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

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

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

RADEK HYNEK - GARÁŽOVÁ TECHNIKARADEK HYNEK - GARÁŽOVÁ TECHNIKA

INFORMUJTE SE U NÁS
NA ŠROTOVNÉ !!!

VESTAVNÉ SPOT�EBI�E
SE SLEVOU AŽ 54%

AK�NÍ CENY MY�EK
 SPORÁK� I PRA�EK

 Za ú�asti zástupc� Nada�ního fondu 
Zde�ky Žádníkové, � rmy FG Forrest, pri-
má�e d�tského odd�lení MUDr. Lu�ka Týce, 
p�edsedy Zdravotního výboru kraje MUDr. 
Ji�ího Veselého, zástupc� médií a dalších 
hostí došlo 20. dubna v Oblastní nemocnici 
Náchod ke slavnostnímu p�edání nást�nných 
a stropních maleb. Jejich autorem je malí� 
Libor Škrdlík. Malby krášlí ambulantní a 
l�žkovou �ást d�tského odd�lení. Nápad 
pomoci takto náchodské nemocnici p�išel od 
zam�stnanc� spole�nosti FG Forrest. 	ást-
ku nast�ádanou zam�stnanci � rmy vedení 
spole�nosti zdvojnásobilo. Pro p�edání cílo-
vé �ástky byl zvolen Nada�ní fond Zde�ky 
Žádníkové. A v záv�ru vše zrealizoval št�tec 
Libora Škrdlíka. foto Mirek Brát

foto 1 - Veselé postavi�ky zp�íjemní d�tem 
život v nemocnici a zmenší stresující faktor 
z tohoto pobytu.
foto 2 - Malby a jejich autor: Libor Škrdlík.

MALOVANÝ SVĚT NÁCHODSKÉ NEMOCNICEMALOVANÝ SVĚT NÁCHODSKÉ NEMOCNICE

 Tradi�ní vodácko - recesistická akce 
„Úp�ní“ se v letošním roce uskute�ní 13. 
�ervna. Místem konání bude samoz�ej-
m� �eka Úpa a t�šit se m�žete na plavi-
dla, která neuvidíte v žádném rejda�ství, 
žádném p�ístavu, v žádných docích na 
sv�t�, ale jen p�i Úúúúúúp�ní. Tak AHOJ 
13. �ervna. Pro bližší informace sledujte 
�eku a výstupy zpravodajských agentur.                           

(r)

„ÚPĚNÍ 2009“„ÚPĚNÍ 2009“

   Plavkyn� B�la Hlavá�ková z Malé 
	ermné na Hronovsku byla zvolena nej-
lepším handicapovaným sportovcem 	R 
za rok 2008. K tomuto ocen�ní jí vý-
raznou m�rou dopomohly její úsp�chy 
na paralympijských hrách v Pekingu.                                       

(r)

Z ČERMNÉ 
AŽ NA OLYMP

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

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

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

My�ka vysokotlaká 
RT-HP1545

4 130,-K� 2 990,-K�

 Další ve�ejná 
p�ednáška Mirka 
Bráta, která prezen-
tuje sb�r reportáží 
pro jeho další kniž-
ní projekt MARE 
NOSTRUM, se 
uskute�ní v klubu 

POHODA v M�stské knihovn� v 	erveném 
Kostelci v pond�lí 11. kv�tna v 16 hodin. 
T�šit se m�žete na hodinu povídání a pro-
mítnutí více než 200 fotogra� í z prost�edí 
mo�e i tuzemských sladkých vod. Informace 
o projektu MARE NOSTRUM najdete na 
adrese www.marenostrum.cz

PŘEDNÁŠKA PŘEDNÁŠKA 
MARE NOSTRUMMARE NOSTRUM

22

11

Melodie v údolí

� sobota 25.4. Rudolf Petr              13 - 16
� ned�le 26.4. Braha Jan                        13 - 16
� pátek 1.5.     OK STYL                                13 - 16
� sobota 2.5.   Stan�k Jan junior      13 - 16
� ned�le 3.5.   Braha Jan                        13 - 16

„Každý s troškou 
do mlejna“ 

v rámci projektu m�sta 
se p�edstavují v údolí

8., 9., 10. 5. 
Jarom��, Úpice, 	ervený Kostelec

Kv�tiny na prost�ený st�l 

- ukázky stolování 
na zámku Ratibo�ice 8. - 10. 5.

