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 Oslavy 240. výročí od narození národního buditele F.V.Heka (Jiráskův F.L.Věk) byly v Dobruš-
ce vhodným okamžikem pro návštěvu zajímavé herecké delegace. Jejími členy byl Radoslav 
Brzobohatý, Antonie Hegerlíková a Gabriela Vránová. Příznivci slavného televizního seriálu 
ze 70. let minulého století již vědí, že se jednalo o kumštýře, kteří si zahráli v díle o slavném 
dobrušském rodákovi. Dodejme, že legendární seriálové scény se natáčely například i v nedale-
kém Novém Městě nad Metují. Návštěva herců se uskutečnila za velkého zájmu občanů.       (r)                                      
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Prodejna 
strojů a nářadí
Běloveská 168, 

Náchod

MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD
tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz
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tlakových tlakových 
myček myček 

Od 12. dubna velká 
akce na stroje a nářadí

V rámci tradiční charitativní akce pořádané v nedávné době Davidem Novotným v 
Jaroměři, se v tomto královském věnném městě objevila řada mediálně známých 
osobností. Některé z nich zachytil u kaskadérského dvoustopého speciálu objektiv 
Ivana Vávry. Na snímku nechybí ani starosta Jaroměře Jiří Klepsa (zcela vpravo) jako 
zástupce samosprávy, která tuto akci významně podpořila. K jaroměřské charitativní 
akci se vracíme i rozhovorem na zadní stránce ECHA.  V Jaroměři zazpívala i... 
To bychom však již prozrazovali příliš. Listujte! 

Přijmeme

KUCHAŘE/ŘKU
DO VEGETARIÁNSKÉ 

RESTAURACE 
ARIELKA 

V NÁCHODĚ
Nástup od května

informace v Čajovně 
U Ariela na Kamenici v Náchodě

nebo na čísle 604 893 615

SDH Běloves
Vás zve na besedu s bělo-

veským kronikářem 
Antonínem Samkem 

na téma 

„Poslední boj 
roku 1945“ 

ve čtvrtek 22. 4. 2010
od 18 hodin do hotelu BONATO 

v Bělovsi (kavárna)

Součástí přednášky bude 
obrazový materiál.        

Restaurace 
POD MONTACÍ 

v Náchodě Vás 

zve ve středu 21.4. 
a ve čtvrtek 22.4 

na jehněčí a kůzlečí 
speciality (po celý den)

Tel. 491 426 425       

Liberecká obalovna s.r.o., Hrádecká 247, Liberec 33 - Machnín
přijme 

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE 
pro obsluhu technologické linky

(obalovny) - pro provozovnu ČERVENÝ KOSTELEC
Požadavky: SŠ/vyučen v oboru, § 6 NN vyhl. č. 50/78 Sb., znalost práce s 

PC, zkušenosti s údržbou elektrozařízení, znalost němčiny vítána.
Nabízíme: zaměstnání se slušným ohodnocením.

Písemné nabídky na e-mail: pavel.krivda@eurovia.cz 
a antonin.hnizdo@eurovia.cz         

www.e-nachodsko.cz                portál  náchodského regionu www.e-nachodsko.cz                

HERCI V DOBRUŠCE



TALÍŘ VE ZNAMENÍ 
MAJONÉZY 

KDO OBJEVIL 
TATARSKOU OMÁČKU?

   Majonézy tvoří nedílnou a oblíbenou součást tradiční české kuchyně. Původně je 
hospodyňky připravovaly doma z vajec a oleje, někdy do nich přidávaly i bylinky a 
koření. Jejich příprava byla náročná na čas a také ze zdravotního hlediska se dalo 
oprávněně tvrdit, že co je dobré, není příliš zdravé.
O vznik majonézy se údajně přičinili francouzští kuchaři v roce 1756, když vévoda Riche-
lieu u Port Mahonu porazil britské vojsko. Jeho šéfkuchař tehdy na oslavu vítězství při-
pravoval hostinu, na které se měla podávat i studená omáčka ze smetany a vajec. Smetana 
však v kuchyni došla, a tak ji z nouze nahradili olivovým olejem. Francouzům tato novin-
ka, která byla na počest vévodova vítězství pojmenována „mahonéza“, natolik zachutnala, 
že se stala běžnou součástí jejich tabule a později se její sláva rozšířila díky napoleonským 
válkám i do okolních zemí. Pravá majonéza, připravená podle základní receptury, je žlutá. 
Tmavší barvy dosáhneme použitím octa balsamico, takové majonéze se říká modenská. 
Moderními metodami se dnes snížil obsah tuků i žloutků. Pokud chceme sami zlehčit 
majonézové pokrmy, přimícháme do ní bílý netučný jogurt nebo smetanu light. Majonéza 
posloužila také za základ pro další jemné studené omáčky, z nichž nejoblíbenější je tatar-
ská. První tatarskou omáčku však připravili opět Francouzi, kteří ji podávali k tatarské-
mu bifteku. Samotní Tataři se k názvům tatarská omáčka či tatarský biftek nehlásí, tyto 
pokrmy nepatří do jejich tradiční kuchyně. Tatarka je vlastně majonéza se sterilovanými 
kyselými okurkami, česnekem, cibulí, pažitkou, petrželí, estragonem, šalotkou, kapary, 
solí, pepřem. Česká tatarka obsahuje také hořčici a vylepšit se dá citronovou kůrou, bílým 
vínem a worcesterem.

Candát s koprovou majonézou 
4 porce candáta, cukr, 2 lžíce jogurtu, lžíce majonézy, lžíce kysané smetany, sůl, bílý 
pepř, čerstvý kopr.
   Candáta podélně rozpůlíme, nakrájíme na řezy, osolíme a opepříme, nad parou udusíme 
a necháme zchladnout. V misce rozmícháme jogurt, majonézu a kysanou smetanu, přichy-
tíme solí, trochou cukru a přidáme najemno nakrájený kopr. Jednotlivé řezy klademe na 
talíř, přelijeme studenou koprovou omáčkou a můžeme dozdobit plátkem rajčete, citronu 
a srdíčkem hlávkového salátu.
   Další recepty k této části našeho gastronomického cyklu najdou čtenáři na webu ECHA 
v sekci Partneři.

Text připravují žáci a pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA
  I když se domníváme, že žijeme v bezpečném prostředí, přesto nás může zcela neče-

kaně ohrozit například velká průmyslová havárie, nehoda kamionu převážejícího nebez-
pečné chemikálie, toxické zplodiny hoření rozsáhlého požáru, teroristický útok, zátopo-
vá vlna či podobné mimořádné události.

   V České republice je stále funkční systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 
100 % všech trvale osídlených oblastí. Je tvořen převážně sirénami, ale také obecními 
rozhlasy. Některé elektronické sirény „umí mluvit“, tj. po zaznění signálu automaticky 
sdělit prvotní tísňové informace.

Většina sirén je však staršího typu a ty pouze „houkají“, není tedy jimi možné sdělit 
druh ohrožení. Proto je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů.

   V České republice nyní platí pouze jeden varovný signál: „Všeobecná výstraha“. 
Vyhlašován je kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. U „mluvících“ sirén ná-
sleduje informace o druhu ohrožení, např. „provozní havárie v průmyslovém závodě_“. 
Zastaralé rotační sirény houkáním jen sdělí, že „se něco děje“. Je pak na vás si zjistit, jaké 
nebezpečí vám vlastně hrozí. Většinou budou příslušné tísňové informace a pokyny, jak 
se zachovat, zveřejněny v obecním rozhlase, vysílat je mohou i radiovozy policie a hasi-
čů, o mimořádné události by měl informovat regionální rozhlas, případně také televize. 
V žádném případě zbytečně netelefonujte, aby nedošlo k přetížení a zkolabování sítě. Po-
kud se bude jednat o situaci, kdy vás může ohrožovat zamořené ovzduší, vždy vyhledejte 
úkryt v  nejbližší budově, kterou může být např. úřad, kancelář, obchod, veřejná budova 
i soukromý dům apod. Nehledejte kryty civilní ochrany ani místa pod úrovní terénu 
(sklepy). Neváhejte požádat o možnost ukrytí v kterékoliv budově, naopak poskytněte 
úkryt těm, kteří ho potřebují. O děti, které jsou ve školních zařízeních, je postaráno tam, 
nesnažte se je z těchto zařízení vyzvednout. V budově uzavřete dveře, okna a vypněte 
ventilační zařízení a připravte se k jejich utěsnění. Uzavřením prostoru snížíte možnost 
vdechnutí nebezpečné látky.

Sirény také mohou signalizovat požární poplach - tento signál však slouží pouze ke 
svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Požární poplach je signalizován 
tónem po dobu 60 sekund s jedním přerušením, u elektronické sirény napodobující zvuk 
trubky HÓ-ŘÍ. Při tomto signálu doporučuji pouze zjistit, jestli se případný požár nebo 
jiná mimořádná událost neděje ve vašem bezprostředním okolí. Pokud vás neohrožuje, 
zachovejte klid a nebudete-li k něčemu záchranáři vyzváni, nic nedělejte. Každou první 
středu v měsíci ve 12 hodin můžete zaslechnout signál, kterým se ověřuje funkčnost 
systému a slyšitelnost sirén. (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund), i ten vás 
může nechat v klidu.

Jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné zvládnutí mimořádné události je ji nikdy 
nepodcenit, nezlehčovat její průběh a podle dostupných informací si uvědomit její mož-
né dopady.                                                                                                    Oldřich Přibyl

Plně rekonstruovaný byt 1+1 s  novou kuchyní a koupelnou v Náchodě  ................................................860 000,-Kč
Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí v Náchodě Bělovsi  .............................................................1 790 000,-Kč
Slunný, rozlehlý pozemek s nádherným výhledem v lokalitě Náchod – Amerika  .........................................145,-Kč/m2

Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v České Skalici  ..........................................................3 350 000,-Kč
Udržovaný rodinný domek v Havlovicích u Úpice  .....................................................................................990 000,-Kč

Rodinný dům v Jásenné
Rodinný dům v Jásenné u Jaroměře se zahradou. Dům má dvě bytové jednotky a 
je částečně podsklepen. V přízemí je dispozičně řešen jako 3+1, v prvním patře je 2+1 
s další malou místností. V technické části přístupné ze dvora je garáž s dílnou, 2 sklady a 
půdní prostor se samostatným přístupem. Objekt je napojen na vodovod, má ale i vlastní 
studnu (zdroje lze libovolně přepínat). Odpady jsou do septiku (kanalizace v r. 2011), el. 
220/380V, ústř.topení na TP.  Cena: 1 500 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

Průmyslové objekty minulosti i současnosti (3)
nedlouho nato byla znárodněna a téhož roku 
likvidována.
   Objekt byl přebudován na internát. Nej-
prve zde byly ubytovány Řekyně a v roce 
1951 přibyla děvčata z nápravného ústavu v 
Kostomlatech. Dívky pracovaly v n.p. Tep-

na Náchod. Pro řadu kázeňských problémů 
byly roku 1954 přemístěny stranou do Malé 

Čermné, aby v uvolněných prostorách 
mohla být zřízena ubytovna pracovnic n.p. 
Tepny. V roce 1971 sem bylo přemístěno 
z Náchoda Učiliště n.p. Tepna. Byly zde 
zřízeny učebny pro školu i ubytování pro 
chlapce a dívky. Nějakou dobu zde byli 

ubytováni Vietnamci a od roku 1979 ku-
bánští pracovníci. Po roce 1990 byla uby-
tovna zrušena a bylo zde v nájmu umístě-
no několik soukromých prodejních fi rem, 
klempíři a další řemesla. Přechodnou dobu 
byly budovy zcela opuštěné.
   V restituci dostala rodina Kubečkova to-
várnu zpět, ale prodala ji Pekárnám. n.p., 
které si zde chtěly zřídit podnikové ředi-
telství. Nakonec koupili jiný objekt v Ná-
chodě a internát nabídli městu. Uvažovalo 
se o přestavbě na byty, ale nakonec došlo 
k  prodeji soukromému podnikateli, který 
obě budovy zboural a postavil zde novou 
přízemní chráněnou dílnu Amulet.
   Připravil Antonín Samek, pokud máte 
ještě nějaké další poznatky, doklady a 
fotografi e o uváděných objektech k za-
půjčení atd., sdělte je prosím na adresu 
samek.beloves@seznam.cz nebo do re-
dakce ECHA.

G O L D S C H M I E D  
-  K U B E Č E K  
-  I N T E R N Á T

  
   Objekt se nachází od Náchoda na levé 
straně Kladské ulice.
Firma Samuel Goldschmied a spol. byla 
zapsána do rejstříku už v  roce 1878. Vy-
rostla z původně protokolárního faktorství, 
které se
zabývalo sběrem plátna od tkalců z okolí. 
V přední budově byla instalována mecha-
nická tkalcovna hnědého a damaškového 
zboží.
   V roce 1939 získal tkalcovnu kupní 
smlouvou Břetislav Kubeček z Hronova. 
Byla mu povolena nástavba 1. poschodí a 
v zadní části
dvora byla na začátku války postavena po-
dobná budova jako sklad.
V roce 1942 byl postaven u Železniční ko-
lonie ještě další sklad.
Vyrábělo se zde 90 % lněného a 10 % zboží 
z bavlny. Byly to jemné ložní a stolní tka-
niny, popelíny, sýpkoviny, damašky, pro-
stěradla a další drobné zboží. Vývoz smě-
řoval do Anglie a řady dalších zemí. V roce 
1948 však fi rma přešla do národní správy, 

SKVĚLÉ NÁPOJE  
aneb TEPLICKÁ 

HOTELOVKA doporučuje

   Patří mezi nápoje, které nás zaručeně skvěle osvěží.
V Čechách dnes nejsou příliš známé, i když před třiceti lety prý byly velmi oblíbené, patrně 
pro svůj estetický vzhled.
Jejich podstatnou složkou je totiž ovoce a drcený led.
    Takzvaný cobblerový led vypadá jako kousky roztříštěného skla. Nemusíme se bát použít 
i „něco silnějšího“, protože v množství ledu se alkohol značně zředí a jeho účinek je oproti
pití koncentrovanějšího alkoholu nepatrný. V horkých letních dnech ale bude mít nápoj trvale 
osvěžující účinek jen tehdy, když si jej namícháme bez alkoholu.
      Drink připravíme v míchací sklenici nebo v šejkru. Do skleničky typu miska (správná cob-
blerová sklenice má tvar kalichu) nasypeme drcený led, přelijeme nápojem a bohatě ozdobíme 
ovocem. Podáváme s brčkem a kávovou lžičkou nebo napichovátkem na ovoce. Nejznáměj-
ším polo-cobblerovým drinkem je sekt s jahodami a jahodovým likérem.
My jsme pro Vás vybraly zaručeně to nejlepší - malinovou variantu.

Malinový cobbler
    Do míchací sklenice si odměříme na jednu porci 5 cl malinové pálenky, přidáme 1 cl ma-
linového sirupu, 3 cl ananasového džusu a 1 cl citronové šťávy. Vše důkladně zamícháme.
    Poté do skleničky nasypeme led, na který vložíme maliny (asi 50 g na jednu porci). A 
přichází dokončovací fáze. Směs přelijeme nápojem a pocukrujeme práškovým cukrem. Ještě 
přidáme brčko a napichovátko. Když zavřeme oči, budeme létu zase o něco blíž...

     Pohodu při sklence dobrého moku přejí Bc. Soňa Šrůtková a Mgr. Vlasta Drobná, 
Střední škola hotelnictví a společného

stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

COBBLERY - potěcha pro oko

Gymnastky ve Vysokém Mýtě
   Třetí březnový víkend odjela děvčátka z TJ Sokol Náchod do Vysokého Mýta na svoje 
první závody. Konal se zde župní přebor ve sportovní gymnastice ve volných sestavách. Z 
náchodského sokola na závody odjela tři osmiletá děvčata. V nádherné vysokomýtské soko-
lovně soutěžilo celkem 70 dětí a závod měl velice rychlý průběh. Děvčata soutěžila ve čtyřech 
kategoriích. Náchodské gymnastky soutěžily v kategorii mladších žákyň II. Zde si nejlépe 
vedla Pavlína Vejrková, která s velkou převahou zvítězila. Velmi dobře cvičily i Anna Páclová 
a Nikola Jiřiová, která zde vybojovala svoji první medaili a to bronzovou. Jen o jednu desetinu 
bodu za ní, na čtvrtém místě skončila Anička Páclová. Závod byl velmi pěkný a děvčátka odje-
la ze soutěže velmi spokojená a každá si odvezla nějaký dárek.                                                  M.V

foto: Anna Páclová a Pavlína Vejrková

 Kubečkova textilka - později internát

 Bourání objektu                                                                                                                                          

středisko truhlárna 
Horní Radechová

Provádí:
 Výrobu interiérů a kuchyní 

na zakázku
 Výrobu oken a dveří

 Truhlářské a tesařské práce 
všeho druhu

 Přesné formátování 
plošných materiálů

 Výrobu palet a přepravních obalů

Možnost zajištění dopravy výrobků 
k zákazníkům.

