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Svá ecí a vzduchová 
technika

Plhovské nám stí – Náchod, tel. 491 427 345

MYSLETE NA SVÉMYSLETE NA SVÉ 
ZDRAVÍ !ZDRAVÍ !

Filtrace ke svá ecímFiltrace ke svá ecím 
maskámmaskám

www.e-svareni.czwww.e-svareni.cz PůjčujemePůjčujeme
20tis-2mil 
bez zástavy určeno problem. klientům, 
řešíme exekuce

722 136 596

  Již 7.ro ník cestovatelských p ednášek a setkání cestovatel  Cestomáie ´08, se bude 
konat v sobotu 26.dubna od 16:00 v Horních Rybníkách.
   Program bude složen ze 3 blok  kratších i delších cestopisných p ednášek, videofi lm i
diaprojekcí. Op t zde budeme mít koutek s ajovnou vedle již tradi ního ob erstvení.
Novinkou je ochutnávka národního nepálského jídla dhal-bhat a umíst ní slack-line (spe-
ciální lajna/popruh pro venkovní zpest ení programu, p ipomínající d ívejší provazocho-
dectví). K vid ní a slyšení budou zážitky z cest do Sýrie, Nepálu, Ruska, Rumunska a Slo-
venska. Vrcholem programu bude diashow známého cestovatele a dobrodruha, Martina 
Mykisky z jeho lo ské cesty do Malajsie. Václav Vencl

CESTOMÁNIE 2008

LUCIE A MICHAL V MACHOV  U LIDMAN
 PATAGONIÍ NA KOLE - CESTA NA KONEC SV TA

  Svaz dobrovolných hasi  Machov - Lhota 
Vás zve v sobotu 19.dubna 2008 v 19.00 hodin 
do Hostince u Lidman  na besedu s cykloces-
tovateli Lucií Kova íkovou a Michalem Jonem, 
kte í budou pro Vás promítat a vypráv t o své 
nejnov jší cest  na konec sv ta PATAGONIÍ 
NA KOLE.
S Lucií & Michalem o 
cyklocestování Patago-
nií, konci sv ta, civilizaci 
a masakru....
.... a nesmíme zapome-
nout na Ernesta  cestovatelé 
Lucie Kova íková a Michal Jon se vrátili 
z jižní polokoule - z Patagonie, konkrétn
oblasti na chilsko-argentinském pomezí. 
Povídali o chilské Carretera Austral, drsné 
Ruta 40, ledovcích, horách, jezerech, tu -
ácích, stádech guanako, hejnech nandu a 

silném patagonském v tru....
t te více na stran  11

aneb

Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

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

Zveme Vás na koncert
   První jarní den už otev el jarní sezónu a smíšený p vecký sbor Kácov a Novom stský
orchestr nemohou z stat pozadu a p idají se k n mu již tradi ním Jarním koncertem , 
který se koná v  novom stské sokolovn  11.kv tna 2008 v 19 hodin. Ob  t lesa vystoupí 
pod vedením dirigenta a sbormistra pana Jaroslava Rybá ka. Sálem budou znít skladby 
sv tových i domácích autor .
   Už 8. kv tna 2008 zazpíváme na slavnostním koncert  ke Dni vít zství v Semilech, 21. 
- 25. kv tna 2008 budou zp váci spolu s panem sbormistrem reprezentovat naše m s-
to i naši vlast na mezinárodním festivalu sborového zp vu v polských Sopotech a jarní 
koncertování uzav eme promenádním koncertem na novom stském zámku v 17 hodin v 
rámci 25.Smetanovských dn  ke 100. výro í p evzetí zámku rodinou Barto .T ší-
me se, že jarní sezónu otev ete spolu s námi! Jana Vitverová, lenka sboru

  V Hronov  byla stanovena výše 
úplaty pro majitele psa za každý den 
umíst ní psa v m stském útulku. Jed-
ná se o ástku 70,-K . Úplaty budou 
zprošt ni noví majitelé nalezených 
odchycených ps . (r)

„ÚTULNÉ“

Hledáme spolehlivého 

distributora novin 
ECHO

pro oblast: Hronov - Příčnice a okolí.
(Vhodné pro studenty, aktivní důchodce)

Více info na tel. 602 103 775, 491 424 522 
(Po-Pa 8-15,30)  nebo e-mail: echo@aremic.cz

 Platí na celý sortiment značkového oblečení od 21.4. do 26.4.2008
*(při nákupu  oblečení získáte slevu 50% na druhé levnější zboží) 

Nově otevřeno v Pasáži Kamenice, Náchod

AKCE 1 + 1/2 *



Polní 468, 
Nové M sto nad Metují

Tel./fax: 491 472 927, 
777 113 020

Areál IDA 843, 
Malé Svato ovice

tel: 499 886 131, 775 113 999
e-mail: info@proplast.biz

www.proplast.biz

 PLAST
(plastová okna, dve e)

 D EVO
(eurookna, dve e)

 HLINÍK
(okna, dve e, rolety, 

garážová vrata)

 VÝROBA  MONTÁŽE  SERVIS

SN EN ISO 9001:2001

ESKÝ VÝROBCE

Kvalita je prioritou
  Kvalita je výzvou
 Kvalita je životní styl
 Kvalita je slovo...

          a my slovo držíme! 

info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

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
Přízemní rodinný dům v Náchodě na Pavlišově, započatá rekonstrukce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 000,- Kč
Rodinný domek na Dobrošově na Náchodsku, 2+1, koupelna, WC, půda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 000,- 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

Zachovalé venkovské stavení   je postaveno na okraji obce Kameničná, 
na rovinatém pozemku s jižní orientací a výbornou dostupností. Vhodné nejen 
pro relax, ale i trvalé bydlení. Dispozice: chodba, sednice, ložnice,kuchyň 
s jídelnou, kopelna, WC,velký chlév, stodola, přístěnek pro parkovaní, kolna. 
El. 220/380V, vodovod i studna, odpad do jímky, vytápění – el.přímotopy, 
akumulačky, lokální kamna na TP.                     l Cena: 1 569 000,- Kč

SN EN ISO 9001:2001

 VÝROBA  MONTÁŽE  SERVIS

 D LNÍKY DO VÝROBY A MONTÁŽE 
PLASTOVÝCH OKEN

 D LNÍKY NA STAVEBNÍ A DOKON OVACÍ 
PRÁCE (možno i externí spolupráce)

místo: Malé Svato ovice
POŽADUJEME:

 minimáln  vyu en - strojírenská, stavební profese výhodou  
asová fl exibilita
NABÍZÍME:

 po zapracování zajímavé fi nan ní ohodnocení
 p ísp vek na stravování

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

P ijmeme

Spole nost PROFI -  KOVO  s.r.o.
provoz Mezile í - Ho i ky p ijme do pracovního pom ru

Sva e e CO2
 nástup možný ihned  smlouva na dobu neur itou  p ísp vek na

 na životní a penzijní p ipojišt ní  dobré fi nan ní ohodnocení

Kontakt: 491 453 427, 777 064 780 

REMOST - N me ek Josef
Náchod, Svobody 77
tel./fax: 491 428 259
mobil 603 248 002

PRODEJ A P J OVNA
malá stavební mechanizace

ná adí a nástroje
topidla a vysouše e

ocelové kotvy WH-KOTE
SB RNÁ SLUŽBA
pro expresní opravy

ná adí BOSCH, MAKITA

NOVÉ KOLO SE VYPLATÍ
  „N kdy se stane, že po nás chce zákazník opravu jízdního kola a je nemile 
p ekvapen zjišt ním, že cena opravy se blíží i dokonce dosahuje ceny kola 
nového“, íká jednatel ervenokostelecké spole nosti CykloSport Ryba, pro-
vozující obchody se sportovním a cyklistickým zbožím, pan Ji í Ryba. Jízdní 
kolo samoz ejm  vyžaduje po ur ité dob  užívání zásadn jší
servis. Zpravidla je tato doba ur ována mírou zát že (terén, fyzická kondice jezdce) a po tem ujetých 
kilometr .

KDY DO SERVISU?
   Do rukou servisního technika již kolo pat í, pokud na n m ujedete více než 2000 kilometr , p i-
emž o opravu se i kvalitní „velocipéd“ sám p ihlásí vždy, jestliže na n m najedete vzdálenost 5000 

kilometr . Pochopiteln , hodn  záleží opravdu na stylu jízdy. Která ást kola je nejvíce náchylná k 
opot ebení? „Myslím, že se jedná o p evodové ústrojí“, odpovídá pan Ryba a zd raz uje, že v obchod
spole nosti CykloSport Ryba v Sokolské ulici m žete u drobných oprav vždy žádat expresní opravu 
na po kání. I v tší opravu pak zvládnou v co nejkratším ase, aniž byste museli n jak výrazn ji krátit 
plány na cyklosezónu. Pestrý výb r kvalitn  zpracovaných jízdních kol p edních výrobc  (APACHE, 
ROCK MACHINE, SUPERIOR) p ed zásadní opravou p ed zákazníka vždy staví pokušení v podob
zakoupení kola nového. T žko se odolává, pokud uvážíme, že dobré kolo zde po ídíte již v ástce
okolo 8000,-K .

PRO D TI I DOSP LÉ
   Speciálním tématem jsou d tská kola, která je nutno vybírat v závislosti na v ku dít te. I v této 
poptávce reaguje spole nost CykloSport Ryba širokou nabídkou. Nezapome te si zde na kolo vybrat 
i vhodné dopl ky, obuví po ínaje a kvalitním oble ením kon e. V minulém ísle ECHA jsme hovo ili
i o trekové obuvi, která svojí robustní konstrukcí poskytuje p i jízd  na kole adekvátní ochranu pro 
malé i velké cyklisty.

BEZPE NOST NENÍ MALI KOST
   Pokud využíváte kolo p i cestách do zam stnání, neopome te jej vybavit i náležitostmi, které z vaše-
ho dopravního prost edku u iní respektovaného a bezpe ného ú astníka silni ního provozu: Svítilny, 
odrazky, „blejzry“, cyklistické brýle, blatníky. O vhodnosti ochranné p ilby net eba se jist  široce 
rozepisovat. I mali kosti d lají bezpe nost, bezpe nost ale není mali kost! V tomto úhlu pohledu se 
v úvodu zmi ovaná investice do nového kola vyplatí. Argumenty kvalitních brzd, jízdní stability a dalších vlastností nového výrobku se jen t žko
vyvracejí.

„OPÁ KO“
   Zopakujem krátce i další sortiment, který najdete v obchod  Cyklo-
Sport Ryba v erveném Kostelci. Zakoupit zde m žete široký sorti-
ment sportovní obuvi (MIZUNO, SALOMON, CONVERSE atd..) pro 
r zné druhy sport . Sklad obuvi CONVERSE (USA) vám nabízí spor-
tovní obutí pro odbíjenou, košíkovou i aerobik ve výborných cenách: 
z p vodních 3000,-K  nyní sníženo na cca 1200,-K . Pokud holdujete 
nap íklad tenisu, krom  vhodné obuvi zde zakoupíte i kvalitní teni-
sové rakety. K dispozici je i elektronický vyplétací stroj, který velmi 
p esn  nastaví vlastnosti nového výpletu v souladu s vašimi hrá skými
požadavky. Nep íze  po así není výmluvou pro odložení venkovních 
sportovních aktivit, pokud se neopomonete vybavit kvalitním funk -
ním prádlem, sportovní bundou atd.. (echoi - pi)

KONTAKT
CykloSport Ryba - Sokolská ul. 299, ervený Kostelec,

otevírací doba: po - pá: 9 - 17 hod., so - 9 - 11 hod.,
tel. 731 127 111, e - mail:info@sportovnisvet.cz,

internetový obchod: www.sportovnisvet.cz

  Dne 18.4.2007 nás navždy opustil manžel, 
tatínek a d de ek,
                    pan Bed ich Jelen z Hronova.
  Vzpomínají manželka, syn Jirka, 

dcera Pavlína a vnou ata Andrea, 
Tomáš a Jakoubek.