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí“„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí“
Ob�anské sdružení Babi��ino údolí 2006 pokra�uje v tradici, takže o víkendové akce v prostorách Panského hostince nebude nouze.



 Hv�zdy 
na talí�i

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

VZPOMÍNKA

   P�i t�etím, tzv. jižním rozší�ení Evropských spole�enství v roce 1986 se mezi �lenské zem� 
za�adilo i Portugalsko. Portugalská gastronomie pat�í k t�m mén� známým. což je ovšem 
škoda. V historii m�la vždy schopnost tv�r�ím zp�sobem p�ejímat nápady od jiných, z�stala 
však pozoruhodn� prostá, jednoduchá a zcela jedine�ná. Jako p�ímo�ský národ jedí Portu-
galci hodn� ryb a mo�ských živo�ich�. Základní surovinou je treska, kterých zdejší oby-
vatelé zkonzumují tolik, že je sami nedokážou v dostate�né mí�e nalovit, a proto dovážejí 
neskute�ná množství z Norska a Ruska. Prodává se sušená a nasolená, tvrdá jako prkno (v 
obchod� vám ji naporcují pásovou pilou!), a ne zrovna vábn� vonící. Ale co všechno se z ní 
dá p�ipravit! Recept� na úpravu tresky jsou doslova stovky. Nejen rybami je živ Portugalec, 
a tak hned v t�sném záv�su následuje vep�ové maso. Možná to není zrovna nejzdrav�jší, 
ale Portugalci jsou milovníci zabija�ek, vyráb�jí mnoho druh� klobás z r�zných sm�sí mas 
s vínem, chlebem a dokonce s rozinkami. Koho obchází mráz p�i takovém pomyšlení, m�l 
by ochutnat vinnou klobásu s rozinkami pe�enou na d�ev�ném uhlí, k tomu �erstvý chléb, 
zeleninu a popíjet �ervené víno. Hned by zapomn�l na p�edsudky! Vedle tresky a vep�o-
vého se konzumuje hodn� dr�bežího masa, p�edevším ku�ata a kachny. Ale pozor - husa 
je okrasný pták, jako u nás t�eba labu�! Sn�dí také hodn� k�epelek, oblíbený je i králík. To 
všechno se r�zn� ko�ení a zpravidla pe�e na d�ev�ném uhlí. To je nejoblíben�jší úprava, 
která obyvatele nutí v dob� jídla k zavírání oken. Ulicí se totiž valí páchnoucí namodralý 
kou�, který naparfemuje vyv�šené prádlo. Portugalské kucha�ky používají jednu pánev pro 
ryby a jiné pro p�ípravu masa, vždy p�edem je vymažou olivovým olejem a �esnekem. 
Milovníci vegetariánské stravy ocení zejména výborné kozí a jehn��í sýry. Za ochutnání 
stojí typické portugalské polévky - t�eba z n�kolika druh� ryb, hustá zeleninová polévka z 
kapusty a brambor, vylepšená ješt� klobásou �i chlebová polévka. Pokud se rozhodnete zajít 
na ob�d v restauraci, nejprve vás �eká p�edkrm v podob� sušené šunky, oliv nebo sýra. Poté 
následuje hlavní chod. Jako dezert dostanete nej�ast�ji krém ze žloutk� a cukru nebo dob�e 
vychlazený smetanový dort. Káva bude mali�ká, velice silná a dobrá. A pak ješt� m�že p�ijít 
n�co na vytrávení, t�eba ko�ak nebo pálenka z vína. To je ale na pováženou, protože jste 
b�hem jídla nejspíš pili skv�lé portugalské víno, tradi�n� hlavn� �ervené, ale i vynikající 
bílé, zelené a r�žové.