Kontakt: tel i fax: 491 465 633
e-mail: sekretariát@odimpro.com                                             

Obchodní družstvo 
Impro Zábrodí

– Končiny



nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří 

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 10% 

NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

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

 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní  kanceláři  REKA, náměstí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě, případně na č.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Broumov- velký areál /bývalá jatka/ s poz.900 m2, dobrá příjezd a stav .........................1.990.000,-Kč
Česká Skalice - pronájem sklad. a výr. prostor 150 m2, sítě, ÚT pevná ........................ cena k jednání
Náchod - pěkná chata na Karlově kopci s poz.398 m2, bazen, krásné místo ................... 1.110.000,-Kč
Náchod - menší RD 1+3, pěkný, el.přímot., koupelna,WC, poz.81 m2 ..............................875.000,-Kč
Náchod  - byt 1+4 v Náchodě Plhov, 77 m2, 6 NP, v OV v r.2010 ...................................1.170.000,-Kč
Česká Skalice - RD v příz.1+1 v patře 3 místnosti, sítě, ÚT pevná, 690 m2 ...................1.590.000,-Kč
Červený Kostelec - menší RD 1+3, zahrada 551 m2,garáž, ÚT plyn .................................970.000,-Kč
Červený Kostelec - byt. dům, 4 byty, obchod,pedikůra,garáž, 480 m2 ...........................4.350.000,-Kč
Zdoňov - menší RD, 5 místností,soc.záz., garáž, krb+ el.,poz.21-5 m2 ..............................820.000,-Kč
Česká Skalice - větší RD, 9 místností,garáž,díln,poz.813 m2,dobrý stav ........................2.185.000,-Kč
Č.Metuje-Vlásenka - krásná chalupa po rek.,stal.vybavená,1016 m2 .............................2.080.000,-Kč
Jaroměř - byt 1+1 v OV,48 m2, možno i nebyt.prostory, nutné úpravy .............................530.000,-Kč
Rtyně v Podkrk.- stavební, opl. poz. 1028 m2, sítě u poz.,pěkné místo .............................355.000,-Kč
Velké Poříčí - 2 gener.dům, 3 garáže, ÚT plyn, poz.812 m2, dobrý stav .........................2.490.000,-Kč
Česká Skalice- koncová, řadová garáž zděná 21 m2 .............................................................. 68.000,-Kč
Velká Jesenice - dr.byt 1+3 v cihl.domě, 77 m2, balkon, ÚT pevná, jen za........................860.000,-Kč
Velké Poříčí - 2 gener.RD s poz.833 m2. 2 garáže, ÚT plyn,super místo ........................1.870.000,-Kč
Česká  Čermná - větší chalupa, 4 pokoje,rek.,sítě, poz.1313 m2, super místo ...............1.720.000,-Kč
Náchod - byt v OV 1+kk,28 m2 v přízemí cihl.domu, WAW plyn......................................599.000,-Kč
Náchod Běloves - pěkný byt 1+2 OV,61 m2,balkon, výtah, ÚT dálkové ........................1.210.000,-Kč
Borová - RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyhoření.Nutné opravy..................................575.000,-Kč
Starkoč - větší RD v rekonstr. + materiál, sitě nové,plyn,748 m2 ....................................1.690.000,-Kč
Česká Skalice - opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-buňky,230/400V, sítě u poz ...........................695.000,-Kč                                          

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Kompletní čištění Kompletní čištění 
autointeriérů suchou autointeriérů suchou 

i mokrou cestoui mokrou cestou
Program č.1
Vyluxování interiéru, sedadel, podlahy, zavazadlového prostoru. 
Čištění a ošetření vnitřních plastů,vč.  palubní desky.
- Vyleštění oken.                                      cena 450,-Kč
Program č.2
Vyluxování interiéru, sedadel, podlahy, zavaz. prostoru.
Čištění a ošetření vnitřních  plastů, vč. palubní desky.
Kompletní tepování textilního interiéru mokrou cestou.
Vyleštění oken.                        cena: od 850,-Kč

Kontakt: www.jkauto.cz  
e-mail: vlakne@centrum.cz      tel. 731 782 535

Přímý investor půjčí 
50.000 - 500.000 Kč

Tel. 739 361 221  

za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úvěrového účtu zdarma

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

Provádíme kvalitní 
malířské a natěračské 
práce bytů, domků, 

kanceláří, škol, velkých 
objektů, fasád, oken.

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

e-mail: martin420@seznam.cz     

Tel.: 732 873 039

Školní jídelna Střed
Nové Město nad Metují

Čes. legií 17, okres Náchod

hledá kuchaře/ku
požadavek vyučen v oboru,

5 let praxe, celý úvazek,
práce o so + ne,

plat. podmínky od 9770 Kč.
Nástup od 1. 6. 2010.

Bližší informace
na tel. 491 474 156,

písemné přihlášky
do konce dubna.

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

uvádí v měsíci DUBNU 2010

 PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: pondělí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  označené  programy  pro  držitele  průkazů MěÚ v Náchodě,  ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.  
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

* Úterý 20. 4. v  19.00 hodin
Věra Martinová  & Jamie Marshall  & 

P.R.S.T.
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kč

* Čtvrtek 22. 4. v 19.00 hodin
Do Vladivostoku 

na zmrzlinu na kole

Dia show Jana Tomšíčka
Přednáškový sál městského divadla

Vstupné: 60 Kč

* Úterý 27. 4. v 19.00 hodin
R. Bolt: Ať žije královna!

Divadlo Pod Palmovkou
Představení ab. cyklu - skupina “A”

Vstupné: 350, 330, 310, 290 Kč

 Po dlouhé paní Zimě, která se tento rok ukázala v plné síle, přivítali 
24.března žáci ze ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě již tolik očekávané 
jaro. Pod vedením paní učitelky Kláry Bydžovské připravili vystou-
pení pod názvem „Vítání jara“.A tak rodiče, učitelé, hosté mohli 
na jevišti sledovat současné i dávno zapomenuté zvyky a obyčeje. 
Chlapci otloukali píšťalky, děvčata vynášela Morenu a čistila stu-

dánku od kalů a zlé moci. Ze studánky poté vytančila studánková 
víla a na louce přivítala všechny květinky a živé tvory. Celý program 
byl doplněn jarními písničkami, které nabízely naději v návrat světla 
a tepla. Pochvalu si zaslouží všichni dětští herci, kteří se s velkým 
nadšením a zaujetím zhostili svých rolí. Děkujeme za krásný jarní 
zážitek!                                                            Mgr. Pavla Hoffmanová

Přivítali jaro

 Už jste někdy viděli na konci 
března větší množství čertů a čer-
tic pohromadě na jednom místě? 
Že ne? Tak to si daly sraz děti 
ze ZŠ Pavlišovská v restauraci 

Odas na Čertovském karnevale. Čerty se to 
tam jen hemžilo. Ale mohli jste samozřejmě 
potkat i řadu jiných originálních a krásných 
masek. Paní vychovatelky ŠD připravily 
dětem sobotní odpoledne plné her, soutěží, 
tance, zpěvu a bohaté tomboly. Všem, co jste 
tam byli, děkujeme a ty, kterým to letos ne-
vyšlo, srdečně zveme opět na karneval příští 
rok. Co když tam budou mít sraz pro změnu 
vodníci? Kdo ví.       Zuzana Hoffmannová

Dětský
karnevalkarneval

 Rychlejší a efektivnější pomoci se nyní dostane vážně nemocným pacientům, ke kterým 
vyjíždí sanitky záchranné služby v Královéhradeckém kraji. Nový „setkávací“ systém, který 
záchranáři v kraji začínají využívat, zaručuje, že se lékař dostane vždy tam, kde je ho nejvíce 
potřeba. Takzvaný setkávací systém začal úspěšně fungovat v Hradci Králové od letošního 
ledna a  od dubna se rozbíhá i na Jičínsku. V průběhu roku se s jeho zavedením počítá v celém 
kraji. Jeho princip spočívá v tom, že  v určité oblasti působí tři výjezdové jednotky záchra-
nářů schopné okamžité pomoci lidem v nouzi.  Lékař poté vyjíždí samostatným, moderními 
přístroji vybaveným vozidlem k vážným případům, kde je ho nejvíce potřeba. Tento nový 
systém přednemocniční neodkladné péče je efektivnější a především pro pacienty výhodnější. 
Zaručuje totiž, že se lékař včas  dostane vždy tam, kde je jeho přítomnost nezbytná a opod-
statněná. Přestože jsou záchranářské posádky kvalitně vyškolené a mají  dostatek zkušeností 
s poskytnutím neodkladné pomoci, někdy se bez přítomnosti lékaře neobejdou. Dispečink již 
při samotné žádosti  o pomoc rozhodne, že přítomnost lékaře je v daném případě  nezbytná 
a vyšle ho ihned na místo. O příjezd lékaře požádá záchranářská posádka i v situaci, kdy je 
stav pacienta vážnější, než se předpokládalo. V tomto případě jsou záchranáři schopni zajistit  
stabilizaci pacienta a poskytnout nezbytnou péči až do příjezdu lékaře.
 Královéhradecký kraj každý rok nakupuje pro zdravotnickou záchrannou službu 10 no-
vých moderních sanitních vozidel, aby se záchranáři ke každému, kdo potřebuje jejich pomoc, 
dostali vždy včas. V letošním roce se počítá s nákupem i dalších 2 menších vozidel plně 

vybavených lékařskými přístroji, které v ne-
zbytných případech dopraví na místo lékaře.

PharmDr.Jana Třešňáková, radní 
Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví,

www.janatresnakova.cz

Lékaři záchranné služby se rychleji dostanou k vážně nemocným



Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

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 splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

608103810, 606270421
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OZŮSTALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Převratná hypotéka 
s úrokem 3,93%
777 214 651     

Natěračské, 
malířské práce

okolí České Skalice
TEL.: 777 038 022

Firma Jan Kočnar - silniční práce Náchod 
přijme

STAVEBNÍ DĚLNÍKY
s ř.p. C+E a plat. profes. průk. a s ř.p. C, plat. 
profes. průk. a stroj. průk. na pás. lopat. ryp.

Tel.: 604 259 816

Nevyhovuje Vám úrok po fi xaci?