 Kdo jste ho znali,vzpomínejte s námi. 
D kujeme

VZPOMÍNKA ZA KOLIK DO 
KEMPU?

  K dispozici je ceník oblíbeného Auto-
kempu ve Velkém D eví i (ceník byl již 
schválen Radou m sta Hronova). L žko v 
chatce vás p ijde na 150 K , za stan zapla-
títe 50 K , za obytný p ív s 80 K , dosp -
lá osoba platí za den pobytu ve stanu i
karavanu 50 K , poplatek za vašeho ty -
nohého milá ka iní 30 K  za jeden den 
jeho ty nohé existence v kempu... Pokud 
se do D eví e v lét  chystáte, vemte si do 
zásoby n jaké drobné, neb sprchy jsou na 
mincovníky.                                          (r)



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

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

NEJV TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290
Tel./fax : 491 453 373, mobil 603 531 304, andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří  renovace van 
 textilní rolety  těsnění  vestavěné skříně na míru 

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D íveD íve

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE

HC ŠNECI VELKÉ PETROVICE ST ÍBRNÍ
   Po lo ském vít zství ve 2.lize neregistrovaných hokejist  postoupili do 1.ligy. Ikdyž n kte í
soupe i p edpovídali rychlý konec a sestup. Už úvodní zápasy nazna ily, že se Šneci stali „ er-
ným ko em“ sout že. V základní skupin  m li za soupe e Bezedos, Benfi ku D.Radechová, 
Haas, Kocou i, Prezidenti, Sauer .Kostelec a Vemena. Turnajový systém byl dvoukolový s 
tím, že první 4 celky si zahrají play off. Jen t i porážky ve skupin  s mužstvy s horní ásti
tabulky,1 remíze a hlavn  výhra nad n kolikanásobným vít zem 1.ligy celek Prezident . To
vše sta ilo na druhé místo a postup do vy azovacích boj ,kde se utkali s mužstvem Saueru o 
postup do fi nále. Velkopetrovi tí nastoupili bez 2hrá  základní sestavy. Utkání m lo rychlé
tempo a hosté po chyb  v obran  Šnek  dali první gól.Když se pak velkopetrovickým zranil 
nejlepší st elec, nem li domácí moc r žové vyhlídky. Bojovali však dál a odm nou jim byl 
vytoužený vyrovnávací gól. Utkání sp lo k prodloužení,protože na obou stranách bezchybn

chytali,i se št stím, oba gólmani. Bohužel osudné byly pro sauerské poslední 3minuty celého 
utkání, kdy v náporu Šneci prost elili branká e host  a propukla obrovská radost velkopetro-
vických po vít zství 2:1.
   Na fi nále se sešla po etná skupina fanoušk  a fanynek p evážn  z Velkých Petrovic, kte í
vyzbrojeni bubny a vlajky, mohutn  povzbuzovali Šneky. Celek Prezident , který se do boje
o zlato probojoval vít zstvím nad Benfi kou D.Radechová 4:2, bezhlav  neúto il a vy kával na 
chyby velkopetrovických. Šneci m li zprvu více šancí,ale chybu v jejich obranném pásmu
Prezidenti ušmudlaným gólem trestali. Potom zvýšili už na 3:0. Snaha petrovických vyústila 
v podob  kontaktního gólu na 3:1, ale to bylo z jejich strany vše. Další dv  branky upravily 
skóre na 5:1. Utkání rozhodla zkušen jší hra obrany Prezident , ale Šneci se za p edvedenou
hru a výsledky v celé sezón  nemusejí styd t.Už lo ský postup do 1.ligy byl úsp chem. Navíc 
nejlepším st elcem celé sout že se stal Tomáš Verner s 19 góly.
   Zakon ení v podob  2.hokejového plesu se konalo v apkov  sálu, kde se sešla mužstva 
celé ligy neregistrovaných. Za sponzorství cht jí Šneci pod kovat náchodskému pivovaru 
Primátor.                                                                                          Martin Panterr Eross Tér   

K MO I ZA MÁLO PEN Z...
  K jedné p tin  celkové plochy St edozemního mo e se v ase léta vypraví hodn ech . Rádi 
se každý rok st hujeme na pláže východního pob eží Jaderského mo e. V em spo ívá trvalé 
kouzlo modravého Jadranu?

ESKÝ JADRAN
   P edevším se musíme podívat hloub ji do minulosti. Po átky eských cest k tomuto mo i lze 
vysledovat již v období rakousko - uherského mocná ství, kdy za aly vycházet hv zdy n kte-
rých klasických letovisek zejména v severní asti Jadranu - na poloostrov  Istrie (klimatické 
lázn  Opatija atd.). Pochopiteln , že zde tehdy odpo ívala výhradn  smetánka v tšinou ozdo-
bená i n jakým tím šlechtickým erbem. Výb rový charakter si turistika ponechala i po vzniku 
samostatného eskoslovenska v roce 1918. K Jaderskému mo i rádi p ijížd jí odpo ívat pr -

myslníci a intelektuálové. Trvalým ctitelem 
Dalmácie se stává básník Ji í Mahen, eští
malí i v etn  sv toznámého krajiná e Sla-
ví ka zde hledají inspiraci...

K MO I ZA MÁLO PEN Z
A navíc do kvalitního zázemí? K mo i se dá 
cestovat za málo pen z autobusem i vlastní 
dopravou pokud využijete služeb Cestovní 
kancelá e Horizont Náchod, která disponuje 
stanovou základnou v jednom z nejlepších 
letovisek Jadranu - Podgo e (Makarská rivi-
éra). Ve stanech umíst ných na podlážkách 
zabezpe ujících istotu a sucho máte k dis-
pozici ledni ku, elektrický dvojva i , vyba-
venou kuchy  (od škrabky na brambory 
po cedník na t stoviny...), l žkoviny, moli-
tanové matrace atd.. Velké stany je možno 
obsadit dv ma až šesti osobami. K dispozici 
je zahradní nábytek, možnost zaparkování 
auta. V kempu je h išt  na volejbal, malou 
kopanou a tenisové kurty. Na pláž je to pou-
hých 60 metr . Velmi blízko je sociální za í-
zení v etn  sprch s teplou vodou. Vstup na 
pláž je zdarma. Jedná se o oblázkovou pláž s 
pozvolným p ístupem do vody (vhodné pro 
d ti i neplavce).
   Pro náro n jší nabízí CK Horizont mobil-
homy v Orebi i na poloostrov  Pelješac 
nebo apartmány v privátních penzionech ve
všech známých letoviscích. 

S LUSUXUSEM
se potkáte, jestliže využijete nabídku ubytování v hotelích s polopenzí i v režimu all inclu-
sive. Hý kat kompletními službami se m žete nechat v letoviscích Brela, Podgora, Baška 
Voda, Tu epi, Orebi  atd.. Krom  chorvatského p ímo í vám CK Horizont nabízí i ubytování 
v hotelích a apartmánech v erné Ho e (Be i i a Budva).

POHODLN
budete cestovat, jestliže využijete nabídku autobusu, který odjíždí každý pátek z Broumova 
s nástupními místy ve všech m stech náchodského okresu. Nezávisle budete cestovat, pokud 
použijete vlastní automobil. Cestu nyní usnad ují dálnice (cca 900 km dálnic). Do posledního 
letoviska CK Horizont je to z Náchoda 1150 kilometr .

kontakt: Kancelá  CK Horizont najdete na této adrese: Pasáž Kamenice 91,547 01 Náchod, 
tel./fax: 491 433 266, mobil 602 189 477, e - mail: ck.horizont@tiscali.cz, www.horizontck.cz

Realitní Kancelá  REKA - Doležal a Jarošová, 
nám stí 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 m žete dozv d t v realitní  kancelá i  REKA, nám stí 

T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod , p ípadn  na .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!

Velké Po í í – pod.objekt po rekonstr. 267 m2, sít , plyn WAW .................................... 2.380.000,-K
Hronov Žabokrky – bývalá slévárna 13 064 m2, plyn, sít  .......................................... 7.950.000,-K
Jarom  – podnik. objekt cca150 m2 s poz.890 m2 ........................................................ 2.220.000,-K
Hlav ov- p ízemní d m k podnikání, 5 místností, ÚT pevná ........................................... 590.000,-K
Hronov  - novostavba  RD 1+5, dosud neobydlený, plyn. 400 m2……......................... 2.870.000,-K
Hronov – koncový RD,7místností, poz.400 m2, garáž super stav .................................. 2.970.000,-K
Náchod – p kný d m 1+4 s poz.1604 m2, garáží, sít ,  ................................................. 2.870.000,-K
Náchod – nový objekt s restaurací a v patrech 13 byt  ................................................ 14.950.000,-K
Náchod – stánek s ob erstvením u Kaufl andu v .za íz ..................................................... 395.000,-K
Náchod – druž.byt 1+3, 77 m2 v 1.NP, udržovaný, ihned volný ....................................... 995.000,-K
Kleny Provodov – restaurace v .areálu 3343 m2 u Rozkoše ......................................... 4.750.000,-K
Božanov u Br. – RD s 3 byty 1+2, 2 stodoly, ÚT a poz.2417m2.................................... 1.750.000,-K
Trutnov Volanov –  RD /i 2gener./ pro náro né, poz.5309 m2 ...................................... 7.790.000,-K
Trutnov Po í í – RD 1+3 a 1+2, 2garáž, ÚT dálk.,poz.2263 m2 ................................... 2.215.000,-K

ervený Kostelec – adový RD, 2x 2+kk, ply u domu, poz.271 m2 ............................. 1.180.000,-K
Nový Hrádek- menší penzion 4 pokoje /16 l žek/ v . vybavení ................................... 1.950.000,-K
Zbe ník – bývalá sodovkárna, s poz. 3 547 m2, + vilka s 2 byty ................................... 6.330.000,-K
Náchod – 2 dr. byt 3+1, 78 m2, a 75m2, 1 a 7NP,výtah, balkon,  ...................................... 995.000,-K
Šonov u Broumova- p kný dr. byt 3+1, zd ný, 75 m2, el.kotel, balkon ........................... 420.000, K
Chvalkovice – v tší RD 1+5, stodola, poz.1058 m2, ÚT el., dobrý stav........................ 1.750.000,-K
Zlí  u .Skalice – bytový d m se 3 byty, poz.1169 m2, nutné opravy .......................... 1.220.000,-K

O DALŠÍ HISTORICKÝ ÚSP CH SE POSTARALI 
VELKOPETROVI TÍ HOKEJISTÉ



* SOUKROM * ŠIKOVN * ROZUMN * SOUKROM * ŠIKOVN ** SOUKROM  * ŠIKOVN  * ROZUMN   * SOUKROM  * ŠIKOVN  *

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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny p i st hování,

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p edm ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran  apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319

Výkup i z poz stalosti, z p dy, i p i st hování.
PO - zav eno, ÚT - T 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

Máte záznam v registru?
Banka Vám nep j í?

Zavolejte: 777 120 127 Nové M sto a okolí

NEBANKOVNÍ P J KY
BEZ POPLATK

NEBANKOVNÍ
ÚV RY, P J KY

* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* D chodc m do 70 let bez ru itele

* Zam stnanc m, podnikatel m i ženám na MD
* Od 6000 K  pro každého 

Volejte: 739 559 743
Pro Hronov a okolí.   