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

Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu „Hv�zdy na talí�i“

Portugalské husy nepat�í na peká�Portugalské husy nepat�í na peká�

 Kv�ten je za dve�mi. Tak jako každý rok i letos poslední dubnovou noc na mnoha 
místech vzplanou ohn� známé jako pálení �arod�jnic. Podle legend však o p�lnoci 
p�ed sv. Filipem a Jakubem, mohou zlé síly víc než kdy jindy škodit lidem.

 Pokud se chystáte pálit �arod�jnice, m�li byste jednat maximáln� opatrn� a ve vlastním 
zájmu d�sledn� dodržovat základní pravidla. P�edevším je pot�eba uvážliv� vybrat místo
pálení. M�lo by být vzdáleno minimáln� 50 m od okraje lesa, v p�ípad� stohu je pak 
nutno dodržet odstup minimáln� dvojnásobný, tedy alespo� 100 metr�. Zcela zakázáno je 
nap�íklad rozd�lávání ohn� na místech se vzrostlým porostem. Pamatujte i na bezpe�nou 
vzdálenost od budov, nebo� díky odletujícím jiskrám �i žhavým uhlík�m z vysoké vatry 
hrozí t�eba i zapálení st�echy. Hranici z polen je pot�eba stav�t tak, aby byla stabilní a 
nehrozilo její zhroucení do stran. P�i rozd�lávání ohn� nikdy nepoužívejte vysoce ho�lavé 
látky jako nap�. benzín, naftu �i líh. V minulosti tato neopatrnost zp�sobila nejedno vážné 
zran�ní. P�i silném v�tru a v dob� sucha ohe� rad�ji v�bec nerozd�lávejte. P�i pálení 
m�jte p�ichystané hasební prost�edky pro p�ípad, že by se ohe� cht�l vymyknout kontrole. 
A na záv�r nezapome�te ohništ� d�kladn� uhasit a p�esv�d�it se, že nem�že dojít k op�-
tovnému vznícení. I ve zdánliv� zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat  žhavé oharky, 
které nap�. vítr m�že znovu rozdmýchat a ohe� roznést do okolí. Každý rok musí hasi�i 
dohašovat ohništ�, které byly po veselici ponechány svému osudu.
Oslava �arod�jnic je již „tradi�n�“ spojena i s nadm�rnou konzumací alkoholu. Kom-
binace ohn� s alkoholem je však nebezpe�ná, �lov�k pod vlivem alkoholu m�že ztratit 
schopnost jasného úsudku a s ohn�m m�že vyvád�t kousky, které velmi snadno skon�í 
tragédií. Sebemenší podcen�ní situace m�že zp�sobit nešt�stí a zna�né materiální a eko-
logické škody s mnohdy nevratnými následky.

P�eji Vám všem p�íjemnou a bezpe�nou � lipojakubskou noc.
O. P�ibyl

NOC, KDY TEMNÉ SÍLY 
MAJÍ V�TŠÍ MOC

Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, 7 místností ....................................................395 000,- Kč 
Rodinný dům na Lipí u Náchoda se zahradou, garáž, dílna, vl. studna ............................................. 1 890 000,- Kč
Udržovaný byt 3+1 v Náchodě na Plhově v družstevním vlastnictví ................................................. 1 199 000,- Kč
Byt 3+1 v Náchodě na sídlišti SUN, zděné jádro, družstevní vlastnictví ............................................. 1 190 000,- Kč
Rod. dům ve středu Nového Města n. Met, zahrada, po vnitřní rekonstrukci ..................................... 3 200 000,- Kč

Za cenu bytu nabízíme rodinný dům se třemi byty a dílnou a zahradou nedale-
ko centra Červeného Kostelce – V lipkách. Dům se nachází v klidné lokalitě, je 
zajímavě řešený a po nutných investicích lze využívat i jako na sobě nezávislé 
bytové jednotky (až 4 byty). Objekt je napojen na plyn, vodovod, elektřinu 220/380V.
Pozemek celkem cca 900 m2. Jeden byt obyvatelný ihned ve slušném standartu 
– 120 m2. Nutno vidět – zajímavá investice.                � Cena: 1 450 000,- Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

 Se zármutkem v srdci vzpomínáme 
na pana Jana Machán� z Vrchovin. 
25.dubna uplynuly 2 roky od jeho úmrtí.

