁ SKALICE
ModernČ Ĝešený RD pro trvalé bydlení,
v klidné þásti mČsta. PČkná zahrada
s bazénem. CP 910 m2.
Prodej 3 290 000 Kþ

048105

zdarma: 800 100 446

Vhodné pro stavbu RD, nebo podnikatelského
objektu. CP 2 571 m2.

PODNIKATELSKÝ OBJEKT, POHOěÍ – OKR. RYCHNOV N/K.
Velkosklad a výr. objekt vþ. kanceláĜí. K areálu náleží
obytný dĤm a stánek s obþerstvením.Nemovitosti v dobrém technickém stavu.

PRONÁJEM KANCELÁěÍ, NÁCHOD – NÁM. T. G. MASARYKA
KanceláĜské prostory na exkluzivním místČ v centru
mČsta v 1. i 2. patĜe budovy. V blízkosti veškeré úĜady,
pošta a banky. Velikost kanceláĜí 15-70 m2..

Prodej 500 000 Kþ

Prodej 4 600 000 Kþ

Prodej 1 300 Kþ/m2/rok

STAVEBNÍ PARCELA SE ZAHRADOU, NÁCHOD – BABÍ

Stavební parcela se zahradou ve svahu.

Eliška BuĀková - ÿeská Miss 2008 navštívila JaromďĢ
ýerstvá ýeská Miss 2008, osmnáctiletá
brunetka, se objevila na charitativní akci v
Divadle v JaromČĜi. Protože vystupovala až
v druhé þásti programu, naskytl se prostor
pro rozhovor s kráskou ze Slovácka a pochopitelnČ i potĜebné foto.
z Jste ze Strážnice, loĖská ýeská Miss,
Lucie Hadašová je také od vás. ýím to je,
velmi úrodný kraj na pČkná dČvþata ?
Je to od Vás lichotka. Lucka Hadašová je
také od nás, možná tob je velmi dobrým
vínem, které se u nás pije.
z Je o Vás známo, že jste vČĜící. Jakého
jste vyznání ?
Ano, jsem katoliþka, chodím þasto do kostela. Když je þas, tak prakticky pravidelnČ.
Vychovali mČ k tomu rodiþe.
z Váš budoucí životní partner by mČl být
stejného vyznání ?
Ano, chtČla bych rovnČž katolíka, je to jednodušší.
z Na jaké škole v souþasné dobČ studujete ?
Studovala jsem gymnázium, potom jsem
pĜešla k modelingu a nyní studuji StĜední
kosmetickou školu.

z Máte urþitČ nepĜeberné množství nabídek od agentur. Kdyby Vám pĜišla nabídka tĜeba
od ﬁlmu, na nČjakou zajímavou roli, pĜijala byste ji?
Asi ne. PĜestože doma a známí Ĝíkají, že jsem dobrá hereþka, mČ tato profese neláká, mám
radČji zpČv.
z Takže radČji byste chtČla být
zpČvaþkou ?
ěeknu Vám, že jako profese by
mČ to také moc nebavilo, nechtČla
bych se zpíváním živit. Baví mČ
zpívat pro radost a tak, kdy se mi
chce. Opravdu mám ráda pĜedevším modeling.
z VidČla jste „ konkurenþní „
volbu Miss ýR pana Zapletala ?
Opravdu jsem jí ještČ nevidČla.
Maminka mi to natoþila na video.
Tu sobotu, kdy se volba konala,
jsem byla pracovnČ v Praze.
z Jak jste na tom s vaĜením?
PĜi vaĜení ráda experimentuji s koĜením, ráda vaĜím þeská jídla, ale jako maminka a babiþka
to ještČ neumím.
z Co Vás þeká v nejbližší dobČ ?
Bude to úþast na soutČži Miss Universe ve Vietnamu, tam poletím v þervnu a potom na vlastní
ﬁnále v þervenci 2008.
PopĜál jsem velmi sympatické krásce vše nejlepší a hodnČ dobré umístČní.
Text a foto Ivan Vávra