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

Půjčujeme 
10 tisíc - 1 milion

řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,

tel: 775 05 93 88   

SEZNÁMENÍ

* Rozvedený pohodá , 48/178/73, hledá p ítelkyni z 
Náchodska. Tel. 603 711 210

* Touto cestou bych ráda poznala muže, který má 
vy ešenou minulost, kladný vztah ke sportu a cestová-
ní. Lucka, 27/175, Tel.: 723 976 184 Zn.Pouze vážn .
* Rozv.43/164 hl.sympatic.muže - NA, RK. SMS 608 
492 159

BYTY

* Pronajmeme áste n  za ízený byt 1+1, 30 m2,
v RD v Novém M st  n.M., nájem + inkaso 5000,-
K /m s. TEL.:777 292 425
* Prodám 2 slunné DB v Náchod , 1+1, i vym ním 
za byt v Praze a doplatím. Tel. 777 077 883
* Nabídn te ke koupi byt 3+1 (ne 1. ani poslední 
patro) v Náchod  nebo Novém M st  n.M., cena dle 
stavu, sp chá. TEL.: 608 883 012
* Prodám družst. byt 3+1, Náchod, sídlišt  SUN. 
72m2. Dobré dispozi ní ešení, velká kuchy , istý a 
udržovaný byt, po áste né rekonstrukci, nová plas-
tová okna se žaluziemi. Obklad a dlažba v koupeln ,
kuchy -dlažba. Koberec a PVC v ostatních místn., 
balkón, sklep, kuchy .linka.P ípojka: tel.,internet, 
UPC. Cena 990 000,- K . TEL: 776 139 680, RK 
NEVOLAT!
* Maminka s dcerou hledají pronájem p ípadn
odkup 2+1, v tší 1+1 v Novém M st  n.M a okolí, 
okolí Náchoda. TEL.:731 719 308
* Vym ní byt 1+1 v OV Novém M st  n.M. za 2+1 
nebo 3+1 v OV v p ízemí nebo s výtahem. Doplatek. 
Tel. 739 919 769
* Pronajmu nábytkem za ízený rekonstruovaný 
byt 1+1 v B loveské ul. Náchod. Nižší nájem, kauce. 
Tel. 603 378 374 po 18. hod.
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v Náchod , sídlišt
u nemocnice. P kný stav, 4. patro, zd né jádro. Dlou-
hodob jší pronájem. Nájem 5000 K /m s. + inkaso, 
vratná kauce.  Bližší informace na tel. 608 942 065 
po 18 hodin .
* Pronajmu za ízený pokoj s kab. TV + kuchy na 
SUN v Náchod , nejlépe muži - neku ákovi, 2800,-
K  /m s. v . inkasa, tel. 603 711 210
* Prodám byt 2+1 Nové M sto n.M., ul.Nad Stadi-
onem, panel.d m, cena 849.000,-K . RK NEVOLAT. 
TEL.: 608 908 915
* Hledáme pronájem bytu 2+1 v Novém M st
n.Met. nebo okolí. Tel. 721 490 916
* Pronajmu byt 1+1, v Náchod  na Plhov , kau-
ce K  10.000,- volný od 1.5.2008, kontakt: 605 207 
703.
* Pronajmu byt 2+1 ve st edu Náchoda ve zd ném 
dom  po rekonstrukci, nájem + kauce. Cena dohodou. 
Tel. 777 796 996
* P enechám moderniz. náj. byt 1+1 v Praze -
majiteli bytu (OV, podíl) v Náchod  nebo Hronov .
Požaduji odstupné za bytové výdaje. Telefon: 720 495 
197 - ve er
* Prodám byt do osobního vlastnictví v eské Ska-
lici. Tel. 777 217 696
* Koupím byt v OV - 2+1 v Náchod   a okolí. Tel. 
776 13 75 10
* Dlouhodob  pronajmu garsonku v Novém M s-
t  n/M. D m je zateplen, plastová okna. Volná ihned. 
P i nástupu kauce. Tel. 608 323 373
* Pronajmu dlouhodob  byt 1+1 v OV o vým e 33 
m2 v 1.NP v nov  zrekonstruovaném dom  v Nácho-
d  - B lovsi, nájemné 4.000 K . Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob  garzonku v OV v Nácho-
d  v nov  zrekonstruovaném dom  poblíž centra, 
nájemné + energie 5000 K . Tel. 608 90 30 70
* Vym ním byt 3+1 v OV za 2+1 + doplatek v OV V 
Náchod . Byt po rekonstrukci ve Starém M st . Tel. 
736 532 051
* Prodám byt 3+1 v OV na sídlišti u nemocnice v 
Náchod , plastová okna, zd né jádro, 1.NP, klidná 
ást sídlišt , p evzetí i p efi nancování hypotéky + 

doplatek. Sp chá, dohoda. Tel. 723 260 673
* Pronajmu byt 1+1 a 3+1 v Hronov . Tel. 608 11 
00 41
* Pronajmu garsonku v Náchod -B lovsi, vyší pat-
ro. Dlouhodob . Inf. na tel. 776 552 158
* Pronajmu velký byt 3+1 (+ komora), plocha cca 
100 m2, I. kat., poblíž centra v Náchod . Byt je po 
rekonstrukci: nová plastová okna, plynová topidla, 
kuchy ská linka, lino. Kabelovka, internet, telefon, 
p da, sklep, dvorek. Volný ihned. Kauce. Tel. 602 79 
00 44
* Pronajmu družst.byt 1+1 v Náchod  na Plho-
v , komplet.za ízený, nájem v .inkasa 6000,-K .
TEL.:606 143 633 v odp. a ve er. hodinách
* Koupím garsonku nebo byt 1+1 v OV nebo se 
žádostí do OV v Náchod , platba hotov . TEL.: 604 
437 128
* Koupím byt na Broumovsku. Na vlastnictví nezá-
leží. Tel: 739 486 403
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod  na B loveské. 
TEL.: 737 832 174
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod , sídlišt  SUN, nájem-
né 4.600 + služby. Vratná kauce. Tel. 775 667 611

* Prodám družstevní byt 
3+1, 61 m2, Náchod - Sta-
ré M sto, 6.patro, zd né 
jádro, objekt zateplen. Byt 
je po rekonstrukci. Cena: 
1 200 000,- K . Tel.  732 
706 210. Volat po 19h.
* Prodáme byt 1+1 
(41m2), 2NP v Novém 
M st  nad Metují. IDEAL 
REALITY-602 204 002
* Prodáme družstevní 
byt 1+1 (32m2), 4NP v 
Novém M st -Malecí, 
725.000,-K . IDEAL 
REALITY-602 204 002

NEMOVITOSTI

* Hledáme chalupu na klidném míst , okr. NA do 
1,3mil. Tel. 607 939 657
* Prodám ve Václavicích oplocený pozemek 5500 
m2 se dv ma domky. Za vedena elektrika, vl.studna, 
cena 470,-K /m2. TEL.:608 245 634
* Prodám garáž v eské Skalici, cena dohodou. 
TEL.: 604 286 034
* Prodám d m po celkové rekonstrukci v eské 
Skalici vhodný k bydlení i podnikání (140 m2) Tel.: 
777 217 696
* Koupím chalupu na klidném míst  (Náchodsko, 
Broumovsko) Tel.: 605 212 203

* Koupíme chalupu nebo penzion k trvalému byd-
lení za ú elem podnikání, vyšší cenu respektuji. Okr. 
NA,TU,RK. Tel.: 777 638 525
* *Prodám zd nou garáž v „újezd  u Dolní nemoc-
nice“ v Náchod . Cena dohodou. Tel. 608 146 654
* Sháníme ke koupi rodinný d m v erveném 
Kostelci a okolí do 1,9mil. nebo stavební pozemek. 
Rychlá platba. Tel. 608 667 734
* Pronajmu nebo prodám garáž v Úvoze v Nácho-
d . Cena dohodou. TEL.: 728 612 966 podve er
* Pronajmeme skladové a provozní prostory v 
Hronov  (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2,
v .kancelá e a zázemí, vhodné pro skladování, prodej-
ní sklad nebo provoz fi rmy. Dobrý p íjezd vozidel, vše 
zrekonstruováno, k dispozici od kv tna 2008, venkov-
ní prostor o vel.250 m2 p ed skladem též k dispozici. 
TEL.:777 152 750
* Sháním v okolí Náchod RD nebo chalupu v cen
do 1,5 mil. K , menší opravy nevadí. Tel. 608 245 
634
* Pronajmu chatu se zahradou - 500 m2, mezi Kra-
molnou a Vysokovem, zn. dlouhodob  p ednost, tel. 
732 154 934
* Prodáme pozemek 1.200m2 k výstavb  RD v Sen-
draži u N.M sta n/Met. 220,-K /m2. IDEAL REALI-
TY-602 204 002

KOUPÍM

* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled , p ípadn  vykoupím. Kupuji ády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 
735 593

* Koupím garáž v Náchod . TEL.: 603 965 460
* Koupím zahradu do 5 km od Náchoda. TEL.: 608 
365 036
* Koupím staré litinové zábradlí, kované ploty. Tel.: 
776 139 418
* Koupím p dní dlažbu, pískovcovou dlažbu, 
napaje ky žulové i mramorové, staré ploty a brány 
kované. TEL.: 773 207 158
* Koupím betlém d ev ný, loutky a jakoukoli kva-
litní starožitnost. Férové jednání. TEL.: 773 207 158
* Koupím staré reklamní cedule, staré p ilby, unifor-
my a jakýkoliv vojenský materiál. Tel. 776 139 418
* Koupím vy azenou kompletní sk í  z panelákové 
p edsín . tel.: 731 871 671
* Koupím elektrocentrálu (nap . 2000 W). Tel. 774 
892 658

PRODEJ

* Prodám plechová vrata - dvouk ídlá, 180x250 
cm, plechové dve e pravé 90x195 cm, 90x250 cm 2 
ks, levé 95x200 cm 2 ks. cena dohodou. Tel. 776 146 
571
* Prodám ovce 2 ks, stá í 2 roky, berana stá í 3 roky, 
jeh ata 3 ks. Cena za kus 1000 K . Tel. 776 146 571
* Prodám vykrmené vep e ve váze cca 120 kg, cena 
dohodou. Tel. 491 424 754, 723 017 171
* Prodám solární desky Soladur S na oh ev bazéno-
vé vody velikosti 3 na 1,2 m. Cena za kus 4.200 K .
Tel. 608 380 686
* Prodám šatní sk í , d tské horské kolo cca 10 let.
Cena dohodou.  TEL.:775 652 622
* Prodám králikárny 4-6-9 kotc , nové, cena 600 
K  za kotec, psí boudy zateplené i nezateplené cena 
od 1000 K , psí kotce r. 2x3x2m, cena 10.000 K ,
zahradní sedací soupravy od 2000 K , sedací soupra-
vy pro restaurace - st l spojený s lavicemi 2500 K ,
kurník pro 10 nosnic, zateplený, nový cena 5000,-. Tel. 
776 042 090
* Prodám invalidní vozík (chrom), invalidní vozík + 
WC, sprchové k eslo (kov+plast, el. strunová seka ka, 
el. rota ní seka ka, d tská postýlka do 6 let (chrom), 
psaci stroj CONSUL,  hodiny kuka ky, mražák 210 
l - box, mražák 120 l zásuvk., lednice 100 l Calex (na 
chalupu), litin. radiátor 500/150, 20 l., kolo dámské. 
Ceny dohodou. Tel. 605 856 916
* Prodám motor na cilkulárku, el. mandl - ší ka vál-
ce 60 cm, za izení do fotokomory, dámské kolo, VAC 
SY. Tel. 603 33 22 95
* Prodám elektrický sporák AEG-Electrolux v
záruce, sklokeramická deska, horkovzduch, nerez. 
P vodní cena, 19 tis.K , prodám levn ji, cena doho-
dou. Tel: 606 646 455
* Prodám EUROSADU LEITZ na výrobu euro-
oken - velmi dobrý stav, dále st edotlaké st íkací za í-
zení zn.KOMA-EST na st íkání oken a dve í. TEL.: 
774 30 80 86
* P enechám vybavení staršího kade nictví nebo 
prodám jednotliv , nový sušák, židle, natá ky atd. 
TEL.: 776 809 340
* Prodám kuchy ská krbová kamna NORDICA 
TERMOROSA s varnou plotnou a pe ící troubou, tep-
lovodní vým ník 20 kW, celkový výkon 30 kW, palivo 
d evo, brikety, uhlí. Používány od 10/07, po izovací 
cena 55 tis. K , prodejní 40 tis. K . Tel. 739 433 396

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

důchodce, ženy na MD
BEZ POPLATKŮ
tel: 739 317 455

Hedáme spolupracovníky

My ANO a navíc bez poplatků!