Kupujete bydlení?
Dáme Vám na výběr z 10 bank.

tel.: 777214651

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Po dlouhé zimě nastal čas věnovat pozornost tomu, co zůstalo, 
když i ty poslední sněhové závěje odtály.
Přebytečná kila, oslabená kondice... Můžete o tom přemýšlet, můžete o tom disku-
tovat. Nejlepší je ovšem něco s tím udělat. Vypravte se například do sportovní haly 
u Stadionu generála Klapálka v Novém Městě nad Metují. Najdete tam mimo jiné 
spinning, tenisový i sguashový kurt a dobře vybavenou posilovnu s odpovídajícím 
zázemím.                                                                                                      foto echo               

Sebeobrana ženy
   Útoky vedené proti ženám nejsou bohužel ani v postmoderním světě něčím vzácným. 
Poměrně často dochází k útokům ve formě obtěžování (verbální napadání, osahávání) 
nebo ohrožování zdraví a života. V druhém případě bývá žena napadena především za 
účelem okradení nebo znásilnění. Bez znalosti zásad prevence střetu a systematického 
tréninku v sebeobraně je pravděpodobnost úspěšného vyřešení situace minimální.
   V prospěch útočníka hraje několik faktorů. Je to on, kdo volí místo, čas i způsob útoku. 
Využívá tak momentu překvapení a instinktivní úlekové reakce, která významně prodlu-
žuje reakční doby. Tím se významně zmenšuje šance na účinnou obranu. (Akce je vždy 
rychlejší než reakce.) Dalším znevýhodněním jsou fyzické a psychické vlastnosti žen 
(především menší fyzická síla a vnitřní odpor ženy k agresi, i když je oprávněná). Pro 
lepší názornost uvádíme některá fakta ze soudních spisů (viz JUDr. Zdeněk Náchodský). 
Nejčastěji dochází k napadení (za účelem znásilnění) v noci a mezi nejvyužívanější místa 
patří park (28%), byt (22%), ulice nebo silnice (20%). Většina útočníků má slušný vzhled 
(56%) a není možné rozpoznat „na první pohled“ jejich záměry.
  
     

Nejvíce útoků proběhne zezadu (42%), zepředu pak (26%), napadení ze strany nejsou 
tak častá. Agresor volí nejčastěji techniku strhnutí na zem (38%), obejmutí se silným stis-
kem (20%), úder (16%), rdoušení (14%) a jejich kombinace. Nejrizikovější skupinou jsou 
ženy ve věku 16- 35 let (72%). Nejběžnější reakcí žen je volání o pomoc (44%), prosby
a výhrůžky (24%), volání o pomoc a útěk (24%). Z celkového počtu se ubránilo jen 34% 
žen (z toho 52% vlastním odporem, ve 35% případů došlo k vyrušení útočníka cizí oso-
bou, v 13 % zasáhla policie).

   Optimální pří-
stup k uvedeným 
faktům musí za-
hrnovat dvě ob-
lasti. Prevenci, 
tzn. do kritické 
situace se vůbec 
nedostat, mini-
malizovat riziko 
střetu změnou 
svého chování 
(vyhnout se v noci problematickým místům jako parky, pasáže; procházet se zvýšenou 
opatrností kolem výklenků a míst, kde by se mohl útočník schovat; všímat si toho, zda 
nás někdo nesleduje; zajistit si v noci spolehlivý doprovod; neprovokovat zbytečně svým 
vyzývavým chováním; nikdy nestopovat; nepouštět nikoho cizího do bytu apod.). Možná 
rizika jsou samozřejmě individuální a odvíjí se v  závislosti na životním stylu, proto je 
potřeba promyslet zásady prevence v rámci vlastního života.
   Druhou oblastí je ovládání technik sebeobrany. Volání o pomoc je většinou neúspěšné 
(v dosahu není nikdo, kdo by pomohl nebo zvítězí strach a lhostejnost lidí, kteří radši co 
nejrychleji odchází z místa střetu). Navíc může volání o pomoc podnítit větší agresivitu, 
strach z prozrazení a vést tak k usmrcení ženy. To samé platí i o druhé nejčastější emoční 
reakci ženy, o vyhrožování!! Jak se tedy zachovat? Neexistují žádné univerzální recepty. 
U některých útočníků stačí jen strach ženy, aby u nich došlo k vyvrcholení. Jiný potřebuje
naopak absolutní klid. Některý uteče jen když žena zakřičí.
Sadista naopak potřebuje vidět odpor, aby se dostal do ráže, vzrušuje ho násilí páchané na 
ženě a soulož je pro něj druhořadá (často u něho dochází k  samovolné ejakulaci). Čistě
sexuálním agresorům jde hlavně o pohlavní styk a nemají zpravidla v plánu ženě dále 
jinak ubližovat. Žena má tedy jen několik vteřin na to, aby se rozhodla, zda se bude bránit 
nebo se nechá znásilnit či dokonce zabít.
   Neúčinná obrana provokuje zvýšenou agresivitu a zuřivost, kdy je útočník schopen i 
usmrtit, i když to nebylo původně jeho úmyslem. Proto je někdy lepší přizpůsobit se útoč-
níkovi a vyčkat na vhodný okamžik k vedení tvrdé a účinné obrany (s použitím zbraní a 
útočením na nejzranitelnější místa). To je ovšem krizová situace, která je plně rozvinutá a 
její zvládnutí značně problematické. Nejlepší cestou je takové situaci se svým každoden-
ním racionálním chováním vyhnout.
V případě, že i přes dodržení všech preventivních opatření ke konfrontaci dojde, znát 
technické i taktické principy sebeobrany a nedat násilníkovi žádnou šanci na úspěch. To
umožní trénink efektivních bojových umění, který zahrnuje komplexní seznámení s po-
stupy, jak napadení předcházet a osvojení si základních technik boje beze zbraně i se 
zbraní.

Text: M. Kastnar, M.Měřínský 

Bližší informace na tel. 724 350 372 nebo 776 116 277
Pravidelné tréninky na: ZŠ TGM Náchod (každé pondělí a středu)

oddíl dětí od 15:30, oddíl dospělých od 17:00

Navštivte nás 
   Oznamujeme všem příznivcům horských květin, že 8. listopadu 2009 zemřel 
alpinkář a majitel skalky v Sedloňově, pan Jaromír Grulich.

   Manželka a synové pana Grulicha tímto oznamují, že v jeho 
díle budou dále pokračovat a těší se na vaši návštěvu. Jednot-
livci i skupiny mají možnost skalku si prohlédnout i s výkladem 
v dopoledních i odpoledních hodinách po celý týden.    

Výroba rolet v proměnách času
 
je název výstavy, kterou můžete až do 25.4. shlédnout ve výstavní síni klášterní zahrady v 
Broumově.
   Expozice obsahuje materiály o počátcích výroby samonavíjecích rolet ve střední Evropě. 
Zakladatel výroby, Anton Rosenberg, nechal v roce 1889 registrovat ochrannou známku 
FLOS, pod kterou byly rolety v Březové po desetiletí vyráběny.
Díky setkání s vnučkou A. Rosenberga se kurátorům podařilo opatřit kopie ročenek, které 
A. Rosenberg každoročně posílal svým zákazníkům. Ročenky obsahovaly nejen návody k 
použití samotočů Flos nebo doporučení a informace pro zákazníky, ale také rady do života, 
průpovídky a rčení a zápis z cesty A. Rosenberga do Ameriky. Součástí expozice bude také 
roleta FLOS a stará navíjecí mapa Rakouska Uherska.                                                          kp

POHYB JE ŽIVOT
140  let   SOKOLA  v  NÁCHODĚ
TJ  SOKOL  Náchod  pořádá nábor 

do PŘÍPRAVKY GYMNASTICKÝCH DOVEDNOSTÍ se zaměřením 
na správné držení těla. Hlásit se mohou DĚVČATA  a CHLAPCI  

ve věku  5 – 7 let  vždy v pondělí a  v pátek od 15h

   Branami pevnostního vězení v Jaroměři 
- Josefově prošla řada osobností zvučných 
jmen. Nechyběl mezi nimi ani Hugo Kol-
lataj, kterému se přezdívalo „Polský Robe-
spierre“. Tento polský šlechtic se mimo jiné 
zúčastnil povstání proti ruské okupační ar-
mádě v roce 1794. Byl doktorem teologie, 
spisovatelem i ministrem polské vlády. V 
Josefově byl vězněn v letech 1795-1798. (r)

  Radní v Novém Městě nad Metují vyslo-
vili souhlas s uložením archeologických 
nálezů z tamního Husova náměstí v Měst-
ském muzeu.
Připomeňme, že historické novoměstské 
náměstí bylo v nedávné době dějištěm 
rekonstrukce, která díky probíhajícím sta-
vebním pracím odhalila i mnohé z jeho 
historie.                                                    (r)

SLAVNÝ 
VĚZEŇ

Radní v Novém Městě nad Metují vyslo

Z NÁMĚSTÍ Z NÁMĚSTÍ 
DO MUZEADO MUZEA

Den Země v Babiččině údolí
  Pro zájemce je sraz v sobotu 24.dubna v 8:40 na autobusové zastávce na náměstí v České 
Skalici. Z náměstí se pěšky přesuneme méně obvyklou trasou po hraně údolí přes suťové lesy 
k mandlu a zámecké zahradě. Cestou projdeme přírodně nejzajímavější část Babiččina údolí. 
Vycházku povede a o přírodě a krajině bude hovořit Mgr. Jan Ježek. Program Dne
Země pak bude pokračovat v okolí mandlu, kde proběhne krátká přednáška o tradičním hos-
podaření v krajině a ukázky zpracování ovčí vlny, práce ovčáckého psa, ukázka stříhání ovcí, 
ochutnávka ovčích a kozích sýrů, indiánský koutek, stánek s poradenstvím k dotačnímu pro-
gramu Zelená úsporám, tvořivá dílna a případně další aktivity. Děti, zvířectvo a ostatní rodinní 
příslušníci vítáni.                                                                                                                 (MK)  

Použití pepřového spreje (první reakcí útočníka bude snaha o jeho vyražení, 
proto je vhodné krýt se druhou rukou)



VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775

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: 

 nyní sleva pro všechny -30%
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revoluční 

REHAU GENEO-revoluční 
profi l-bez ocelových výztuh -vyvi-

profi l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém průmyslu a F1                               

nuto v leteckém průmyslu a F1                               
Koefi cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koefi 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 profi l
šestikomorový profi l

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od českých výrobců

MARCO
       NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Otevřeno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

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, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE, 
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ PO-
HOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, 
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...