přijme do stavebnin Náchodě

PRODEJCE STAVEBNÍCH
MATERIÁLĩ

491 421 711

NEJVĎTŠÍ VÝBĎR
PġILEB V REGIONU

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

POLYGRAFIE JE OBOR S BUDOUCNOSTÍ
„Myslím si, že souþasní absolventi polygraﬁckých škol jsou plnČ konkurenceschopní na
evropském trhu práce. Polygraﬁe má v našich
zemČpisných šíĜkách dlouhou tradici a máme
na co navazovat. Mezi naše priority patĜí pĜedevším vyhovČt trendĤm digitalizace a dostat do
škol maximum moderní poþítaþové techniky“,
Ĝekl v prĤbČhu návštČvy StĜední školy propagaþní tvorby a polygraﬁe ve Velkém PoĜíþí Ing.
Jan SochĤrek - prezident Svazu polygraﬁckých
podnikatelĤ.
OCENċNÍ PRO ŠKOLU
PrávČ zmiĖovaná škola se v loĖském roce stala
þlenem elitní skupiny polygraﬁckých škol zastĜešovaných svazem. Na poþátkudubna Velké PoĜíþí navštČvuje poþetná delegace zástupcĤ Svazu
polygraﬁckých podnikatelĤ, ve které nechybí
napĜíklad ani vedoucí školské komise svazu Ing.
Pavel Pop. Jednalo se o potvrzení kreditu školy i

o ocenČní práce týmĤ pedagogĤ, kteĜí ve Velkém PoĜíþí vychovávají nové odborníky pro tiskárenské
provozy, graﬁcká studia a další þinnosti na polygraﬁi navazující. „Jsem ve Velkém PoĜíþí již ponČkolikáté a musím ocenit práci Ĝeditele školy Mgr. Rudolfa Volhejna. Škola prochází dynamickým
rozvojem a má zĜetelné kapacity umožĖující rozvoj i do budoucna. Rádi nabídneme svoji pomoc pĜi
orientaci evropských projektĤ, které by mČly do Velkého PoĜíþí nasmČrovat další moderní technologie“, doplĖuje prezident SochĤrek.
SPOJENÍ S PRAXÍ
NávštČva delegace byla pro školu slavnostní událostí. NechybČla exkurze po dílnách, uþebnách a
školních provozech, ve kterých si žáci osvojují tradiþní i moderní polygraﬁcké postupy.Nutno dodat,
že v našem regionu má polygraﬁe dlouhou tradici. DĤkazem je velká koncentrace tiskáren, která je
významná nejen v rámci Královéhradeckého kraje. Škola ve Velkém PoĜíþí však nezĤstává jen školskou pĤdou izolovanou od podnikatelského prostĜedí. DĤkazem je Ĝada komerþních zakázek, které
studenti v rámci své þinnosti dokáží a umí zajistit.
Bližší informace o škole a zde vyuþovaných oborech lze získat z webové prezentace www.ssptp.cz
text a foto Mirek Brát

Soukromá ﬁrma v Náchodě přijme

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

www.zpma.cz
info@zpma.cz

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

NOVINKY V ROCE 2008
¾ PĜíspČvek na oþkování proti papilomaviru – až 4.000 Kþ
¾ PĜíspČvek na vstup do solné jeskynČ, sauny
¾ PĜíspČvek na oþkování proti pĜíušnicím vakcínou Priorix
¾ PĜíspČvek na zakoupení helmy
Akce klient pĜivede klienta – stávající pojištČnec získá za každého nového pojištČnce poukázku
do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotČ 300,-Kþ a zároveĖ nový pojištČnec obdrží poukázku
v hodnotČ 600,- Kþ.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Do konce kvČtna 2008 1 hodina týdnČ v dobČ plavání pro veĜejnost krytý plavecký bazén v NáchodČ

NABÍDKA PRO KLIENTY
¾ PĜíspČvek na masáže, saunu
¾ PĜíspČvek na cviþení
¾ PĜíspČvek pro dČti na kurzy plavání
¾ PĜíspČvek na antikoncepci (poukázky do lékárny na veškerý sortiment)
¾ PĜíspČvky na oþkování
¾ Ozdravné pobyty poĜádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
¾ Stomatologická prevence – pro dČti balíþek produktĤ Walmark
¾ Program pro gravidní ženy – DVD + pĜíspČvek na vit. pĜípravek
¾ Slevy ve vybraných zaĜízeních
Jednatelství Broumov, Ul. Gen. Svobody 10, Tel.: 491 421 770, 602 228 522

PĢijme

MECHANIK AUTOSERVISU
NáplĖ práce: autoservis, rychloservis, laserová geometrie, klimatizace
Požadavky: výuþní list, Ĝidiþský prĤkaz sk. B, pĜíjemné vystupování, þasová ﬂexibilita,
zastupitelnost, samostatnost, pozitivní pĜístup k práci, bydlištČ Náchod
Nabízíme: zajímavé ﬁnanþní ohodnocení, perspektivní a stabilní zamČstnání v moderním servisu, možnost profesního rĤstu