776 492 646

MÁTE PRAVIDELNÝ PŘÍJEM?
CHYBÍ VÁM PENÍZE 

A BANKA VÁM NEPŮJČÍ?

Možnost spolupráce

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

tel.:724823687   
www.ZABEZPECENISUDEK.cz

Provádíme montáž a servis 
zabezpečovacích a kamerových 

systémů,videotelefonů a dveřních 
komunikátorů

Zabezpečovací systémy 
Sudek

Firma Jan Ko nar silni ní práce 
Náchod p ijme

STAVEBNÍHO D LNÍKA
s .p. C nebo B + E

TEL.: 604 203 001

Herna - Bar Náchod přijme

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
 na plný prac.úvazek
 Dobré fi nanční ohodnocení

   TEL.:774 101 238

Hledáme vhodné
brigádníky a brigádnice
na letní sezónu - léto 2008 Letní restaurace 

- provozovna u eské Skalice p ijme zájemce, 
zejména studenty

na letní brigádu - léto 2008 na pozice :
* kucha /ka, pomocný kucha /ka, prodava /ka
* brigádníky na prodej - kope kové zmrzliny

* chlapce - studenty na technické zajišt ní
provozu

požadavky : 
zkušenosti - praxe v oboru gastronom. 

výhodou, není podmínkou, komunikativnost, 
pracovitost, samostatnost, odpov dnost, klad-

ný p ístup k práci, jednoduchý provoz
nabízíme : 

pracovní doba dle dohody, práce v p íjemném
prost edí, turistická lokalita, mladý kolektiv, 
zajímavé fi nan ní ohodnocení v závislosti na 

Vašich výsledcích,
Nástup možný duben - kv ten 2008 pop .

dle dohody
( brigáda již od kv tna SO a NE ) 

Jen vážní zájemci ! 
Vaše kontakty se zájmem prosíme pouze po 

SMS na tel.602 135 441

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

spol. ACF EC s.r.o. přijme

 KOVOOBRÁBĚČE 
pro konvenční a CNC stroje 

Kontakt :
acf.machanova@seznam.cz

Tesařství UŽDIL
provádíme

- půdní vestavby - sádrokartony
- tesařské práce - pokrývačské

 a klempířské práce

TEL.: 602 827 860

* Prodám piano se secesní ezbou a svícny, barva 
o ech, oprava mechaniky a nov  nalad no v zá í 2007. 
Krásný kousek za 25 tis. K . Tel. 739 433 396
* Prodám litinová AMERICKÁ KAMNA, velmi 
zachovalá ze za ízení pánského pokoje, pln  funk ní, 
palivo erné uhlí, koks. Ozdoba vašeho pokoje. Tel. 
739 433 396
* Prodám mosazný secesní lustr na 5 žárovek, mlé -
ná bílá stínítka, p vodn  z výbavy pánského salonu. 
Tel. 739 433 396

R ZNÉ

* Pronajmu nebytové prostory v centru Náchoda 
42 m2, Weyrova ulice. TEL.: 602 291 222

* Vyklidím Vaši p du a za staré v ci dob e zapla-
tím. Tel. 776 139 418, 777 005 139

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Hledám krej ovou na ob asné šití dámských 
kabát . Prosím volejte na 775 60 77 20

* Hledám paní na úklid, 2x za 3 týdny, sídlišt  Bran-
ka .p. 1277, Náchod. Tel. 605 85 12 68
* Hledáme zájemce o pronájem ve ejných toalet na 
Náchodském zámku na sezonu 2008 (kv ten- íjen), 
ÚT-NE, p íp. jen víkendy. Tel. 491 426 201
* P ivýd lek po práci! Poskytování p j ek do 
domácnosti, INNOST na ŽL. Volejte zdarma 800 
169 169
* P ijmeme ženy - muže na distribuci knih, výd lek 
12 000 - 25 000 K , podmínka vlastní auto + ŽL, tel. 
777 803 359
* P ivýd lek po celý rok 4-15.000,-K , po dohod
lze pracovat i na H . TEL.:603 731 609, www.nova-
prace.com

AUTO - MOTO

* Prodám levn  karosá ské díly, ásti motoru 1.6 /16 
V, kompletní zadní nápravu, vše z havarovaného vozu 
Renault Laguna, r.v. 99. Tel. 723 47 44 12
* P estavby aut na LPG, splátkový prodej, akontace 
již od 10%. Zápis do TP i na zahrani ní vozy. www.
autonaplyn.cz, Jarom , Tel. 777 96 22 05
* Pískování auto-moto veterán  a jiných kovových 
p edm t . Tel. 776 179 503

Pro prodej v kanceláři v Náchodě 
přijmu

DVA SPOLEHLIVÉ 
PRACOVNÍKY

Podmínka: 
středoškolské vzdělání a schopnost 

komunikace s lidmi, fi xní plat.
TEL.: po - pá 777 345 132    

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ
*Komenského 29, N.M sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602204002

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

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282

Hrubá stavba RD v Benešově u Broumova
RD s 9 obytnými místnostmi. Nová vazba, střešní 
krytina,nová vod. přípojka. Možno přikoupení 
pozemku. Pozemek: 290m2 
Cena: 1.050.000,-Kč

Zděná chata v České Čermné
Zděná chata ve výborném stavu-kuchyň,jídelna,te
rasa,koupelna a wc, v podkroví 2 ložnice s balko-
ny. Pozemek: 340m2

Cena: 890.000,-Kč

Rodinný dům v Dobřanech v Orlických horách
RD s možností dvoug.užívání, v r.2000 zde prove-
dena část.rekonstrukce (elektro-dvoutarif). 8km 
Deštné v Orl.h. Pozemek: 327m2

Cena: 850.000,-Kč

* Kdo provede rekonstrukci rodinného 
domku s p ístavbou v erv. Kostelci? 
Stav. povolení mám. Tel.: 732 143 326
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Axis4, a.s.
Provozovatel Centrálního registru produktů a firem 

Hospodářské komory České republiky, krajů a měst. 
www.axis4.info

V případě Vašeho zájmu nám obratem zašlete nejlépe e-mailem svůj profesní životopis, včetně telefonních kontaktů na sebe.
Call centrum Náchod, Hana Filipová, DiS, Palachova 1742, 547 01 Náchod

 Tel: +420 491 435 413,  Fax: +420 491 435 419 
zamestnani@axis4.info

 Axis4, a.s., Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

SŠ vzdělání s maturitou, vhodné pro absolventy a ZPS
dobré komunikační schopnosti

uživatelskou znalost práce na PC
zodpovědnost a spolehlivost

Požadujeme:

Nabízíme:
pravidelnou pracovní dobu pondělí až pátek, 

     v jednosměnném provozu
práci na hlavní pracovní poměr, nebo brigádu
práci v klidném a čistém pracovním prostředí
pracoviště Náchod

nástupní příspěvek ve výši až 3500,-Kč
stravenky 
školení obchodních dovedností
prostor k profesnímu růstu

Rozšiřujeme kolektiv o 

OBCHODNÍ REFERENTY PRO TELEFONNÍ PRODEJ
Náplň práce:

telefonické kontaktování zákazníků 
nabídka a prodej služeb Centrálního registru produktů a firem Hospodářské komory ČR 

práce s PC – aktualizace a editace údajů, internet, e-mailová komunikace

Zavedená restaurace v Opočně 
hledá

KUCHAŘE
 vyučení v oboru, min praxe 3 roky
 hotová jídla i minutková kuchyně

 práce na směny
 ubytování k dispozici

plat cca 18 - 20tisíc / měsíc
tel: +420 777 131 151 

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

PROJDĚTE SE LABYRINTEM A OCHUTNEJTE STŘEDOVĚKÉ LAHŮDKY – ZÁMEK LOUČEŃ A DĚTENICE 
– SOBOTA 10.KVĚTNA 2008

Čekají Vás dvě tajuplná a zajímavá místa naší historie, nejprve se zastavíme v Poděbradech,kde budete mít možnost prohlédnout 
si město,případně poobědvat, poté se vydáme k nově zrekonsturovanému zámku Loučeň, ke kterému náleží park, ale především 

labyrintárium, dále následuje návštěva zámku a pivovaru v Dětenicích, kdy při historickém programu budete vtaženi do děje a vrátíte 
se do středověku. 

Cena včetně dopravy a vstupného do Dětenic je 950,-kč
****

ZA KRÁSAMI A TRADICEMI NAŠÍ ZEMĚ – ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC A TURNOV – SOBOTA 31.KVĚTNA 2008
Jak se točí keramika, soustruží dřevo,zpracovává  kov, paličkuje, maluje na skle, foukají se skleněné perle, brousí kameny… více jak 

150 řemeslníků z ČR ale i z příhraničních oblastí.
Cena včetně dopravy a vstupenky do zámku 450,-dospělí, 420,-děti a 430,-důchodci

****
DIVADLO HYBERNIA – TŘI MUŠKETÝŘI - SOBOTA 17.KVĚTNA 2008 OD 18:00

Obnovená premiéra veleúspěšného muzikálu se vrací, tentokrát v novém obsazení, čeká Vás bohatá výprava, šermířské souboje a 
skvělá muzika. Cena včetně dopravy a vstupného 1.030,-Kč.

Proto neváhejte s objednávkami.
****

JEDNODENNÍ VÝLET NA KARLŠTEJN A DO PRAHY – SOBOTA 14.ČERVNA 2008
Na výběr ze dvou okruhů – okruh s Kaplí sv.Kříže za 790,-Kč a pro děti, studenty a seniory cena 640,- Kč

Okruh bez prohlídky Kaple sv.Kříže za 620,- Kč a pro děti, studenty a seniory cena 560,- Kč.
Po prohlídkách odjezd do Prahy, kde bude možnost využít programu s průvodcem nebo osobní volno.

Cena zahrnuje vybraný okruh, dopravu a průvodce.
****

ZAJIŠŤUJEME VSTUPENKY NA KULTURNÍ,SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE, PŘES PORTÁLY – TICKET 
ART, TICKET PRO, TICKETSTREAM, TICKETPORTÁL. NOVĚ JSME PRODEJCI VSTUPENEK 

DO SAZKA ARENY.
****

NAVŠTIVTE NÁS A RÁDI VÁM POMŮŽEME S VÝBĚREM VAŠÍ DOVOLENÉ.

eštaP klempířství

Klempířské Klempířské 
a pokrývačské a pokrývačské 

prácepráce
mobil 777 155 344

E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

Přenechám zavedený

SECOND HAND 
v Náchodě

TEL.: 723 245 445   



PENZION 469
nabízí ubytování vhodné i jako azyl 

pro milence. Diskrétní místo, možnost 
garážování auta,  soukromí. Luxusní 

pokoje a apartmány.

Ceny apartmánu 700 Kč
Tel. 723 067 596

Komenského ulice, Náchod
Přijmeme

KOSMETIČKU NA HLAVNÍ 
PRACOVNÍ POMĚR

i bez živnostenského listu

TEL.:602 190 040

084703            zdarma: 800 100 446

BYT 1+KK V OV, NÁCHOD – DUHOVKA
Výstavba byt  s p edáním klientovi 9/2008. 
V klidné ásti m sta, balkón, plast. okna, 
celk. zatepleno. CP 42 m2.