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

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, 
NÁCHOD ZDARMA!NÁCHOD ZDARMA!

Obsluha brousících automatů 
- brusky

požadujeme:
• vzdělání technického směru 

(vyučen/SŠ ve strojním či příbuzném oboru)
• zkušenosti z oblasti broušení nebo stroj. výroby výhodou

• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, 
přesnost, trpělivost, systematičnost

vašimi úkoly bude:
• obsluha brousících automatů ve vícesměnném provozu

• seřizování a údržba výrobních strojů, 
• seřizování stroje

• týmová spolupráce na řešení problémů a realizace opatření
• průběžné měření a zadávání naměřených veličin do PC

Obsluha CNC soustružnických 
automatů
požadujeme:

• vzdělání technického směru (vyučen/SŠ ve strojním 
či příbuzném oboru)

• zkušenosti z oblasti obrábění
• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, 

přesnost, trpělivost, systematičnost

vašimi úkoly bude:
• obsluha strojů ve vícesměnném provozu

• seřizování a korekce nástrojů
• seřizování stroje

• průběžné měření a zadávání naměřených veličin do PC

nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v moderní fi rmě

• možnost zapracování, školení a profesního postupu
• práci v nových prostorech s vysokými požadavky na čistotu a pořádek

• fi remní benefi ty (příspěvek na dopravu, stravenky, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, jazyková výuka aj.) 
• kolegiální fi remní atmosféru  

• nástup ihned, resp. dle dohody

Zaujala Vás naše nabídka? V tom případě nám zašlete svůj strukturovaný životopis v českém jazyce 
poštou nebo elektronicky na níže uvedenou adresu.

Zejména uchazečům v trvajícím pracovním poměru zaručujeme absolutní diskrétnost.

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 547 01 Náchod
Tel:  + 420 491 419 823, Fax: + 420 491 419 807,  e-mail: job@mesa-parts.cz

Výrobní společnost Mesa Parts s.r.o. se závodem ve Vysokově 
u Náchoda patří k předním výrobcům vysoce kvalitních,
 soustružených dílců pro automobilový  a spotřební průmysl. 

V současné době hledáme nového pracovníka na pozici:

RD 1+1, v Nechanicích 
s možností půdní vestavby.  

15km do HK. 
CENA: 890.000,-Kč

RD 3+1, postavený v roce 
2003, 

2km od Police nad Metují.        
CENA: 990.000,-Kč

 Zrekonstruovaný RD 4+1 
se zahradou v Pohoří u 

Dobrušky. 
CENA: 1.850.000,-Kč

RADIVA reality, Pulice 136, 518 01 Dobruška, www.radiva-reality.cz, 
e-mail: radiva.reality@seznam.cz, tel: 604 845 617, 604 238 482

Byty v Dobrušce:    Družstevní 3+1 ...................................................1.100.000,-Kč     
 v OV 3+1 ...........................................................1.390.000,-Kč
 v OV 4+1 ...........................................................1.490.000,-Kč
 St. poz.  8km od HK- Sendražice.

naložte si...
naložte si...

a pošlete 
a pošlete 

ji tam!ji tam!



Nutné vidět. Cena k jednání 1.320.000 Kč. 
RK nevolat !. Tel. 736439375
* Pronajmu rodinný domek 1+1 s garáží 
v Bělovsi na Karlově kopci, nájem 4000 
Kč + inkaso, dvouměsíční kauce vratná, 
bydlení vhodné pro 2 osoby. Tel. 775 22 
99 13
* Pronajmu byt 1+1 ve Velkém Dřeví-
či, částečně zařízený. VOLNÝ IHNED. 
TEL.:608 21 31 54
* PRODÁM BYT 1+1 v OV na Karlově 
kopci v NÁCHODĚ. Cena 690 000,- Kč.
Inf.na tel.773 200 564 nebo 737 580 660.
RK nevolat!
* Pronajmu 2+1 velký slunný byt na 
atraktivním místě, kuchyně s jídelnou, 2 
velké pokoje, předsíň, komora zasklená 
lodžie, WC, koupelna. Nová plast okna, 
kuch. linka, sporák, lino atd., půda, sklep, 
kabel. TV, internet a telefon. Vratná kauce, 
volný ihned. Tel. 602 790 044
* Prodám DB 3+1 v Náchodě na sídlišti 
Branka, super cena, možnost hypotéčního 
úvěru, částečně vybaven. V perfektním 
stavu, cena 1.400.000,- při rychlém jednání 
sleva. Tel. 602 145 222, RK nevolat
* Pronajmu bezbariérový byt 2+1 na síd-
lišti u nemocnice v Náchodě, volný ihned. 
Tel. 777 938 646
* Pronajmu zahradní domek v Bělovsi 
2+1 42 m2, nové po rekonstrukci. K celo-
ročnímu bydlení. Nájem 5.200 Kč/měs. 
Tel. 777 737 127
* Koupím byt v OV 1+1, 2+kk, 2+1 v Ja-
roměři nebo v České Skalici Tel:606 504 
693
* Pronajmu pěkný, podkrovní byt 1+1 
v Č.Skalici, náměstí, část.zaříz., volný 
ihned, vratná kauce. TEL.:604 437 128
* Prodám družstevní byt 1+kk s balko-
nem v Náchodě. Tel. po 18h.: 728 915 400
* 50 letý muž hledá podnájem jedné 
místnosti v bytě v Náchodě. Tel. 604 16 
44 85
* Prodám nebo dl.pronajmu byt v OS 
3+1, 77m2, internet, satelit, klidné místo, 
ale dobře situované, výhled na Krkonoše 
a Rozkoš. Volný 06/2010. Tel. 603172275
* Pronajmu byt 2+1 po komplet. rekon-
strukci v centru Náchoda. TEL.:602 457 257
* Pronájem bytu o celk. výměře 72 m2 
(obývací pokoj s KK, ložnice, předsíň a 
koupelna s WC) v historickém domě v 
Novém Městě n.M.. Byt po celkové rekon-
strukci. Možnost parkování 1 vozidla pří-
mo u domu. Nájemné 7000,-Kč + služby 
+ kauce při podpisu smlouvy 14 000,-Kč. 
Ihned k nastěhování. TEL.:608 113 713
* Prodám družstevní byt 3+1 v Nácho-
dě - Brance. tel.603 524 512
* Prodáme byt 3+1 v OV (podíl na rod.
domě) v Hronově blízko centra, cena 990 
tis.Kč. TEL.: 774 634 731
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+kk v 
centru Náchoda, 5500,-Kč vč. nájmu, 
služeb a všech energií. Jen solidnímu zá-
jemci. TEL.:776 141 603
* Žena 40 s dcerou hledá podnájem nej-
lépe v RD v Novém Městě n.M. a okolí, 
ráda vypomůžu se zahradou. TEL.:728 
913 378
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchodě na 
sídl. u nem.. TEL.:608 976 956 777 29 
29 40
* Dlouhodobě pronajmu garsonieru 
Náchod Plhov, nižžší nájem, kauce, část.
zařízeno. TEL.:731 033 040 p 18.hodině
* Pronajmu 1+1 40 m2 zděný po rekon-
strukci Náchod Staré Město, 3700,-Kč + 
inkaso. Kauce. TEL.:775 20 54 19
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na Kar-
lově kopci, kauce nutná, k nastěhování 
ihned. Tel. 608 436 157
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchodě Pl-
hově ve 3. p., byt je v dobrém a čistém 
stavu, bezbariérový přístup s výtahem, 
Cena 699.000 Kč. Tel. 603 511 861, RK 
nevolat
* Prodám pěkný družstevní byt 2+1, 
upravený na menší 3+1, v Náchodě na 
Plhově, 4.NP, balkon, byt je čistý a upra-
vený (vestavěné úložné postory, obložky 
a shr. dřevěné dveře, dětský pokojíček na 
míru), nutno vidět. Cena dohodou. RK 
nevolat, Tel.:608 608 227
* Koupím byt 1+1, 1+kk v NA nebo V. 
Poříčí. Tel: 724 528 227
* Pronajmu byt 3 + 1 Branka Náchod. 
Nájemné 3500 + služby. Kauce. Volný od 
1.5.2010. Tel. 603 997 309

* Prodám byt 2+1, OV, plyn, Velké Poří-
čí, 800 000Kč, tel.605 889 722
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u No-
vého Města n.M., příroda, garáž. Kauce. 
TEL.:602 13 42 13
* Prodám pěkný zděný byt 2+1 v Hrono-
vě.Tel.: 608 909 140
* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2 
v Novém Městě n/M. Dům je zateplen, 
plastová okna, možnost připojení interne-
tu. Volný ihned. Při nástupu kauce 15000,- 
Tel. 608 323 373

NEMOVITOSTI

* Prodám udržovanou zahradu v čás-
ti obce Lipí Na Bučku, 400 m2, s pěknou 
zařízenou obytnou chatou včetně kůlny se 
zahradním nářadím, 16 m2, spaní v pod-
kroví, voda a elektřina v chatě, ekologické 
WC. cena dohodou, volné ihned. Tel. 605 
226 065, 
* Sháníme chatu 12km od ČK do 400tis. 
s vl. pozemkem. Tel.: 608 883 012