REFERENTKA OBCHODNÍHO
ODDĎLENÍ
Popis pozice: komunikace se stálými zákazníky - hlavnČ telefonicky - udržování kontaktu,
vyhledávání nových zákazníkĤ, udržování databáze zákazníkĤ, spolupráce s obchodním
zástupcem, pĜíjem zboží a fakturace, další þinnost dle speciﬁkace a požadavkĤ Oě
Požadujeme: min. SŠ vzdČlání, plynná znalost AJ slovem i písmem, zkušenost s
tlumoþením, aktivní znalost MS Ofﬁce (Excel, Word, Outlook) a internet, þasová ﬂexibilita,
organizaþní dovednosti, komunikativnost, vstĜícnost, pĜíjemné vystupování, spolehlivost a
loajalita, min.1 rok praxe na obdobné pozici výhodou, Ĝidiþské oprávnČní skupiny B
Nabízíme: zázemí stabilní spoleþnosti, nástupní plat 12000-14000Kþ, zamČstnanecké
výhody, profesní a jazykové vzdČlávání, mladý dynamický tým
V pĜípadČ zájmu nám zašlete nabídku se strukturovaným životopisem v þeském a
anglickém jazyce.
Nástup možný ihned
KONTAKTY: JOPECO spol. s r.o., U Cihelny 1751, 547 01 Náchod, Ing.Tomáš
Brandejs, obchodní Ĝeditel, strukturovaný životopis zasílejte na email:
tomas.brandejs@jopeco.cz, mobil: 603 229 848

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní
* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme
* počítačové návrhy * návštěva technika
je bezplatná a nezávazná *

TGM 384, Česká Skalice
tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

PRODEJ A MONTÁŽ

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

žaluzie * rolety * parapety
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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
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

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME

Komenského ulice, Náchod

Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy
a jiných
sypkých
materiálů.

KOSMETIČKU NA HLAVNÍ
PRACOVNÍ POMĚR

TEL.:
602 145 222

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY
 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky,
ozdoby na nehty
 kabelky
 výroba bižuterie na zakázku
 zakázkové krejčovství
 prodej oděvů
po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie TETA)
NÁCHOD, tel.: 775 775 171

STěECHY

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

LYMFATICKÉ
MASÁŽE

je to speciální druh hmatové techniky, která
pomáhá aktivovat mízní systém a ta podporuje
tok lymfy. Mízou odvádíme odpadové látky. tato
masáž je velice příjemná, uvolňující.

Působí:

z při fyzické zátěži a stresech
z regeneraci těla,
zvyšování imunity, úprava metabolismu
z odvádění toxinů z těla z otoky po úrazových stavech (kolen, kotníků, zápěstí)
z bolesti hlavy (migrény)

MARCO
NÁBYTEK

Společnost Serena
Industrie CZ s.r.o.

Zavedená restaurace v Opočně
hledá

HLAVNÍ ÚČETNÍ

KUCHAŘE

přijme

pro zpracování kompletního
podvojného účetnictví.

 vyučení v oboru, min praxe 3 roky
 hotová jídla i minutková kuchyně
 práce na směny
 ubytování k dispozici

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

STAVEBNINY
DANTON

z Nabídka veškerého stavebního materiálu
z Zajímavé ceny na betonové výrobky (Best)
ZDARMA zpracování cenových nabídek.
Možnost využití dopravy s hydraulickou rukou

Kde nás najdete

plat cca 18 - 20tisíc / měsíc
tel: +420 777 131 151
paní Ležáková
Obec Slavďtín nad
Metují zveĢejěuje
ZÁMĎR PRODAT POZEMKOVÉ
PARCELY

7 stavebních parcel o prĤm.
výmČĜe 850 m2

DANTON
Dolní Radechová 273

- 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.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy na tel/fax:
491 428 439, 608 851 261

Více informací na tel. 731 783 083,
739 474 223 nebo 491 475 530
(v úĜední dny stĜeda 14-17 hod.)

www.MARCONABYTEK.cz

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

Volejte 606 348 211
Marie Skalická, Na Pláni 1601, Náchod
Realitní kanceláĢ RAKO Trutnov s.r.o.
- expozitura Náchod

TEL.:777 152 750

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

www.rako-reality.cz

TEL.:602 190 040

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

z zpevňování pokožky
z oddalování vrásek
z odstraňování otoku pod očními víčky

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,

i bez živnostenského listu

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí
POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MASÁŽ OBLIČEJE A KRKU