Prodej 1 077 600 K

084466           zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, POLICE NAD METUJÍ
Výstavba byt  s p edáním klientovi 3/2009. Byt 
áste n  vybaven – kuch. linka, vest. sk ín ,

podlahy. CP 50 m2 + 10 m2 sklep.
Prodej 1 322 451 K

086417           zdarma: 800 100 446

DB 2+1, MEZIM STÍ
Byt v centru Mezim stí o CP 68 m2. Za domem 
klidné místo pro odpo inek, d tské h išt . V r. 
2008 vým na oken a zateplení domu.

Prodej 450 000 K

058325            zdarma: 800 100 446

DB 2+1, BROUMOV SPO ILOV
Byt ve velmi dobrém stavu s možností ihned se 
nast hovat. V klidné ásti m sta. Nový výtah a je 
po ítáno s dalšími opravami.

Prodej 550 000 K

083016           zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK OV, NÁCHOD – STARÉ M STO 
NAD METUJÍ
Zajímavý a udržovaný byt ve zd né zástavb  o CP 
59 m2. K bytu náleží spole né prostory.

Prodej 1 050 000 K

086271             zdarma: 800 100 446

RD HRUBÁ STAVBA, NOVÉ M STO NAD 
METUJÍ
Rozestav ný RD nedaleko historického centra 
m sta. D m je podsklepen, sou ástí je garáž a 
zahrada o CP 159 m2.

Prodej 2 400 000 K

083104             zdarma: 800 100 446

RD NOVÉ M STO NAD METUJÍ, NA FRANTIŠKU
RD s velkou zahradou v klidné lokalit . Podsklepeno, 
dv  terasy, garáž s dílnou. Kompletn  zatepleno.CP 
1080 m2.

Prodej 3 480 000 K

085204             zdarma: 800 100 446

RD, POLICE NAD METUJÍ
Nadstandardní m stský RD se t emi samostatnými 
bytovými jednotkami s p íslušenstvím. V klidné ásti 
m sta.

Prodej Info v Rk

083002            zdarma: 800 100 446

RD, ERVENÝ KOSTELEC
RD k celkové rekonstrukci vhodný k bydlení 
i ke komer nímu využití na pozemku o PC 
1827 m2.

Prodej 590 000 K

045860             zdarma: 800 100 446

VESNICKÝ RD, VESTEC U HO I EK
Nemovitost v dobrém stavu nedaleko eské
Skalice. Možno využít k rekreaci i trvalému 
bydlení. CP 1742 m2.

Prodej 1 800 000 K

086224           zdarma: 800 100 446

RD, HRONOV ZBE NÍK
RD nedaleko centra m sta, s možností jed-
noduché rekonstr. rozd lit na 5 byt. jednotek 
nebo využít jako provozní budovu.

Prodej 1 880 000 K

086206 zdarma: 800 100 446

CHATA, ERVENÝ KOSTELEC
Chata rekonstruovaná v r. 2001 s vlastním 
pozemkem na p ekrásném míst . Vhodná k rek-
reaci i trvalému bydlení. CP 1200 m2.

Prodej 1 140 000 K

042775 zdarma: 800 100 
446 +

VÝROBN SKLADOVACÍ OBJEKT, HEJTMÁNKOVICE
Objekt v dobrém stavu. Výrobní  a sklad. 
Plochy – 1200 m2, manipula ní plocha 1100 
m2. Sou ástí areálu je vila. Pronájem/
prodej.

Prodej 500 000 K /rok

048105             zdarma: 800 100 446

PRONÁJEM KANCELÁ Í, NÁCHOD - NÁM. T. 
G. MASARYKA
Kancelá ské prostory na exkluzivním míst  v 
centru m sta v 1. a 2. pat e budovy. V blízkosti 
veškeré ú ady, pošta a banky.

Prodej 1 300 K /m2/rok

081122             zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, JEST EBÍ
Pozemek pro stavbu 1 i více RD nedaleko 
Nového M sta n. Metují. Inženýrské sít  na 
hranici pozemku.

Prodej info v RK



přijme do stavebnin Náchodě

PRODEJCE STAVEBNÍCH 
MATERIÁL

NOVINKY V ROCE 2008
 P ísp vek na o kování proti papilomaviru – až 4.000 K

 P ísp vek na vstup do solné jeskyn , sauny
 P ísp vek na o kování proti p íušnicím vakcínou Priorix

 P ísp vek na zakoupení helmy

Akce klient p ivede klienta – stávající pojišt nec získá za každého nového pojišt nce poukázku 
do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnot  300,-K  a zárove  nový pojišt nec obdrží poukázku 

v hodnot  600,- K .

 HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Do konce kv tna 2008 1 hodina týdn  v dob  plavání pro ve ejnost krytý plavecký bazén v Náchod

NABÍDKA PRO KLIENTY
 P ísp vek na masáže, saunu

 P ísp vek na cvi ení
 P ísp vek pro d ti na kurzy plavání

 P ísp vek na antikoncepci (poukázky do lékárny na veškerý sortiment)
 P ísp vky na o kování

 Ozdravné pobyty po ádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
 Stomatologická prevence – pro d ti balí ek produkt  Walmark 
 Program pro gravidní ženy – DVD + p ísp vek na vit. p ípravek

 Slevy ve vybraných za ízeních

Jednatelství Broumov, Ul. Gen. Svobody  10, Tel.: 491 421 770, 602 228 522

www.zpma.cz 
info@zpma.cz

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

491 421 711

NEJV TŠÍ VÝB R
P ILEB V REGIONU

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

PRONAJMU DVĚ 
KADEŘNICKÁ KŘESLA

v zavedeném kosmetickém salonu v Náchodě 
naproti Kinu Vesmír za výhodných finančních 

podmínek od 1.5.2008 
TEL.: 603 194 192

PNEUSERVIS
eská Skalice

PRODEJ PNEU a RÁFK
za nejlepší možné ceny
moto - osobní - nákladní
T.G.Masaryka 140 (Areál autoservisu EIDK 

s.r.o. naproti erpací stanici Benzina) 

732 918 500

Pro šelmu v každém voze
Nekompromisní kvalita „Made in Germany“ za výborné ceny
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Nabízíme vám:
- dámské, pánské, d tské plavky

 - sportovní oble ení (fi tness, volný as)
    - bezešvé prádlo

       - termoregula ní od vy
          - kalhoty, jarní bundy
              - 30% sleva na vybrané zboží

NOVÁ KOLEKCE PLAVEK 2008 JIŽ V PRODEJI!
Tel: 777 178 052,  775 178 052

    Náchod - Kamenice 113  Trutnov - Bulharská 63

KUPÓN NA SLEVU



AMETEK elektromotory s.r.o. Náchod
Je pevnou součástí nadnárodní skupiny a leaderem v oblasti výroby elektromotorů do vysavačů, domácích spotřebičů a výrobků pro dům a zahradu. 
V současné době rozšiřujeme výrobu a proto hledáme schopné spolupracovníky. Připojte se k našemu týmu a podpořte společně s námi naše dosavadní úspěchy 
vašimi praktickými zkušenostmi. 

Naše nabídka představuje prostor pro váš profesní i kariérní růst v zázemí moderní, dynamicky se rozvíjející nadnárodní společnosti.  
Vaši spolupráci oceníme na níže uvedených pracovních pozicích:

MANAŽER PROJEKTU
Požadujeme:

 ÚSO/VŠ technického směru (elektro-výhodou)     Praxe v oboru     Velmi dobrou znalost AJ 
 Zkušenosti s vedením týmu, samostatnost, aktivní přístup, dobré komunikační a prezentační schopnosti   Znalost práce s PC 

Náplň práce:
 Samostatné řízení technologických a technických projektů  Optimalizace výrobních procesů   Zavádění nových výrobků do výroby

PRACOVNÍK LOGISTIKY
 (nákup, plánování výroby)

Požadujeme:
 ÚSO/SŠ vzdělání    Samostatnost, organizační schopnosti pečlivost, spolehlivost   Velmi dobrou znalost AJ nebo IJ

Náplň práce:
 Organizačně a administrativně zabezpečit objednávky  Komunikace s dodavateli  Plánováni výroby

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PLÁNOVÁNÍ
Požadujeme:

 ÚSO/VŠ technicko-ekonomického směru  Praxi v oboru ve výrobním závodě (výhodou)  Samostatnost, organizační schopnosti
 Zkušenosti s vedením týmu   Velmi dobrou znalost AJ

Náplň práce:
 Zajištění chodu oddělení plánování a expedice  Spolupráce s pracovníky logistiky   Komunikace se zákazníky

PRACOVNÍK KVALITY
Požadujeme:

 ÚSO/SOU technického směru (elektro - výhodou)   Praxi v oboru (výhodou)   Znalost ISO 9001 – 2000 vítána 
  Samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost   Znalost AJ vítána

Náplň práce:
 Provádění zkoušek spolehlivosti motorů   Provádění statistické kontroly   Provádění kontroly procesu

ÚDRŽBÁŘ V ELEKTROVÝROBĚ
Požadujeme:

 ÚSO/SOU vzdělání v elektrooboru    Osvědčení z vyhlášky §50   Praxi v oboru    Schopnost samostatného plnění úkolů
Náplň práce:

 Odstraňování závad na strojních zařízeních   Preventivní prohlídky strojů dle plánu oprav 
 Spolupráce s pracovníky technického útvaru a mistry směn

SKLADNÍK
Požadujeme:

 Výuční list nebo SŠ vzdělání  Dobrý zdravotní stav  Bezúhonnost, pracovitost  Praxe ve výrobním podniku výhodou
 Průkaz řidiče VZV vítán

Náplň práce:
 Nakládka a vykládka kamionů   Vyskladňování a zaskladňování materiálů   Komunikace s externím skladem

ZA DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI NABÍZÍME:
 PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ U DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ SPOLEČNOSTI   ODPOVÍDAJÍCÍ FINANČNÍ HODNOCENÍ    PODPORU PROFESNÍHO RŮSTU VČETNĚ PROGRAMU NA ZVÝŠENÍ  JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ   ZVÝHODNĚNÉ STRAVOVÁNÍ   TÝDEN DOVOLENÉ NAD RÁMEC ZÁKONA

Písemné přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 25. 04. 2008 na kontakt: AMETEK s.r.o., Běloveská 318, 547 01 Náchod Tel: 494 943 012 e-mail: ivana.tomkova@ametek.cz



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

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí
 přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů 

    o objemu 2-7 m3

 nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
 přepravu sypkých hmot
 odvoz a likvidaci eternitu a azbestocementových  směsí
zemní práce

Nástup možný ihned
Kontakt: Dopas Náchod s.r.o., 

V Náměrkách 104, Náchod-Bražec, Tel. 603 412 554, 
491 428 612  fax491 421 128           

PŘIJMEME ŘIDIČE NA NOSIČ KONTEJNERŮ LIAZ.
NABÍDKA PRO

PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY, 

DOMKY
na pozemní digitální vysílání 

profi digitální sestavy pro terestrální a 
satelitní p íjem do STA (technologie 
ASTRO, AXING, GRUNDIG, TRIAX), pro-
jekty, rekonstrukce stávajících systém ,
prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
eských Brat í 89       491 422 999, 777 790 675,

(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po- t 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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 !!!

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

PLASTOVÝCH OKEN
                   žaluzie * rolety * parapety

PRODEJ A MONTÁŽ

AKČNÍ NABÍDKA: 
PĚTI komorový systém za cenu ČTYŘ komorového!!!

AKCE pro penzisty 

AKCE pro penzisty 

SLEVA 10%

SLEVA 10%

Sada na údržbu pl. oken v hodnotě 500,-Kč ZDARMA 
při objednávce nad 10.000,-Kč

Sleva pro všechny: 
– 30%

 na vnitřní 
plastové parapety až do 

odvolání.