* Prodám rekr. chatu i se zaříz., 5 km 
od Náchoda, na Ostrovech u Metuje. Vel-
mi dobrý stav. Cena k jednání 395 tis.Kč. 
TEL.: 607 77 13 21
* Prodám rod.dům 5+1 v České Skalici, 
celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná 
se o cihlový dům, který byl postaven v 
letech 1991-1993. Dům je nutno zkolau-
dovat. Cena 1.650.000,-Kč. TEL.:775 061 
233
* Hledáme ke koupi rovinatý pozemek 
cca 1 500m2 na stavbu bungalovu od Ná-
choda směr na Broumov, max. 600tis.. 
Tel.: 607 939 657
* Prodám rod.dům 4+1 v Jasenné čp.269, 
celý podsklepený. Cena 1.699.000,-Kč. 
TEL.:775 061 233
* Nabídněte RD 50km od Nového Města 
n/Met. na klidném místě do 3mil., platba v 
hotovosti. Tel.: 608 667 734
* Prodám nájemní dům v Hronově se 4 
byty, Havlíčkova ul.240. Velký půdní pro-
stor pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-Kč. 
TEL.: 775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.
dům 4+1 v Jasenné čp.269, celý podskle-
pený. Nájem 5000,-Kč + služby. TEL.:775 
061 233
* Prodám rod.dům 4+1 v Jaroměři, 
Albánská ul.198. Cena 2.560.000,-Kč. 
TEL.:775 061 233
* Prodám nízkoenergetické RD v Polici 
n.M. a Novém Městě n.M., možno část. na 
splátky. TEL.:603 525 531
* Prodám řadový rodinný dům 4+1 s 
větší zahradou poblíž centra Náchoda. 
TEL.:731 312 568
* Prodáme stavební parcelu v N. Městě 
n. Met., Na Františku, ul.Sadová. Celková 
výměra 2 154 m2. Veškeré sítě přímo na 
pozemku (el., plyn, voda, kanalizace, inter-
net), kompletně napojeno, vč. komunikace. 
Možno začít ihned stavět. Lze rozdělit na 
dvě samostatné stavební parcely. 773 585 
555.
* Prodám řadový dům v Novém Městě 
n.M., nová plast.okna, garáž, zahrádka. 
Cena 2,350 mil.Kč. TEL.:724 835 286

* Prodáme novostavbu RD 5+1 se za-
střešeným parkovacím stáním pro os.au-
tomobil v Polici nad Metují, ul.Slunečná. 
Tel: 608122195

* Prodám RD (statek), obsahuje bytovou 
jednotku 3+1 a dále rozsáhlé hospodářské 
zázemí. V centru obce Horní Radechová, 
zahrada 1300 m2, cena dohodou. RK nevo-
lat!. Tel. 605 715 294
* Pronajmu řadový RD 5+1 v České 
Skalici. Cena 6500Kč/měs., kauce nutná. 
Volejte 603 268 990

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Nabídněte pro našeho klienta objek-
ty vhodné k prodeji potravin a to nejlé-
pe v obcích nad 1.000 obyvatel. Cena 
za prodej popřípadě pronájem dle loka-
lity a stavu objektu. Tel.602 204 002.
* Pronajmu garáž v centru Náchoda u 
JOPECA. TEL.:732 167 291

* Pronájem menšího obchodu s výlohou 
v Náchodě. Cena : 6 000,-Kč měsíčně. Tel. 
777 602 884
* Pronajmu garáž Nábřeží El.Krásnohor-
ské Náchod, volná květen 2010. TEL.491 
428 464
* Pronajmeme kancelářské prostory 
v budově Itálie na Kamenici v Náchodě. 
Celkem 4 kanceláře o celk.výměře 91 m2. 
Možno dohromady nebo jednotlivě. K dis-
pozici kuchyňka, WC, výtah. TEL.:777 
152 750
* Pronajmeme obchodní prostor (pro-
dejnu) v Náchodě, ul. Riegrova, naproti lé-
kárně při výjezdu z náměstí. Kolaudováno 
na prodejnu potravin s občerstvením včet-
ně hygienického zázemí. Celková plocha 
100 m2. Prodejní plocha 74 m2. Tel. 777 
152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchodě na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu dlouhodobě zateplenou halu 
v okolí Jaroměře Tel. 774 30 80 86
* Pronajmu prostory k drobnému podni-
kání v Hronově. Pedikúra, manikúra, ka-
deřnictví apod. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmeme nebytové prostory 77m2 
u Rubeny v Náchodě. Vhodné jako dílna - 
sklad. TEL.:721 960 339
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 
(67 m2), bazén, hřiště, udírna, gril, 2 BTV 
apod. 140,-Kč os./den. TEL.:603 711 210

PRODEJ

* Prodám BRAMAC-Alpská taška-cihl.
červená.Nová.Ks 1877+doplňky. Cena do-
hodou, při rychlém jednání výrazná sleva! 
T.602 289 261

* Prodám 10 let zavedené solární studio 
v blízkosti centra v Náchodě. Tel.603 578 
653

* Prodám za 500,-Kč 10 metrů zámkové 
dlažby I, 30 kusů dlažby 40x40. TEL.:776 
209 876
* Prodám přívěsný vozík „Sport jacht“, 
malá kola, s SPZ. Oprava nutná. Cena 
3000 Kč. Dále plechové komínové stříšky, 
3 ks. Tel. 739 433 396
* Prodám chovného berana, stáří 2 roky, 
odběr ihned, cena dohodou. TEL.:608 490 
907

* Prodám železobetonovou garáž 
3x6 m se sklopnými vraty za 48.000,-
Kč. Nutno odvézt na vlastní pozemek. 
Tel.608 365 036. www.uhada.cz/garaz.
htm

* Prodám stavební rozvodovou desku 
380/220 V, 1500,-Kč. TEL.: 602 145 222
* Prodám sendvičové izolační panely 
stěnové a střešní, 100x200, 100x240 cm,-
tl.8 cm 275 kč/m2, tl 10 cm 300 Kč/m2, na 
stavbu montované garáže,dílny,na stěny, 
opláštění, střechy, podhledy, tel.728 527 
366
* Prodám nové plastové vchodové dveře 
98 x 198 cm, bílé hladké 98x198 cm,1/4 
izol. dvousklo kosočtverec,3/4 bílý plast, 
zat.2 cm polistiren,hliník. práh, cena 4500 
Kč, tel.728 527 366

KOUPÍM

* Koupím půdní dlažbu, vše z pískovce, li-
tinové zábradlí, kované ploty a brány.Platím 
hotově.TEL.: 776 139 418
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové 
hodinky např.zn.PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i příslušenství. 
Koupím také stereokotoučky, meoskopy a 
jiné fotopříslušenství. Slušné jednání platba v 
hotovosti. Tel. 777 559 451
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky, ba-
kelitová autíčka Ites, Kaden a aut. na bovden, 
autodráhy, modelové železnice, vláčky 0, H0, 
TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto přístroje, 
rádia, knihy, vyznamenání a řády LM aj. staré 
nepotřebné i poškozené předměty. Tel. 608 
811 683
* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohledů, případně vykoupím. 
Kupuji řády, odznaky a vyznamenání. Tel. 
602 735 593

* Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

SEZNÁMENÍ

* Rozvedená 43 hledá touto cestou spo-
lehlivého partnera, Náchodsko. ZN.E11/01
* SŠ 45/172, ráda bych našla pohodového, 
laskavého, tolerantního, vtipného muže s 
vyřešenou minulostí. Je to dost, já vím, ale 
náhoda je... Tel. 608 627 201
* Záhy osamělý hledá křehké poupátko 
do 40 let. TEL.:775 293 431