Kdo jste ho m�li rádi, vzpome�te s námi.
Manželka s d�tmi, rodi�e, známí a p�átelé

 Mnoho let jsme s manželkou usilovali o to, aby v okolí našeho bydlišt� v Náchod� u Alber-
tu byl celoro�n� udržován po�ádek. Vytrvale a d�sledn� jsme psali žádosti, stížnosti a prosby o 
úklid v okolí marketu Albert. Psali jsme majitel�m, uvoln�ným p�edstavitel�m našeho m�sta, 
vedoucím provozu Technických služeb m�sta a stále se jen slibovalo. Na podzim se celá ulice 
a chodníky pokryly opadaným listím, do toho se p�imísily papírky, igelity a jiný nepo�ádek, a 
tak to poletovalo až do jara, kdy si s tím p�íroda poradila sama.
 N�kolikrát jsme žádali náchodské místostarosty o projednání pravidelných celoro�ních 
úklid� majitelem marketu, ale nic se ned�lo. Uplynulo již 10 let a až letos jsme se za naši 
snahu kone�n� do�kali. Po jednání s �editelem TS Náchod p. Maršíkem a s p. Michel�íkem 
došlo k rychlému �ešení problému. B�hem n�kolika hodin se poda�ilo provedení úklidu na 
pozemku Albertu. Sta�ili 3 lidé a jeden traktor s vlekem. Te	 jde jen o to, aby se udržování 
po�ádku provád�lo po celý rok.
 Je pot�eba, aby si ob�ané Náchoda všímali svého okolí a d�sledn� trvali na udržení hezkého 
a �istého prost�edí, ve kterém žijeme.
Nebu	me lhostejní k našemu okolí. A zástupitelé m�sta a� více dbají o po�ádek ve m�st�. 
Politici si již zvykli �íkat na vše „Nejsou na to peníze.... !“ Ne vždy se však jedná o velké

 nan�ní �ástky. Tak a� je naše m�sto letos nejen na ja�e krásn�jší.           Mgr. Tomáš Vašina 

KONEČNĚ SE DOČKALIKONEČNĚ SE DOČKALI

 Na oslavu svátku sv.Floriana, patrona 
hasi��, bude dne 8.5.2009 v 14.30 slouže-
na hasi�ská mše svatá v kostele sv. Václava 
na Dobenín�. P�i této mši bude vysv�cen 
nový prapor hasi�� z Provodova. Zváni jsou 
všichni hasi�i i ostatní ob�ané.

JITKA ZELENKOVÁ PROVOZUJE
NORDIC WALKING

 Nedávno náš region navštívila známá zp�-
va�ka Jitka Zelenková. B�hem p�estávky p�i 
jejím hudebním vystoupení jsem jí v rychlosti 
položil n�kolik otázek.
* V našem kraji vystupujete �asto. Nedávno 
to bylo vystoupení v Hradci Králové, nyní 
zde v Jarom��i ?
- Vaše krajské m�sto je velmi p�kné a já si 
zde pamatuji na jeden z nejhez�ích váno�ních 
koncert�, kde jsem vystupovala. P�edtím jsem 
m�la i koncert ve Smi�icích, s hradeckým 
p�veckým souborem.
* V sou�asné dob� koncertujete se svojí 
hudební skupinou. Mohu v�d�t její složení ?
- V mojí muzikantské part� je klavírista ruské 
národnosti, jmenuje se Lev Rybalkin. Kontra-
basista je František Raba. S nimi d�lám vlastní 
recitály a jinak vystupuji s velkými orchestry 
a Big - Bandy. Zpívám v Praze, jezdím i na 
zájezdy.