Police n/Met. - RD 4+1 s garáží uvnitĜ po rekonstr., ihned vhodný k nastČhování ...............1.500 000,-Kþ
Brzice - rodinný penzion na polosamotČ nedaleko Babiþþina údolí, klidná lokalita ..............2.800 000,-Kþ
Hronov - byt 1+1 v os. vl. ve zdČném domČ v 1.NP, ul. Palackého, podl. pl. 49m2 ................. 750 000,-Kþ
Teplice n/Met. - krajní ěRD 5+1 se zahradou a garáží na klidném místČ, ihned volné ........1.785 000,-Kþ
Náchod - pronájem pohostinství se salónkem a hernou nedaleko centra,podl.pl. 520m2 ............ 18tis./mČs.
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
Slavíkov u Náchoda - byt 2(3)+1 v os. vl. na klidném místČ po rekonstr., zdČný dĤm .......... 990 000,-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 služby 3900,-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

Přijmeme

UPC Direct
CS LINK - Gital LINK (novČ TV NOVA)
ýeské a slovenské TV programy v digitálu
provádíme ZDARMA návrhy a projekty na
* rekonstrukce STA
* rekonstrukce uzlových stanic
* rekonstrukce rozvodĤ pro pĜíjem
digitálního vysílání (satelitní - pozemské)
* TV antén, satelitĤ, EZS, kamerových,
televizních a radiových systémĤ
prodej, montáž satelitních komponentĤ profi znaþek,
servis digitální mČĜící technikou autorizace ýR
TELKABEL CR, s.r.o.
Více informací na telef.:
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

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)!

 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

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, krupobitÌm, tÌhou snÏhu Ëi p·dem stromu. VY budete
bydlet, MY se o V¡S budeme starat!

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

KOŽENÁ GALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
2008
ﬁrem BAGMASTER,
TOPGAL, ALPINE,
OZÓNE, HIS
* batohy * dámské kabelky
* školní aktovky a penály
* pánské aktovky
* peněženky * atd.
KAMENICE 142, NÁCHOD
po-pá 9-17,00, so 8-11,30
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Hledáme nové tváře! Zájemci a zájemkyně 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

PRO SVÉ ČLENY I PŘÍZNIVCE

Sdružení zdravotně postižených Náchod pořádá pro své členy a příznivce besedu dne
23. dubna 2008 ( ve středu) v 14.30 v ODASU na Karlově náměstí v Náchodě na téma
„léková politika a nové informace ve farmacii“ Program doplníme dle Vaší potřeby. Drobné občerstvení a hudba zajištěna. Účastnický poplatek pro člena 30. - Kč, pro ostatní
40.-Kč. Přihlášky přijímáme každou středu od 13 - 15 hodin v naší klubovně v budově
MÚ Náchod, Palachova ul. 1303 (Okresní soud) a také u pí Máslové na č.t.491 465 350,
775 671 344.
Vážení přátelé, těšíme se na Vás, vážíme si vaši podpory a důvěry s jakou se stále scházíme.

DOKTOŘI A RUSALKY VE ŠKOLE

Tady je Policie České republiky - 1.
Co jsou hlavní úkoly policie
V minulém čísle jsme Vám slíbili, že dozvíte jak je vymezena
činnost policie zákonem, co je policista povinen učinit, jaké jsou
jeho hlavní úkoly. Policie ČR chrání životy, zdraví a bezpečnost
osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a
byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení. Zajišťuje veřejný
pořádek a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení. Odhaluje
trestné činy a zjišťuje jejich pachatele. Koná vyšetřování o trestných činech. Zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném
rozsahu. Dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a
podílí se na jeho řízení. Odhaluje a projednává přestupky v dopravě a přestupky proti
veřejnému pořádku. Vyhlašuje pátrání po osobách a věcech. Vede boj proti terorismu.
Policie ČR rovněž plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jí ukládají příslušné orgány obcí. O některé povinnosti se však dělí s obecní
policií, pokud je v místě zřízena. Obecní policii na rozdíl od Policie ČR zřizují zastupitelské orgány obcí, jsou financovány obcemi a případné sankce, které vyberou, plynou
do městské kasy. Působnost městské policie je také omezena katastrem obce (města),
kde působí.
Policie ČR naproti tomu byla zřízena Parlamentem ČR a je financována ze státního
rozpočtu. Všechny výnosy z případných pokut, které Policie ČR uloží, plynou zpět do
státního
rozpočtu. (nikoli do rozpočtu okresních ředitelství jak se někdy lidé mylně domnívají.
Působnost Policie ČR je omezena územím České republiky.
Policisté mají podle zákona o policii i řadu dalších oprávnění... Jedním z nejnovějších oprávnění, které by mělo účinněji chránit oběti domácího násilí, je oprávnění na
dobu 10 dní vykázat ze společných prostor agresivní osobu, která uplatňuje na osobách
domácí násilí (další informace například: rs_atlantic/project/article.php?id=28964)
V příštím čísle si povíme: Co je to trestní oznámení, kde, co a jak oznámit Policii České
republiky.
Eva Prachařová, tisková mluvčí PČR, OŘ Náchod