BYTY

* Prodám byt 2+1 Velké Poříčí. Cena 690 
tis.Kč. TEL.:606 115 386

* Prodáme byt 1+1 (47 m2) v centru Nácho-
da.Byt je v 1.patře zděného domu a s plast.
okny.Cena:870.000,-Kč,tel.602 204 002
* Pronajmu po celkové rekonstruk-
ci 1+kk od června v Novém Městě n.M. 
TEL.:775 051 241
* Pronajmeme garsonku (29 m2) v centru 
N.Města n/Met.Nachází se v 1.patře nově 
zrekonstr. zděného domu. Cena 4.000,-Kč/
měsíc. Tel.602 204 002
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě, Běloves-
ká ulice. Volný od června. Info: 739 541 
451
* Pronajmu dlouhodobě družstevní byt 
1+1 s balkonem, ve 2.NP panelového 
domu v Náchodě, sídl.u nem. ul.Modrá. 
Nájemné - 3.500,-Kč + inkaso, tel.: 608 90 
30 70.
* Prodám DB 1+1 ul.Pražská Náchod, 
po celk.rekonstrukci, s novým zařízením. 
Cena 605 tis.Kč. TEL.:602 160 121
* Pronajmu dlouhodobě novou garsonku 
s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchodě na 
Lipím naproti hospodě, nájemné 2.900,-
Kč + 1.900,-Kč inkaso, kauce 14.400,-Kč.
Tel.:608 90 30 50.
* Hledáme ke koupi byt v os. vl. 1+1, 
1+kk, 40m2, 550tis. v Náchodě nebo Vel-
kém Poříčí. Tel.: 773 55 90 14
* Prodám v Náchodě pěkné byty 2+1 a 
1+1 v OV cihla nedaleko centra, zateplený, 
plast. okna. Tel.: 608 245 634
* Prodám dva byty v OV, oba v Novém 
Městě nad Metují (v centru města). První 
byt 3+ kk (90 m2) - I. patro, podkrovní, 
možnost parkování. Druhý byt 3 + kk pří-
zemí (83 m2) - též možnost parkování, RK 
nevolat! Tel.603 483 996
* Pronajmu v Náchodě byt 2+1 nedaleko 
centra, nájem 4 tis.Kč + služby,TEL.:604 
336 337
* Pronajmu byt 2+kk v Náchodě, Palacho-
va ul.1457, nájem 5000,-Kč+ 1800,-Kč 
služby. TEL.:775 061 233
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.patře cihlo-
vého domu v Polici nad Metují. V ceně je 
byt. jednotka, spoluvl. podíl na společných 
částech domu, na pozemcích a také na ne-
byt. jednotce - prodejna v přízemí. Cena 
770.000 Kč. TEL.:606 951 546
* Pronajmeme byty v Náchodě vedle 
náměstí v ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2, 
5400,-Kč + inkaso, byt 1+1, 40 m2, 4800,-
Kč + inkaso. Kauce 10 000,-Kč, velmi 
dobrý stav bytů, parkování vozidla zajiště-
no ve dvoře. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty v Hronově ul.Hu-
sova (bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, 
parkování zajištěno v areálu. Byt 4+kk, 75 
m2, 5900,-Kč + inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 
4600,-Kč + inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 5100,-
Kč + inkaso. Kauce 10 000,-Kč. TEL.:777 
152 750
* Nabízím k prodeji pěkný  DB 3+1 v 
Náchodě na Brance,74 m2 s balkonem v 
1NP. Zděné jádro,sklepní kóje.Cena 1.2 
mil. TEL.: 725 646 413
* Nabízím pronájem 1+kk, Náchod, St. 
Město ve zděném domě. 5.000 Kč včetně 
energií. TEL.: 608 232 311
* Pronajmu byt v Hronově - 64 m2, cca 
včetně služeb 6000,-Kč. Nejlépe slušným 
lidem dlouhodobě. Tel. 774 84 60 99

* Prodám byt 4+1 74 m2 v OV v Nácho-
dě na Plhově, byt je po celk. rekonstruk-
ci, nové podlahy, kuch. linka, plast. okna, 
zděné jádro. Tel. 604 437 128

* Prodám byt 2+1 v OV v Náchodě, síd-
liště u nemocnice. Byt je bezbariérový, v 
přízemí. Výměna plastových oken a zatep-
lení domu v roce 2009. Cena 790000 Kč. 
Tel.: 737412440
* Prodám zrekonstruovaný byt 2+1 v 
centru Náchoda. Plocha 63 m2, krbová an-
glická kamna, zahrada a prostorná půda. 
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ZEDNICKÉ PRÁCE
Provádíme veškeré zednické 

práce, obklady, dlažby, 
sádrokarton.

Rychle, levně, kvalitně.
tel.: 739 175 939         

RŮZNÉ

* Hledám jakoukoliv práci (pro-
davačka, kuchařka, pomocná síla do 
kuchyně, pečovatelka, dělnice atd.). 
Tel.606139730
* Pracovní dobu i výdělek si určujete 
sami. www.cinnostdoma.cz/jobzdomu
* Na práci v kanceláři, popř. z domo-
va přijímáme nové, ambiciozní a ši-
kovné kolegy. Možnost nástupu ihned. 
TEL.:725 310 637
* Programy pro řešení nadváhy - 
www.hubnete.cz/akorat
* Provádím úklid po rekonstrukci 
nebo malování domku či bytu, provádím 
jednorázový úklid, mytí oken nebo pra-
videlný úklid domácnosti, zařídím náku-
py, také pohlídám děti, zdravotní průkaz 
mám, zkušenosti a doporučení také, vo-
lejte 737 564 496, cena dohodou
* Zdravé a nenásilné hubnutí, žádné 
drastické diety. Hubnete zdravě a bez 
potíží a bezpečně. Více na www.hub-
nete.cz/dou nebo www.snidejzdrave.cz/
dou
* Daruji neomezené množství hlíny. 
TEL.:739 814 111
* Hlídání dětí (kvalifi k.učit.MŠ, 30 
let praxe), hlídání pejsků, čištění oken, 
koberců a úklidy, sekání trávníků. 
TEL.:605 145 004
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 
(67 m2), bazen, hřiště, udírna, gril, 2x 
BTV. 140,-Kč os./den. TEL.:603 711 
210
* www.hubnete.cz/prosvezdravi

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Perspektivní uplatnění na 6-10 hodin 
týdně. Výdělek až 9000,-Kč za týden. Tel. 
603 731 609

AUTO - MOTO

* Prodám SUZUKI INTRUDER - chop-
per 1400 ccm, modrá metalíza, výborný 
tech.stav. Cena 129 tis.Kč. TEL.:602 110 
736

* Přestavby aut na LPG, www.autona-
plyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jaroměř 
777 962 205

* Koupím starý motocykl, moped a ná-
hradní díly. Platím hotově.TEL.: 773 207 
158



VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDENĚK JANKŮ

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2820,-Kč

Náchod - Parkány 466 (vedle Byt.družstva), mobil 603 345 236   www.dvere.inu.cz

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

MÁTE PROBLÉMYMÁTE PROBLÉMY
S VLHKOSTÍ ?S VLHKOSTÍ ?

 Naše stavební středisko odstraňuje problémy 
se vzlínající vlhkostí pomocí systémů Freezteq           
a Xypex. Tyto systémy jsou vysoce účinné a záro-
veň šetrné ke zdivu a statice objektu. Na provede-
né aplikace dáváme záruku až 20 let.

Rádi Vás navštívíme a připravíme nezávaznou 
nabídku řešení problémů s vlhkostí.

Kontaktujte prosím 
pana Šefce,

tel. 603 208 170
sefc@bauch-navratil.cz

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-Kč.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
Vhodné pro důchodce a matky na mateřské

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové město n. M., Česká 

Skalice, Hronov, Červený Kostelec

Venclík J. 604 715 135    jirivenclik@seznam.cz    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- BEZ BOURÁNÍ 

(SYSTÉM DRYBAND)
- ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍ PODŘEZÁVÁNÍ
- CHEMICKÉ  INJEKTÁŽE

dále opravy komínů, půjčování odvlhčovačů....

VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
ul.17.listopadu po, st, pa  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.

                                   so  8 - 12 hod.

tel.: 776 68 76 35

MS Nářadí, s. r. o.
Drtinovo náměstí 171

547 01  Náchod
Obchodně-výrobní společnost

nabízí možnost okamžitého nástupu na pozici

OBCHODNÍ REFERENT/KA
Požadujeme: 
 SŠ vzdělání

 praxi v oboru min. 2 roky
 anglický jazyk slovem i písmem, německý jazyk na komunikativní úrovni

 uživatelská znalost PC (MS Offi ce)
 aktivní přístup, zodpovědnost

 výborné komunikační a prezentační schopnosti
 ŘP sk. B – aktivní řidič

Nabízíme:
 zajímavou práci v přátelském kolektivu

 pracovní poměr na 1 rok s možností prodloužení
 odpovídající mzdové ohodnocení

V případě zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis
na e-mail: zuzana.wihanova@msnaradi.cz

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony

profi digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 
rekonstrukce stávajících systémů,

prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
       Českých Bratří 89                      491 422 999,               
       547 01  Náchod                        777 790 675,

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov

Veškeré služby pohřební, hřbitovní 
a kamenické.

Pich Tomáš tel. 777 656 830

Náchod, Strnadova 51, 

tel. 734 330 252

(vedle drogerie TETA)

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00 hodin.

Mimo tuto pracovní dobu je možné 

sjednat pohřeb po telefonické 

dohodě na

 tel.: 777 656 830
Největší výrobce Tažných 

zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
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:

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád 

 maltové směsi  omítky Terranova  desky dřevoštěpkové a cetris 
 okna Velux  dveře PORTA, KRONODOOR

Provádíme
 montáž sádrokartonů

Realitní kancelář 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 připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz  

Horní Kostelec - RD 2 x 2+1 na velmi klidném místě se 
stavebním pozemkem 1 999m2 ..............................1.690mil.
Česká Čermná - RD s garáží 10km od Náchoda ve velmi 
dobrém stavu se zahradou ......................................1.750mil.
Nové Město n./Met. - prodej zděné chaty s garáží, vl. 
zahrada 3 050m2, vč. bazénu,traktoru ...................1.190mil.
Broumov -podsklepený RD 4+1 s garáží na pěkném klid-
ném místě se rovinatou zahradou ..........................1.780mil.
Náchod - zděná chata 2+kk v údolíčku z jedné strany krytá 
lesem v klidné části Babí .............................................230tis.
Zdoňov - zděný domek na konci obce na klidném místě 
2km od Teplicko-Adršpašs. skal .................................999tis.
Kramolna u Náchoda - rodinný dům po značné rekon-
strukci s pozemkem o výměře 594m2 ...................2.400mil.
Hronov - řadový rodinný dům 4(5)+1 na Příčnici se zahra-
dou, dům je v dobrém stavu ...................................2.290mil.
Kramolna - rodinný dům 5+1 po kompletní rekonstrukci s 
pozemkem o výměře 1 284m2 ...............................3.399mil.
Nový Hrádek - rodinný dům 3+kk k bydlení i rekreaci, 
200m od lyžařského vleku ........................................950mil.
Dolní Radechová - RD 4(5)+1 se zahradou, dvougaráží v 
klidné části obce, volné ...........................................1.999mil.
Javor u Teplic n/Met. - zděná chalupa s pozemkem o 
výměře 3 058 m2, pěkná lokalita ...........................1.090mil.
Náchod - pronájem komerčních prostor, 450m2 ....20tis./měs.,
Broumov-Spořilov -DB 3+1 .....................................880tis.
Velké Poříčí-byt 2+1 v OV, 56,5m2 ..........................850tis.,
Police n/Met. - byt 1+1 v 1.NP, 39m2 .......................580tis.