ST ECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokarton  tepelných izolací  zateplení fasád 

 maltové sm si  omítky Terranova  desky d evošt pkové a cetris 
 okna Velux  dve e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
 montáž sádrokarton

B loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

 (bývalá Jednota)
 Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře a zázemí

 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
 Vše nově zrekonstruováno   Dobrý příjezd vozidel

 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.:777 152 750

Obec Slav tín nad 
Metují zve ej uje

ZÁM R PRODAT POZEMKOVÉ 
PARCELY

7 stavebních parcel o pr m. 
vým e 850 m2

- minimální cena 250,- K /m2

- prodej nejvyšší cenové nabídce za 1 m2

Zájemci o koupi stavebního pozemku 
mohou svoje nabídky podávat na adresu: 

Obecní ú ad Slav tín nad Metují, .p.
83, 549 01 Nové M sto nad Metují.

Více informací na tel. 731 783 083, 
739 474 223 nebo 491 475 530

(v ú ední dny st eda 14-17 hod.)

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

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

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

Soukromá fi rma v Náchodě přijme

SAMOSTATNÉHO PROVOZNÍHO 
ÚČETNÍHO

požadavky: 
 samostatnost   fl exibilita   praxe vítána

Životopis + fotografi i zasílejte do 25.4.2008
na adresu: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod,

označte heslem „ÚČETNÍ“

NEBANKOVNÍ 
P J KY

Pro podnikatele, zam stnance a 
d chodce úv ry již od 6.000,-K

* žádné poplatky p edem!!
* peníze do 24 h.

Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00
www.proficredit.cz

VÝPRODEJ GARÁŽOVÝCH VRAT
 sek ní, zateplené s kazetami (rozm r 2500 x 2150)

P vodní cena s montáží 33.900,- nyní 18.500,-
 sek ní garážové nezateplené s kazetami 

(rozm r 2500 x 2125)
P vodní cena s montáží 21.900,- nyní 12.900,-
 Výklopná vrata (rozm r 2500 x 2075)
P vodní cena s montáží 14.500,- nyní 9.500,-

Možnost odkupu i bez montáže. Tel. 723 067 596

M sto Náchod pronajme:
Bytovou jednotku v dom .p. 349, ul. Francouzská - volný byt . 3, vel. 1+1 ve 1. podlaží 
o vým e 41,74 m2

P id lení bytu do nájmu bude uskute n no uzav ením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 m sí-
c  se závazkem platnost smlouvy opakovan  prodlužovat, jestliže nájemce bude ádn  plnit 
své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek : Byt . 3/349  - min. výše 
nájemného 50,68 K /m2, kauce  20.000,- K
Do výb rového ízení se m že p ihlásit zájemce, který spl uje všechny následující podmínky:
a) nesmí být vlastníkem i spoluvlastníkem nemovitosti ur ené k  bydlení, pokud tento spo- 
   luvlastnický podíl zabezpe uje bydlení v samostatném byt
b) v posledních 24 m sících nem l dluhy po splatnosti v i M stu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k bytu v jiném bytovém fondu ( nap .SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v p estupkovém ízení
e) doloží schopnost dlouhodob  platit nájemné z vlastních p íjm  nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti vypov zen nájem bytu na základ  d vod  uvedených v $ 711 
   odst.2  s výjimkou písm. 
e) ob anského zákoníku v platném zn ní (platí i pro výpov di z nájmu z t chto d vod
    podle  p edchozího zn ní ob anského zákoníku)
g) výb rového ízení se nemohou zú astnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez
    souhlasu m sta p enechali byt do podnájmu, nebo ti, kte í v takovém byt  neoprávn n
    bydleli. Spln ní podmínek osv d ují zájemci estným prohlášením.

Nabídky se p edkládají samostatn  v uzav ené obálce v levém horním rohu 
ozna ené nápisem : Výb rové ízení - byt 349/3 - neotvírat

Adresovat na M Ú Náchod,odbor správy majetku,bytové odd lení.  
Uzáv rka p ihlášek : 02.05.2008 do 13,00 hod. 
Informace tel. 491 405 247 , pan Jaroslav Bidlo

Realitní kancelá  RAKO Trutnov s.r.o. 
- expozitura Náchod

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

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

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

www.rako-reality.cz

Police n/Met. - RD 4+1 s garáží uvnit  po rekonstr., ihned vhodný k nast hování ...............1.500 000,-K
Náchod - p kný moderní byt 3+1 v os. vl. v 1.NP s výtahem, podl. plocha 73m2 ............... .1.350 000,-K
Libchyn - chalupa 7km od Nového M sta n/Met. se slunným pozemkem, ihned volná ........450 000,-K
Náchod - byt 2+1 v os. vl. ve zd ném dom  ve 3.pat e s výtahem, podl. pl. 57m2 ...............1.150 000,-K
Náchod - DB 3+1 po vnit ní moderní rekonstr. v r. 2007, 2.NP s  výtahem a lodžií .............1.390 000,-K
Brzice - rodinný penzion na polosamot  nedaleko Babi ina údolí, klidná lokalita ..............2.800 000,-K
Náchod - nov  zrekonstr. byt 3+kk v 2.pat e ve zd ném dom , podl. plocha 85m2 ..............1.654 000,-K
Teplice n/Met. - krajní RD 5+1 se zahradou a garáží na klidném míst , ihned volné ........1.785 000,-K
Náchod - družst. byt 3+1 nad nemocnicí v 2.NP, ihned k  nast hování, podl. pl. 74m2 ...........980 000,-K

eská Skalice -  rovinatý slunný pozemek o vým e 2 865m2 na lukrativním míst .................300,-K /m2

Náchod - Klínek - staveb. pozemek vhodný na stavbu RD o vým e 1 640m2 .....................1.730 000,-K
Náchod - prodej nových byt  3+kk(1+kk, 4+kk) v zrekonstr. zd ném dom , pl. 81,53m2 ...... INFO V RK
Sendraž - slunný rovinatý stavební pozemek v p edh í Orl. hor o vým e 2 148m2 ..............790 000,-K
Náchod -  Dolní Babí - stavební pozemek vhodný na stavbu RD, inž. sít  na hranici .............500 000,-K
Velké Petrovice - d ev ná chatka na stavebním pozemku v CHKO Broumovsko ...................120 000,-K
Náchod - nadstand.byt 3+1, nová okna,plovoucí podlaha,nová kuchyn ,zd né jádro ...........1.630 000,-K
Náchod - RD 4+1 s nebyt. prostorem a zd nou prostornou k lnou v okrajové ásti ............2.350 000,-K
Náchod - byt 3+1 nad nemocnicí s balkónem a výtahem, zažádáno do os. vl .......................1.150 000,-K
Náchod  - Kramolna - rozestav ný RD s pozemkem 594m2, podlahová pl. 150m2 ..............1.690 000,-K
Náchod - prodej DB 1+1 nad nemocnicí, užitková plocha 40m2, v 7.pat e s výtahem ............675 000,-K



STEPÍK o.s., Nové Město nad Metují

pořádá 1.5.2008 - čtvrtek

NOVÁČ CUP
Soutěž v pódiových skladbách dětského a juniorského AEROBIKU

Místo konání: Náchod, hala Na Hamrech (plechová, házenkářská)
Zahájení soutěže: 11.00 hodin  Předpokládaný konec: 16.00 hodin

Záštitu nad akcí přijal senátor ing.Petr Pakosta

MS Nářadí, s. r. o. Drtinovo náměstí 171, 547 01  Náchod
Obchodně-výrobní společnost nabízí možnost okamžitého nástupu na pozici:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Požadujeme: 

 SŠ vzdělání   praxi v oboru min. 3 roky   aktivní přístup, 
zodpovědnost

 výborné komunikační a prezentační schopnosti  
 uživatelská znalost PC (MS Offi ce)  ŘP sk. B – aktivní řidič

Nabízíme:
 zajímavou práci v mladém dynamickém kolektivu

 odpovídající mzdové ohodnocení a bonusy

V případě zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis na 
e-mail: koudelkova@msnaradi.cz nebo volejte na tel. č. 491 401 127

Správce konkurzní podstaty úpadce HP 2001,s.r.o. nabí-
zí k prodeji z majetku konkurzní podstaty pohledávku
- jedná se o vykonatelnou pohledávku za fyzickou osobou 
za podmínek:
a) SKP si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání 
d vod
b) pohledávka bude prodána nejvyšší nabídce
c) lh ta pro podání nabídek- do 9.5.2008 a to písemn  na adresu Mgr.
Vladislav
Ježek, Kamenice p.155, 547 01 Náchod, e-mail:jezek@jjpartner.cz
d) zaplacení kupní ceny nejpozd ji p i podpisu smlouvy

BABACUPÁCKÉ  KOULENÍ
Kuželna pat ila Babacupu
  Další disciplína Babacupu na sebe nechala pom rn  dlouho ekat. Prob hla až poslední ned li v b ez-
nu. asu na trénink a vylepšení techniky koulení m l tedy každý dost a na výkonech to bylo patrné.
    Moderní náchodská kuželna nabízí p íjemné prost edí pro tento celodenní turnaj. Na ty ech drahách 
se po p lhodinách st ídaly hrá ky jednotlivých tým . O fanoušky nebyla nouze, proto celé klání probí-
halo ve velmi p íjemné atmosfé e.
    V sout ži jednotlivc  získala pomyslné zlato Jana Kašparová s 232 body. Druhá skon ila Nikola 
Klemmová, která se sice letos nedostala na sv j lo ský babacupský rekord 244 bod , ale i ten letošní 
výsledek - 230 bod  - byl výborný. Na t etí
p í ku se k radosti celé Zony vyhoupla Zuzka Maršíková s 218 body.
      V celkovém po adí se na stupn  vít z  dostaly Elišky - 1. místo, team UFO obhájil 2. místo a bronz 
braly dívky ze Zony.
      A co nás eká dál? P ece ping-pong. P ij te podpo it své favoritky do házenká ské haly na Hamrech 
v ned li 27.4.                                                                                                                      text P.U., foto R.N.

aneb

TECHNIKA NA ZAM OVÁNÍ 
STAVEBNÍCH OTVOR

VŠ MIX s.r.o., Dvorská 27, 549 31 Hronov, mobil: 774 70 17 17, pevná: 491 520 
241, fax: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, www.vsmix.cz

P ijmeme do 
pracovního pom ru

M sto Náchod
Masarykovo nám stí 40

Konkurzní komise jmenovaná Radou m sta Náchoda oznamuje v souladu s 
Vyhláškou  . 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního ízení a konkurzních 

komisích KONKURZNÍ ÍZENÍ na místo 

EDITELE/KY
Základní školy - Plhov, Náchod, P íkopy 1186

P edpoklady pro výkon funkce:
 vzd lání a pedagogická praxe dle zákona . 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-

nících a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis
 znalost problematiky ízení ve školství a školských p edpis

 ob anská a morální bezúhonnost  
 dobrý zdravotní stav

Obsahové náležitosti p ihlášky:
 ú edn  ov ené kopie doklad  o dosaženém vzd lání

estné prohlášení o pr b hu zam stnání v etn asového vymezení
 strukturovaný životopis

 koncepce dalšího rozvoje základní školy ( max . 2 strany strojopisu)
 výpis z rejst íku trest  (ne starší 3 m síc ), pop . doklad o jeho vyžádání

 léka ské potvrzení o zdravotní zp sobilosti k výkonu  funkce editele základní školy
estné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona . 451/1991 Sb., kterým se stanoví n které 

další p edpoklady pro výkon n kterých funkcí ve státních orgánech a organizacích 
eské a Slovenské Federativní republiky, eské republiky a Slovenské republiky, ve 

zn ní pozd jších p edpis
P ihláška musí být doru ena nejpozd ji do 2. kv tna 2008 na adresu:
M stský ú ad Náchod, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu

Masarykovo nám stí 40, 547 01 Náchod s ozna ením Konkurz  ZŠ - neotvírat
Ing. Old ich tvrte ka, p edseda konkurzní komise

Náchod 15.4.2008

Májové oslavy  v Náchodě
pořádané KSČM

1.květen
májová manifestace
14.00 Riegrova ul.