Echo v kuchyni
KARI RÝŽE á la LOSOS
Uvaříme dva sáčky dlouhozrnné rýže ve
vodě, ochucené kari ostrým kořením. Do
uvařené, na misku vysypané rýže vmícháme
nakrájené olivy, plněné papričkami.
Na pánvi rozpálíme olivový olej (můžeme
nahradit jakýmkoli stolním olejem), na
kterém orestujeme zeleninu, poté ochutíme kari ostrým kořením a solí a přiklopené
dusíme. Použijeme libovolnou zeleninu pórek, okurka, paprika, cibule. Na pánev k
podušené zelenině nasypeme rýži a zprudka orestujeme. Poté vše vysypame do mísy
a necháme vychladnout...
Do vlažné směsi vmícháme 1/2 kelímku
pomazánky „Treska á la Losos“... Podáváme studené nebo ohřáté. A příloha? No,
pokud na ni trváte, pak jakákoli smažená
ryba - pstruh, treska nebo rybí filé.
Tak, ať Vám chutná ...
přeje Laďka Škodová

DĚTI
DĚTEM
Základní škola Komenského v Novém
Městě nad Metují navázala spolupráci s
českou školou v rumunské vesničce Gernik (místo kam v roce 1826 odešli osadníci
z Čech a dodnes si zachovali vlastní jazyk,
zvyky, tradice, školství). Děti budou pracovat na projektu vývoje českého jazyka v průběhu 180 let geneze v izolovaném prostředí
rumunských hor a uskuteční se reciproční
návštěvy. Jako první přijedou na Novoměstsko české děti z Rumunska.
(r)

INY
ÉHO
NOV HODSK
NÁC IONU
REG

Všechno to začalo jednoho květnového dne, kdy paní profesorka přišla s nápadem nacvičit a zahrát
Čapkovu Velkou doktorskou pohádku. Zprvu byl problém naučit se text, a tak občas došlo i na
improvizaci. Díky ní to nakonec bylo velmi originální představení. A další překážka? Scházel čas
na zkoušky. Jednou neměl čas kdosi a spol., podruhé já a další spolužáci, potřetí jistý člověk zvaný
Nemám čas. A tak vlastně u nás ve třídě vznikly alternace, tudíž jsme si nakonec zahráli úplně všichni. Většina diváků oceňovala kulisy. Nebýt šikovných výtvarníků mezi námi (já k nim rozhodně
nepatřím), asi by nikdy nic podobného nevzniklo. A několika obětovaných hodin Vv.
A pak, po dlouhých měsících, to přišlo, ten dlouho očekávaný den, ta sladká odměna. Den premiéry.
S kamarádkou jsme představení uvedly a málem se i porvaly, kdyby nenaklusal kostelecký doktor
a nevyprovodil nás z jeviště. Pak svolal své kolegy a mohlo se začít ordinovat. Hronovský doktor
povídal o Zubejdě, ke kosteleckému doktorovi přišel do ordinace ochraptělý hejkal, úpický léčil
vodníkovo revma a doktor z Hořiček rusálčinu zlomenou nožičku. V posledním, pátém, jednání
byla vyslovena diagnóza úrazu samotného velkého kouzelníka. Hrtanová peckoslivitida, která se
pouhou ambulantní herdoterapií dala spravit... Magiáš se, když pořádně vytahal svého asistenta za
uši, odstěhoval na Saharu, kde teď mocně kouzlí a snaží se ji zalesnit. Nižší gymnázium mělo tu čest
podívat se na naše představení. Co se
jim nejvíce líbilo? No pochopitelně rusál/ka s polámanou nožkou alias Tomáš, o kterém se někteří
nezasvěcení domnívali, že je opravdu křehounkou dívenkou, byť na svůj věk kapánek vyspělou.
Další povedenou postavou byl kostelecký doktor, který v padáni Dana R. zaujal diváky jednak osobitým ztvárněním postavy a jednak aktuálním problémem s vybíráním poplatků u lékaře - hejkal prostě
nechtěl zaplatit. Na závěr bych ráda poděkovala paní učitelce Nývltové za trpělivost, kterou s námi
měla. Tak si hlavně nic nezlamte. V tercii A se už neordinuje.
T. Šimková, Jiráskovo gymnázium Náchod

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