* Slyšel jsem o Vás, že na rozdíl od jiných 
celebrit, nerada va�íte ?
- To je pravda, žádnou kucha�ku jsem nevyda-
la, v�bec nejsem typ p�es va�ení. Sice umím 
va�it, n�kdy si pro sebe n�co dobrého
ud�lám, ale nebaví mne to.
* Jaké je Vaše oblíbené jídlo ?
- Velice mám ráda rybu a salát. Oblíbeného 
lososa, nebo candáta v alobalu s estragonem a 
citrónkem, to je m�am, m�am.
* Jak trávíte volný �as ?
- Když mám volno, nejrad�ji jezdím do Harra-
chova a na Jizerku. Ráda jezdím rekrea�n� na 
b�žkách a když není sníh, tak provozuji Nordic 
Walking - b�žky na sucho.
* Jezdíte �asto na charitativní akce ?
- Ano, jezdím �asto na tyto akce pro d�ti, zdra-
votnictví a pro seniory. O tom se tolik nemluví, 
nebo� jist� víte, že stá�í nemá nikdo rád.            

              Text a foto Ivan Vávra

 2.dubna 2009 zorganizoval Královehradec-
ký svaz juda malé posezení s ob�erstvením u 
p�íležitosti vyhlášení NEJLEPŠÍ JUDISTA 
ROKU 2008.
 Bylo vyhlášeno p�t závodník�, kte�í získali 
zlaté medaile na mistrovství republiky v jed-
notlivých v�kových a váhových kategoriích.
 Mezi vyhlášenými byla i Kate�ina Rajnoho-
vá z oddílu JUDO CLUB BROUMOV, která 
vybojovala titul ve starším žactvu v Olomouci. 
Na jejím vít�zství se podílela oddílová trenér-
ka Dagmar Dušánková, která je sama n�koli-
kanásobnou mistryní republiky.
   Tuto akci sponzoroval Mgr. Ji�í Peka� p�ed-
seda Všesportovního kolegia KHK a Králove-
hradeckého KS �STV a zajistil drobný dárek k 
diplomu.                                                      D.D.

 Další „mí�ovkou“ v �ad� sout�žních disciplín Babacupu byl ping-pong. Kuželká�ské koule 
tak vyst�ídal malý bílý mí�ek na stolní tenis. Turnaj se uskute�nil v házenká�ské hale na 
Hamrech první dubnovou ned�li.
 Jednotlivé týmy nastoupily proti sob� v p�ti utkáních - dvou �ty�hrách a t�ech singlech. 
Vždy tedy hrálo sedm �lenek týmu.
 Jednotlivé zápasy byly velmi vyrovnané. Jedno z nejnapínav�jších klání mezi sebou sved-
ly L. Pavlíková a P.Horáková. Všech p�t set� se hrálo nahoru dolu, �ekli by asi fotbalisté. 
Vít�zn� z n�ho nakonec vyšla �lenka týmu Integraf, L. Pavlíková. Sehranost byla patrná i na 
dívkách z Mapveje.
 Ur�it kone�né po�adí nebylo tentokrát v�bec jednoduché. První místo získal výbornou hrou 
hotelu Hynek. Na 2. místo byly hned t�i adepti. Stejný po�et bod� získala Zona, Integraf i 
Mapvej. O umíst�ní musely rozhodnout vyhrané sety. St�íbrnou p�í�ku nakonec získal Integ-
rach, v t�sném záv�su 3. Zony a 4. Mapveje. Poslední UFO jist� šet�í síly na horskou �asovku.     
Další disciplínou bude �asovka 24.5.                                                                                  P.H.

DUBEN VE ZNAMENÍ PING-PONGU

VZPOMÍNKA
Dne 27. dubna  2009 by oslavil sté narozeniny 
pan Ladislav �erný z �eské Skalice.

Kdo jste ho znali, v�nujte mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná dcera Vlasta s rodinou

Dne 23.dubna 2009 oslavili manželé Kubíčkovi z Náchoda - Klínku krásnou a vzácnou Diamantovou svatbu.
Do dalších let jim hlavně zdraví a spokojenost přejí dcera Květa a Hans, vnučky Hana, Květa a Jaromíra s rodinami.