9.květen
vzpomínka na osvoboditele 

15.00 městský hřbitov 
uctění památky padlým osvoboditelům 

16.00 stará celnice v Bělovsi
zveme sympatizanty KSČM a LEVICE

Pivovar Náchod a.s.
Dobrošovská 130, 547 40 Náchod

přijme

BRIGÁDNICI – PROMOTÉRKU 
(na letní sezónu 2008, pracoviště Náchodsko a Broumovsko)

Požadujeme:   příjemné vystupování   zkušenosti s ochutnávkami   zdravotní průkaz
Nabízíme:   odpovídající ohodnocení   nástup možný od 10. 5. 2008

V případě zájmu zašlete svoji nabídku do 30. 4. 2008 na e-mail: asistent.marketing@primator.cz 
nebo na výše uvedenou adresu pod značkou „brigádnice“. www.primator.cz

Obchodní družstvo Impro Zábrodí, Kon iny 
111, 549 41 ervený Kostelec

provozovna dílny Zábrodí p ijme

OPRAVÁ E
ZEM D LSKÝCH 

STROJ
 jednosm nný provoz

požadavky: vyu ení v oboru, P skupiny C, T
 svá e ský pr kaz vítán, není podmínkou

Kontakt: tel. 491 445 206 
– p. Prouzová

e-mail: personalni@odimpro.com

Projekt DOPLN K
má nový kabát

www.doplnek.com

Rubrika 
CO? KDY? 

KDE?
Mediálním
partnerem 
projektu

 DOPLN K jsou 
noviny ECHO



S Lucií & Michalem o cyklocestování Patagonií, konci sv ta,
civilizaci a masakru.... a nesmíme zapomenout na Ernesta

Nápl  práce: autoservis, rychloservis, laserová geometrie, klimatizace
Požadavky: výu ní list, idi ský pr kaz sk. B, p íjemné vystupování, asová fl exibilita, 
zastupitelnost, samostatnost, pozitivní  p ístup k práci, bydlišt  Náchod
Nabízíme: zajímavé fi nan ní ohodnocení, perspektivní a stabilní zam stnání v moder-
ním servisu, možnost profesního r stu 

P ijme

MECHANIK  AUTOSERVISU

KONTAKTY: JOPECO spol. s r.o., U Cihelny 1751, 547 01 Náchod, Ing.Tomáš 
Brandejs, obchodní editel, strukturovaný životopis zasílejte na email: 

tomas.brandejs@jopeco.cz, mobil: 603 229 848

REFERENTKA OBCHODNÍHO 
ODD LENÍ

Popis pozice: komunikace se stálými zákazníky - hlavn  telefonicky - udržování kontaktu, 
vyhledávání nových zákazník , udržování databáze zákazník , spolupráce s obchodním 
zástupcem, p íjem zboží a fakturace, další innost dle specifi kace a požadavk  O
Požadujeme: min. SŠ vzd lání, plynná znalost AJ slovem i písmem, zkušenost s 
tlumo ením, aktivní znalost MS Offi ce (Excel, Word, Outlook) a internet, asová fl exibilita, 
organiza ní dovednosti, komunikativnost, vst ícnost, p íjemné vystupování, spolehlivost a 
loajalita, min.1 rok praxe na obdobné pozici výhodou, idi ské oprávn ní skupiny B
Nabízíme: zázemí stabilní spole nosti, nástupní plat 12000-14000K , zam stnanecké 
výhody, profesní a jazykové vzd lávání, mladý dynamický tým
V p ípad  zájmu nám zašlete nabídku se strukturovaným životopisem v eském a 
anglickém jazyce.

Nástup možný ihned

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

 doprava s rukou   zápůjčka  výpočty   poradenství

Stavebniny Krčín, Žižkovo náměstí 123,
(naproti základní škole). Tel.,fax:491 475 349, mobil.:606 648 849

 E-mail: probi.stavebniny@seznam.cz

Stavební bytové družstvo v Náchod  p í-
vítalo nový p ír stek ve strojním parku, 
který umožní další rozší ení jeho družstva 
zahrnující nap íklad autodopravu, práce 
je ábem i pronájem lešení a záv sných 
lávek. „Malý velký pracant“ zá ící novo-
tou lakem i použitými moderními techno-
logiemi má jméno HITACHI ZAXIS 18. 
Jedná se japonský pásový minibagr osa-
zený motorem ISUZU a vybavený špi ko-
vou hydraulikou. Svými rozm ry je velmi 
vhodný pro práce ve stísn ném prost edí a 
jeho služby jist  ocení stavebníci, obecní 
a m stské samosprávy a v bec všichni, 
kte í cht jí provést zemní práce rychle, 
kvalitn  a za dobrou cenu.
Minibagr HITACHI je d myslnou „sta-
vebnicí“ umož ující obsluze využít p i
práci dv  základní podkopové lžíce se 
ší kou záb ru 40 a 60 cm. K dispozici je 
samoz ejm  i speciální svahová lžíce. Pro 
menší demoli ní práce se výborn  hodí i 
bourací kladivo schopné produkovat 750 
až 1000 úder  za minutu s regulovatelnou 
silou úderu od 27 do 265 kilogram ! Mini-
bagr je navíc vybaven i malou radlicí.
„Malý velký pracant“ se nezalekne ani 
práce na svahu se sklonem do 30 stup .
Hmotnost stroje nep evyšuje dv  tuny a je 
tak schopný transportu na plošin  p ímo 
až k zákazníkovi. Strojník ovládá bagr z 
kabiny s dokonalým výhledem a je tak 
schopný vést ZAXIS 18 i ve velmi stís-
n ném prost edí m stské zástavby apod.. 

chom se kochali.
Michal: V noci je to na prd. Nedá se fotit.

Co Váš v rný druh - pes Ernest? Jak snášel 
odlou ení? Nebyl naštvaný, že jste ho na tak 
dlouho opustili?

Jak dlouho Vaše cesta trvala? Kolik jste najeli kilometr , projeli stát , poho í, p ejeli ek a 
deštných prales ?
Lucka: V Argentin  a Chile jsme strávili necelé t i m síce, našlapali jsme 4548 km. Ze Santiaga de 
Chile jsme p ejeli do Argentiny, pak jsme mí ili k jihu podél And po slavné silnici . 40, v oblasti 
jezer jsme p ejeli zp t do Chile a napojili se na za átek Carretery Austral a dojeli až na její konec, pak 
jsme pot etí p ejeli Andy po takové p kné „kozí“ stezce, šlapali jsme pod Fitz Royem, asi nejkrás-
n jší horou Jižní Ameriky, dojeli jsme do Punta Arenas a pak p es severozápadní ást Oh ové zem
do Río Gallegos, kde jsme skon ili. Michal: Hlavn  v chilské Patagonii jsme projeli adu deštných 
prales , když jsme šlapali Carreteru Austral. Pohybovali jsme se v poho í všech poho ích - v Andách. 
P ekonali jsme hlavní h eben celkem t ikrát, nejvýše jsme byli cca 3200 p i cest  ze Santiaga do Men-
dozy, ovšem výškový rekord to nebyl, ten máme z cesty kolem sv ta (4565 m, sedlo mezi Nazkou a 
Cuskem, Peru). ek jsme p ekonali nepo ítan , ale ur it  musíme jmenovat argentinskou Río Colora-
do, která je takovou pomyslnou hranicí Patagonie, ur it  m žeme zmínit nádhernou eku Río Baker, 
nemohutn jší chilský tok, a t eba i Río Bravo, jejíž p ekonání pro nás bylo vstupem na konec sv ta. 

Co Vás zaujalo a co zklamalo b hem cesty? 
Michal: To se asi dá zobecnit pro všechny naše cesty - nás vždycky zaujme vlastn  všechno. Tady v 
Patagonii to bylo hlavn  to, že jsme vid li lidi žijící na konci sv ta, v neskute n  skromných podmín-
kách, které nám - z rádoby civilizovaného evropského sv ta - v bec nep ijdou adekvátní 21. století. 
Ale je to prost  tak, tam fungují jiné hodnoty, lidé tam vidí ve svém život  jiný smysl.
Lucka: A co nás zklamalo? Asi to, že i na konci sv ta, dole v Chile, kde p ed ty mi lety, kdy jsme 
tam projížd li p i cest  kolem sv ta, nebylo nic, pár domk  v zaprášených p ístavních m stech... A 
dneska? Ekonomicky se Argentin  i Chile op t da í, takže se všude vehementn  buduje, v pamp  se 
staví satelitní m ste ka, každým rokem se rapidn  zvyšuje po et p ijížd jících turist , místní cht jí 
všude vše zaplatit, protože turisté rádi platí, kam se d ív sm lo voln , dnes jsou ploty, prašné cesty se 
asfaltují... ten konec sv ta mizí hodn  rychle.
Michal: Motto této cesty zn lo: Vid t konec sv ta d ív, než zmizí. Nyní m žeme íci, že to je fakt fofr. 
A s tím mizejícím koncem sv ta, mizí p irozen  i ta nádherná, nedot ená p íroda, bohužel. 

Máte pro nás n jakou zajímavou i úsm vnou p íhodu?
Michal: Dole v Patagonii, mezi Puerto Natales a Punta Arenas, prochází silnice rovinatou plání, kde 
se ten krutý vítr m že ješt  více rozmáchnout. No, když jsme tím úsekem jeli v roce 2004, uhán li 
jsme po té rovin  bez šlapání rychlostí 65 km/hod. Vítr byl našt stí p ímo do zad. To se nedá moc 
popsat, jaký to byl fofr, ani se nedalo udržet na nohou, když jsme cht li n co vyfotit. Za n jakých 20 
minut jsme ujeli 25 km.
V novinách pak další den psali, že fu elo 130 km/hod. Dost jsme se na tento úsek t šili, byl to vlastn
jediný úsek, který jsme znali z d ív jška, ale moc to letos nefoukalo, museli jsme
šlapat, jelo nám to jen n co p es 30 km/hod.
Lucka: Mn  se líbila no ní etapa ze Cerro Castillo do Puerto Natales. Od rána do ve era jsme museli 
sed t schovaní v kavárn  na k ižovatce v malé vesni ce, protože foukalo tak, že se nedalo ani po ádn

stát na nohou, natož pak proti tomu v tru jet na kole, i to kolo tla it. ekali jsme a ekali, místní íkali, 
že v noci vichr zeslábne, což je všeobecn  známá v c, akorát tady v Patagonii to ne vždy funguje. 
Našt stí to ale vyšlo a my po 22. hodin  mohli sednout na kola a vyrazit. Po pár kilometrech dokonce 
p estalo foukat úpln , byla hluboká
noc, erno erná tma, všude hrobové ticho, nad námi Jižní k íž, ob as z pangejtu zasvítila zelená o í -
ka...
Michal:...prost  romantika jak svi a, jak íkají kamarádi z Moravy...
Lucka:...akorát jsme samoz ejm  nic nevid li, jen jsme tušili, že je kolem nádherná, drsná patogonská 
p íroda. V p l druhý ráno jsme dojeli do cíle. A ráno se zase spustil ten uragán.
Tam prost  fouká tém  neustále, silný vichr st ídá slabší a ekat, že p estane na delší dobu, je naprosto 
zbyte né. Byla to naše první no ní etapa, my v noci nejezdíme, protože jezdíme, abychom vid li, aby-

„MALÝ VELKÝ PRACANT“ 
- MINIBAGR HITACHI ZAXIS 18

 Minibagr Hitachi ZAXIS 18 je 
ideálním stavebním strojem kom-
binujícím malé rozm ry s vysokým 
výkonem.