N. Město n/Met. - byt v OV 3+1 s garáží_1.570mil., 
Náchod - pěkný byt 2+1 v os. vl ................................990tis.
Náchod - pronájem v centru prostor pro drobné služby v 1. 
patře, plocha 18m2,volné ..............................3 000,-Kč/měs.
Nové Město n/Met. - rodinný dům  4(3)+1 po rekonstr. ve
Vrchovinách, ihned obyvatelný .............................2.290mil.
Mezilesí u Nového Města n/Met. - dvougenerační RD 2 x 
3+1 po značné rekonstrukci ...................................2.700mil.
Náchod - pronájem bytu 2+1_3 500,-Kč/měs., Velké Poříčí 
- RD 3+1+půdní vestavba ......................................1.390mil.
Hořičky - zděný domek vhodný k bydlení i rekreaci, 
koupelna, WC, pozemek 586m2 ............................1.260mil.
Náchod - dva byty na Plhově v os. vl. 4+1, 72m2 ....1.250mil. 
a byt 2+kk po rekonstr., 47m2 ................................1.100mil.
Náchod -byt 3+1 v OV v 1.NP..970tis.,Sedloňov 
-pronájem bytu 3+1 v Orl. horách ...............4 500,-Kč/měs.
Horní Kostelec - zděný domek vhodný k bydlení i rekreaci 
se zahradou, výhled do zeleně ....................................590tis.
Nové Město n/M - byt 2+1 v OV..1.199mil.,Náchod-
pronájem bytů 1+1, 2+1 na Kamenici ..................3tis./měs.
Náchod - pronájem obchodu s výlohami dále výrobních, 
sklad., kancelářských prostor ................................Info v RK
Náchod - byt v OV4+1 předělaný na 2+1 ..........1.290mil.,
Nové Město n/M. - byt 3+1 do OV ......................1.150mil.
Červený Kostelec - RD v klidné části obce 4(3)+1 s garáží 
a pozemkem o výměře 935m2 ...............................2.190mil.
Česká Skalice - vl.zahrada (411m2) s chatkou..170tis.,
Police n/Met.-novostavba RD 5+1 ......................2.660mil.         
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Česko-polské jednání v Podbřezí
  
 Na Obecním úřadu v Podbřezí probíhalo počátkem března jednání starosty obce Antonína 
Novotného a projektovou manažerkou Euroregionu Glacensis Martinou Zadražilovou  s 
představiteli příhraniční polské obce (gminy) Radków Markem Niewiadomým z Centra 
přeshraniční spolupráce a jeho kolegou Mariuszem Marciszem. Na programu byl společný 
postup při realizaci spolupráce v rámci Fondu mikroprojektů, jež jsou  prostřednictvím 
euroregionu Glacensis spolufi nancovány Evropskou unií.
   Konstruktivní diskuse se vedla na téma navázání kontaktů na úrovni obcí, jednotek 
dobrovolných hasičů (v Podbřezí jich je 105) i vedení škol, připomenuta byla i procesí 
(pielgrzymki) našich předků do Vambeřic, místní částí Radkova. Polští představitelé uvedli 
mj., že jen z Opočenska v  roce 1736 šlo na pouť do Vambeřic, německy Albendorfu, 4500 
lidí a že opočenský rodák a později slavný malíř František Kupka ve Vambeřicích maloval;  
česká strana pak dodala, že na tato procesí chodívala i Magdalena Novotná, rozená Čudová 
z  nedalekých Křovic, babička Boženy Němcové.
   Dáno do širších souvislostí - v rámci Fondu mikroprojektů je v realizaci přes 120 projektů 
v částce 2 miliony 288 tisíc eur.                                                                               Josef Krám       
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   Naše nabídka pro společenství vlastníků je 
zaměřena i na ryze praktické, provozní činnosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku těchto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat včetně údržby a 
revizí rozvodů pro tato média. VY budete bydlet, 
MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu
 nabídka zkušeností 

   pro společenství vlastníků 
   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis

Házenkářská hala - Hamra, Náchod

ŽIVOT 
JE VÝZVA.....

Mám ráda teplo a sluníčko
S populární zpěvačkou Heidi Janků jsem pohovořil na nedávném cha-
ritativním večeru v Jaroměři. Před vystoupením jsem jí položil několik 
otázek.....
* Jezdíte často na charitativní akce?
Když mám čas, tak ráda přijedu a pomůžu dobré věci
* Jste hodně pracovně zaneprázdněná, stíháte to?
Na webové stránce se můžete podívat, kde budu vystupovat. Dnes ještě 
budu v Mladých Bukách, zítra jedu do Plzně, pozítří jsem v Novém Jičíně 
a pak to bude dovolená.
* Poměrně brzy, ale proč ne. Kam to bude?
Na Kypr
* Jedete za sluncem, tady začíná jaro, má být teplo...
Já potřebuji teplo a slunce trochu intenzivněji.
* Jak tam budete dlouho ?
Jen jeden týden, na delší pobyt nemám čas. A pak si užiji jarní slunce a 
teplo i tady u nás.
* Zeptám se na téma, na které jste již několikrát odpovídala.
Nedělá vám problém, stát modelem na ženské akty?
   Je fakt, že otázek na toto téma bylo dost. Abych řekla pravdu, nebylo to 
bez problémů, kdysi to bylo jednodušší, byla jsem mladší. Rozhodovala 
jsem se doma a zkoumala zda ano, či ne. Můj muž ( Ivo Pavlík ) to zhod-
notil a podpořil mne, abych do toho šla. Jemu to nevadilo, on se mimo 
jiné s fotografem Jakubem Ludvíkem zná a byl dokonce při tomto focení 
přítomen.
Fotografi e vyšly dobře, dle mých představ, je to hra světla a stínu.
* Zazpíváte dnes svůj hit „ Když se načančám „?
Dnes ne. Budou to jiné skladby, jedna dokonce méně známá. 
Poděkoval jsem velmi sympatické a zábavné dámě za rozhovor a popřál 
vše nejlepší.                                                                Text a foto Ivan Vávra      

 Kuřecí řízky osolíme, posypeme pikant-
ní sladkou mletou paprikou a drceným 
kmínem. Dáme do trouby péct do peká-
če na rozehřátý olej.
   Omáčka: nakrájenou cibuli zpěníme 
na rozehřátém sádle, přidáme pikantní 
mletou sladkou papriku, drcený kmín, 
hladkou mouku a smažíme jíšku. Dvě 
kostky slepičího bujonu rozpustíme v hrn-
ku horké vody a zahustíme jíšku, spolu s 
vodou, podle potřeby na hustotu omáčky. 
Do omáčky přidáme asi 250 g žampionů, 
odkapaných z mírně slaného nálevu a pro-
váříme. Máme-li omáčku hustší, zředíme a 
zjemníme ji mlékem nebo smetanou. Na-
konec přidáme špetku mletého pepře a dvě 
špetky majoránky.
   Výbornou přílohou je houskový knedlík. 
Tak, ať Vám chutná... 

přeje Laďka Škodová     


KUŘECÍ PRSA KUŘECÍ PRSA 

NA ŽAMPIONECHNA ŽAMPIONECH

Zdravá 
výživa

PÍ - VODA
pitná voda upravená harmonizací 

a aktivací

VODA JAKO LÉK
V našich prodejnách zakoupíte 

pí - vodu do přinesených nádob, lahví

Zdravá výživa
Hostovského 565, Hronov

Plhovská 863, Náchod
www.zdravavyzivahronov.com 
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Ve čtvrtek 22.dubna se v rámci oslav 
Dne Země koná cyklojízda za práva a 
bezpečnost cyklistů. Sraz účastníků je v 
16:30 na Parkovišti T. G. Masaryka před 
novou radnicí. Tématem cyklojízdy budou 
dopravní problémy v Náchodě. Vysvětlit, 
co je jejich přičinou a jak je rychle a 
levně začít řešit, 
se pokusí Mi-
chal Kudrnáč 
z občanského 
sdružení Sbor 
d o b r o v o l -
ných občanů. 
Ve městě jen 
na kole!                           
                             (JJ)

VÝSTAVA TROFEJÍ
  V prostorách náchodského zámku se usku-
tečnila Výstava trofejí spárkaté zvěře ulo-
vené v roce 2009. Vítěznou medaili získal 
za „mufl ona na snímku“ pane Petr Žoček. 
Dodejme, že trofejní kus byl odloven v Ma-
chově. Objektivem svého nikonu pro ECHO
zaznamenal Josef „Pepa“ Voltr

Cyklojízda Železná 
sobota

   Novoměstští občané si již zvykli na jaře a 
na podzim provádět rozsáhlejší úklid. Pro-
blém kam se starými železnými věcmi jim 
vždy pomáhají vyřešit místní dobrovolní 
hasiči. Při vyhlášení železné soboty stačí 
nepotřebné kovové předměty vystrčit na uli-
ci před dům a hasiči 
je odvezou. Hasiči 
dokonce i pomohou 
s vynesením těžších 
věcí z domu. Nej-
bližší železná sobota 
bude v  Novém Městě 
nad Metují 24. dubna.
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