   Jsme moc rádi, že Vás máme...

dd



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

VÝSTAVA A PSÍ KORZOVÝSTAVA A PSÍ KORZO
 �lenové �eského svazu chovatel� v 
Náchod� p�ipravují i letos 9. a 10.kv�tna 
2009 v chovatelském areálu U Cihelny v 
Náchod� pro návšt�vníky výstavu drob-
ných hospodá�ských zví�at.
 O májovém víkendu si budete moci 
prohlédnout nejen vystavované králíky, 
holuby a dr�bež, ale také ukázku exem-
plá�� divokých dravých pták� nebo expo-
zici ušlechtilých mor�at. Vaše d�ti bude 
ur�it� zajímat miniaturní „selský dv�r“ se 
zví�aty, která byla pro d�ív�jší generace 
b�žným obyvatelem dvora, ale pro dnešní d�ti jsou již spíše atraktivní podívanou. Oblíbe-
nou sou�ástí výstavy je „Náchodské psí korzo“, kterého se i vy m�žete zú�astnit se svým 

pejskem nebo se p�ijít podívat na r�zná 
plemena ps�.
 Milovníci aktivního pohybu, uvidí malou 
ukázku výcviku agility - sportu pro psy a jejich 
majitele. Pro zahrádká�e je p�ipravena k prode-
ji sadba, pro chovatele prodej ku�ic a kdo bude 
mít št�stí, m�že vyhrát n�co v tombole.
Po oba víkendové dny je zajišt�no ob�er-
stvení a drobný prodej p�ímo v areálu. 
Srde�n� vás zvou a na shledanou se t�ší 
po�adatelé.
Informace a p�ihlášky na Náchodské psí 
korzo na tel: 608 108 683 nebo na e-mai-
lové adrese: zoja.richterova@email.cz

ŽALUZIE

RENOVACE BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D�íveD�íve

NyníNyní

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

� sítě proti hmyzu � garnýže

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

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽA
LU

ZI
E

  V pond�lí 5.kv�tna  v 16.00 hod. prob�h-
ne na dvorcích Tenisového klubu Náchod v 
B�lovsi  nábor d�tí ve v�ku 5 - 7 let. Teniso-
vou obuv a raketu s sebou. Pokud tenisovou 
raketu nemáte, rádi Vám poradíme a pop�í-
pad� na míst� prodáme. Kurz bude dále pro-
bíhat každé pond�lí od 16.00 do 17.00 hod 
až do
23. �ervna. Kurzovné je 300 K�. D�ti se 
za�nou u�it minitenis, kde mí�ky, raketa, 
tenisový kurt a sí� jsou p�izp�sobeny schop-
nostem d�tí.
Po ukon�ení náborového kurzu budou 
zájemci za�azeni do tréninkových program�. 
Skupinové tréninky pro tyto d�ti jsou potom 
2x týdn� - zpravidla v pond�lí a pátek. Naše 
družstva minitenisu (do 7 let) a babyteni-
su  (8-9) se ú�astní sout�že družstev, d�ti 
absolvují �adu turnaj� a úsp�šn� reprezentu-
jí náchodský tenis. Více informací o našem 
klubu se dozvíte na našich stránkách www.
thala.cz .    Rostislav Hloušek TK Náchod

 V pond�lí 23. února schválili náchodští zastupitelé prodej 
pivovaru. Jako zastupitelka zvolená za ODS jsem snad m�la hla-
sovat se svou stranou a pro prodej Primátora zvednout ruku. 
Rozhodla jsem se ale opa�n� a ráda bych náchodské ve�ejnosti 
vysv�tlila pro�.

Prodej ano, ale pr�hledný 
Nejsem proti tomu, aby se Pivovar Náchod prodal do soukromých 
rukou. Jako pravicová politi�ka s tím naopak souhlasím. Soukromý 
vlastník se vždy stará o majetek lépe a p�i podnikání není motivo-
ván politickými zájmy, ale snahou co nejlépe se prosadit na trhu. 
Prodej pivovaru je správný a snad k n�mu m�lo dojít i d�íve. Musí 
ale bezpodmíne�n� prob�hnout podle jasných pravidel, která budou 
platit pro všechny, a musí být pr�hledný. To bohužel není p�ípad 
náchodského pivovaru.
 Když se loni v �ervnu poprvé ve�ejn� objevila snaha o prodej Pri-
mátora, nesouhlasili zastupitelé s tím, že by se m�l Primátor prodat 
tak narychlo, bez výb�rového �ízení a za pouhých 90 milion� (po 
ode�tení �ásti pen�z za hotel) spole�nosti LIF. Ani další pokusy pro-
dat pivovar nevyšly. Z iniciativy opozice se pak stanovily podrobné 
podmínky prodeje, v�etn� minimální �ástky 150 milion�. P�estože 
jsme byli d�íve p�esv�d�ováni, že hospodá�ská situace pivovaru 
není r�žová a více pen�z za n�j nedostaneme, LIF byl nyní schopen 
nabídnout o 60 milion� více, tedy rovných 150 milion� korun. Holba 
pak byla ochotna zaplatit dokonce 185 milion�.