Pásy minibagru mají regu-
lovatelnou ší ku od 1000 do 
1300 mm.

 Svahová radlice minibagru (detail)

 Minibagr osazený svahovou radlicí. „Malý velký pracant, co 
je k neutahání...“ 

Zajímavostí je schopnost minibagru m nit 
ší ku pás  (je tím ovlivn na stabilita, pr -
chodnost terénem a další atributy zvyšují-
cí výkon stroje i bezpe nost jeho práce). 
Modelová ada minibagr  HITACHI je 
ur ena speciáln  pro evropský trh a nap í-

klad i kabina pro obslu-
hu je zvýšena proti 
asijské verzi. Všechny 
parametry stroje spl ují 
náro né standardy EU 
v etn  minimalizované zát že pro životní prost edí.
Chybí - li Vám „malý velký pracant“ na vaší stavb i p i výkopových 
nebo demoli ních pracech, objednejte si služby minibagru HITACHI 
ZAXIS 18. 

Kontakt: SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, 
www.sbdnachod.cz, tel. 491 419 172 

PronajmuPronajmu OB ERSTVENÍOB ERSTVENÍ
na atraktivním místna atraktivním míst

v Deštném v Orl. horáchv Deštném v Orl. horách
na parkovišti, zastav ná plocha 77 m2,

v blízkosti lyža ských vlek .
Letní i zimní sezona.

Kapacita 20-25 host .

Tel. 732 167 291

POZOR! POZOR!
Hledám šikovné lidičky 

srdcem a duší obchodníky!
Hledám ty, kterým nevadí vysoké 

pracovní nasazení ani vysoké výdělky.
Tel. 732 729 695                  

Lucka: Ernesta hlídali mí rodi e a brácha, takže 
se m l dob e.
Že nemusel b hat 30 kilák  denn , ale na vycház-
ky jen „chodil“, mu asi nevadilo. Když jsme p i-
jeli, vítal nás dost divoce, naštvan  v bec nevypa-
dal, to vlastn  až p i prvním ven ení, když zjistil, 
že mu skon ilo období pohodlnosti a lenosti a že 
nás zase musí doprovázet p i b hání.
Michal: My jsme mu p ed odletem do Jižní 
Ameriky slíbili, že, bude-li hodný, vezmeme 
ho v lét  op t na n jaký ten dlouhý cyklovýlet 
po Evrop . Když jsme vybalovali, b hal kolem 
výbavy a ur it  ty pachy v n m probouzely ono 
známé „volání divo iny“ a Ernest jakoby nám 

íkal: „Byl jsem tu hodný, p íšt  tedy jedu s 
vámi!“

Kdy a jak, krom  Vašich stránek www.
luciemichal.cz, se zájemci mohou dozv d t o 
Vaší cest  více? Budou mít p íležitost s Vámi 
promluvit na 9.d jství závodu horských kol 
v Lužických horách, tedy Malevil Cupu? 
Chystáte knihu? Jaký je program p edná-
šek o Vaší cest  po Patagonii?
Lucka: Kniha bude, nejd ív ale musíme dokon it 
tu rozepsanou - tedy tu o lo ské letní cest  Evro-
pou s Ernestem. Netradi ní psí vypráv ní vyjde 
v íjnu. A pak snad dojde i na tu Patagonii. Kro-
m  www.luciemichal.cz, kde je on-line deník z 
cesty, se zájemci ur it  dozví hodn  podrobností 
na p ednáškách, které d láme po celé republice. 
Program besed s promítáním je samoz ejm  na 
našem webu uveden a pravideln  aktualizován. 
Na Malevil se už t šíme, ur it  se budeme op t
podílet na p ípravách, kdy je každá ruka dobrá, 
ur it  se budeme vyskytovat u prezentace v p ed-
ve er závodu i n kde v prostoru cíle po závod . A 
bude-li n kdo mít zájem o n kterou z našich knih, 
s osobním v nováním samoz ejm , budou k pro-
deji v prostoru prezentace.
Michal: Lucka závod konferuje s Rourou, 
takže tu uslyší ú astníci hlavn  mluvit n mec-
ky... Já se budu snažit nep ekážet rychlík m na 
trati, protože tenhle závod prost  musím. Pro 
m  to je jen zpest ení sezóny, speciáln  na n j
netrénuji. Žádný jiný mtb závod nejezdím. Jen 
Malevil. Bez brašen, bez fo áku, na as... pro 
cyklocestovale netypické, je to však pro m  vel-
ká výzva. Pojedu Malevil letos pot etí a vlastn
jediná moje p íprava bude asi stejná jako loni 
- našroubuji kolíky na tretry, což se loni náram-
n  do toho marastu hodilo. A taky vym ním 
desti ky v kotou ovkách - organizáto i slibují 
drobné zm ny trasy kv li Schengenu, ovšem 
nep edpokládám, že se zm ny dotknou všech 
t ch parádních sjezd .
Takže AHOJ NA MALEVILU 2008!
Lucka: Já se p ipojuji: Hodn  št stí v závod
i v celé sezón !
A hodn  št stí na cestách i necestách!

Z rozhovoru Martina Bali-Jen íka
upravila La ka Škodová, 

foto z archivu Lucie a Michala

NOVÝ PRODUKT 
- BLESKOVÁ HYPOTÉKA!

- vyplacení peněz do 24 hod. po schválení
- bez potvrzení příjmu

- bez registru a poplatku

TEL.: 732 729 695             

NEPŘEHLÉDNĚTE!
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

„NA KLAPÁLKA 
VE EJN “

   Atletická dráha Stadiónu generála Kla-
pálka v Novém M st  nad Metují je ote-
v ena ve ejnosti. 

Jedná se o volné hodiny 
pond lí - st eda 17 - 19 hod., 

tvrtek 15 - 19 hod. 
a pátek 17 - 19 hod..

Pro b h jsou k dispozici dráhy 4-6. Volné 
hodiny neplatí pro dny,
kdy na stadionu probíhají závody nebo 
fotbalová utkání. (r)    

   Jen na Vás záleží, jaká játra zvolíte – 
vep ová, ku ecí nebo hov zí.
Pórek nakrájíme na siln jší kole ka, cibuli 
na v tší proužky, játra na nudli ky.  Vše 
restujeme na rozpáleném sádle. Oko e-
níme drceným kmínem a mletou sladkou 
paprikou. Malinko podlijeme vodou a 
chvíli dusíme. V hrnku  v horké vod  roz-
pustíme  jednu kostku gulášového bujónu a 
vmícháme 2 kávové lži ky hladké mouky. 
Tím zalijeme podušená játra a za ob asné-
ho  míchámí prová íme asi 10 minut. Pod-
le pot eby podlijeme vodou ale ne tak, aby 
nám vznikla omá ka... pouze sos.
   Jako p íloha se výborn  hodí hranolky, 
nebo va ené brambory.
Tak, a  Vám chutná...

p eje La ka Škodová

Echo v kuchyni
JÁTRA

Z GULÁŠOVIC

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

2x horizontální solárium, 1x vertikální solárium

 ceny s permanentkou již od 4,-Kč/min./obyč sol.
ceny s permanentkou již od 8 Kč/min./turbo sol.

 italské spodní prádlo, luxusní noční košilky, dám-
ské a pánské prádlo Fila, LOVABLE, silonky
 solární kosmetika, bižuterie, dárkové šeky

!! NOVÉ TRUBICE NA VŠECH SOLÁRIÍCH !!

D Í V K A   E C H A

K  A  T  E    I  N  A

V dnešním ísle se podrobn ji podíváme na 
termín trestní oznámení. Tento výraz ozna-
uje oznámení protiprávního jednání orgán
inným v trestním ízení. Trestní oznámení 

m žeme u init bu to písemn  na adresu 
Policie eské republiky nebo ústn  p ímo 

na kterékoli služebn . Oznámení o trestném inu nebo o podez ení 
ze spáchání trestného inu m žeme také u init telefonicky, a to bu
na linku tís ového volání 158 nebo na telefon obvodních odd lení a 
policejních služeben. Tato telefonní ísla za ínají íslem 974 a naleznete je v telefonním sezna-
mu nebo na internetových stránkách www.mvcr.cz. Oznámení u in né telefonicky na linku 158 
m že být podáno i anonymn , bez udání totožnosti a adresy oznamovatele. Trestní oznámení 
lze také adresovat p ímo státnímu zastupitelství, tedy orgánu, který z hlediska trestního ízení 
dozoruje a práci policie.
  Každé trestní oznámení, aby mohlo být p ijato a prov eno, musí obsahovat ur ité údaje. 
P edevším musí obsahovat popis skutku nebo jednání, o n mž se oznamovatel domnívá, 
že je trestným inem. Toto jednání nemusí oznamovatel v bec specifi kovat z pohledu 
trestního zákona, policie p i zahájení vyšet ování sama ur í právní kvalifi kaci (paragraf 
a odstavec trestního zákona). Oznámení by dále m lo obsahovat co nejp esn jší asové 
údaje, kdy m l být trestný in spáchán a pokud je oznamovateli známa i osoba, která m la 
in spáchat, m lo by oznámení ozna it i tuto osobu. Ne ke všem trestným in m se však 

poda í vypátrat pachatele. Je tedy logické, že oznamovatel m že u init i trestní oznámení 
na neznámého pachatele. Dalšími velmi užite nými údaji jsou pak místo a zp sob spáchá-
ní trestného inu. Obdobným zp sobem ob ané postupují i v p ípad , že cht jí oznámit 
protiprávní jednání, které není trestným inem, ale pouze p estupkem. V tomto p ípad  je 
nejefektivn jší obrátit se výše popsanými zp soby bu  na Policii eské republiky nebo 
na obecní (m stskou) policii (pokud je v obci z ízena). Linka tís ového volání na obecní 
policii je 156. Eva Pracha ová, tisková mluv í P R, O  Náchod

Město Nové Město nad Metují a Město Duszniki Zdrój, 

Městské muzeum, Městský klub, 
ZUŠ Bedřicha Smetany,  Klub českých turistů

a Zámek Josefa Bartoně - Dobenína

Vás zvou na slavnostní otevírání turistické sezóny

BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁN
v Novém Městě nad Metují v 

sobotu 19.dubna 2008
* 10.00 - 17.00 Trhy uměleckých řemesel před zámkem

* 10.00 koncert dechové hudby HARMONIE Náchod

* 12.45 Fanfára z pódia

* 13.00 Zahájení programu

        vokální skupina SPLOT a mateřská škola z Dusznik Zdrój

        taneční obor Základní umělecké školy B.Smetany

        skupina RELAX BAND

        novoměstská folková kapela FUKANEC

* 13.15 turistická vycházka s ukázkou odchytu a kroužkování     

   ptáků (odchod od Galerie Zázvorka)

* 14.00 přednáška Jiřího Hladíka s fotoprojekcí na téma  

  „ Na kole Podkarpatskou Rusí“ (ve Spolkovém domě)

* 20.00 večerní prohlídky zámku

Atrakce pro děti a občerstvení zajištěno  

DO HOLLYWODU
PŘES ECHO

Hledáme NOVÉ TVÁŘE
do rubriky DÍVKA ECHA

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

rubriky?

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

   Vaše spoleèenství vlastníkù je spoleèenstvím 
lidí, kteøí plní své závazky. Mùže se však stát, že 
vaše klidné soužití bude narušeno nedodržováním 
domovního øádu, neplacením úhrad za užívání 
bytu. Nabízíme vedení soudních sporù s neplatièi 
èi soudních sporù vyplývajících z nedodržování 
domovního øádu. Tyto právní úkony dokážeme øešit 
rychle a efektivnì. VY budete bydlet,MYse o VÁS 
budeme starat!                                                         

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb pøi
správì vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro spoleèenství vlastníkù 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Tady je Policie eské republiky - 2.
Co je to trestní oznámení, kde co 

a jak oznámit Policii eské republiky