   Už toto navýšení �ástky vyvolává podez�ení a otázku, jak je mož-
né, že rada d�íve prosazovala prodej majetku m�sta za cenu o tolik 
nižší. Jak takové jednání m�že obhájit p�ed ob�any Náchoda? Vyšší 
nabídka Holby byla pozd�ji navíc vy�azena pro nespln�ní podmínek 
prodeje, a favoritem se tak stala op�t spole�nost LIF. Podle podmínek 
bylo ale možné z podobných formálních nedostatk� vy�adit práv� i 
tuto � rmu. Nestalo se a stejn� tak nedošlo k náležitému vysv�tlení 
celého postupu. Proto jsem s prodejem nemohla souhlasit a zvedla 
nakonec ruku proti prodeji Pivovaru Náchod.
 Nebojuji zde za Holbu a nemám nic proti � rm� LIF. Jde mi o co 
možná nejv�tší výnos pro m�sto a transparentní postup prodeje. O to 
by m�lo jít každému zastupiteli. Mnozí z t�ch, kte�í s tímto prode-
jem souhlasili, ale možná již dnes litují. A�koliv radní byli starostou 
m�sta informováni, že s p�evodem akcií je t�eba po�kat na rozhod-
nutí Krajského soudu v Hradci Králové, na který se po schválení 
prodeje obrátila Holba, nakonec oznámil, že smlouvy pot�ebné k 
p�evodu podepsal ješt� p�ed jeho rozhodnutím. P�ipomínám, že soud 
p�edb�žným opat�ením zakázal m�stu jakkoliv s akciemi nakládat. O 
tom, že smlouvy byly podepsány, nev�d�li ani zastupitelé ani radní. 

S ODS jsem skon�ila
 Jednání ODS v Náchod� nakonec p�isp�lo k mému rozhodnutí 
po mnoha letech z Ob�anské demokratické strany vystoupit. V tuto 
chvíli jsem již �lenkou nové politické strany - Strany svobodných 
ob�an�.                                                               Ing. Iva Cvetanová

Pro� jsem hlasovala proti Pro� jsem hlasovala proti 
prodeji Pivovaru Náchodprodeji Pivovaru Náchod

Hledáme malé tenisty - TK Náchod

STAVEBNINY  PROBI
 v Novém Městě nad Metují -Krčíně 

(maloobchod-velkoobchod, slevy z ceníku výrobce) 

Jarní akční ceny !!!
(platí do 15.května nebo do vyprodání zásob)

 A další stavební mat.od základů až po střechy. 

  Doprava s rukou, výpočty, poradenství.
                                                      

 Přijďte,volejte,emailujte!!  Ceny bez DPH. Smluvním partnerům další slevy.

 Kontakt: Stavebniny Krčín, Žižkovo náměstí 123,(naproti základní škole).

                Tel.,fax:491475349, mobil.:606648849,e-mail:probi.stavebniny@seznam.cz

- TVÁRNICE zdící porobet.: 
šíře  5/7,5/10/12,5/15/20/25/30/37,5 cm

  (přesné, šedé, bílé, na tmel) 
       např.  š.30/x 25x50cm - á 64,-Kč/ks

- YTONG – akce -tmel na lepení á 1,-Kč ,   

doplňky-sleva   50% !!

   (dodávka na rodinné domky)
 

NOVINKA!! ÚSPORA, RYCHLOST, PEVNOST, KVALITA!!

- TMEL TYTAN (PĚNA 750ml) na  zdění, 

lepení polystyrénu, atd: 

(certifikováno, 10m2)      á       138,50 Kč/ks

         AKCE – 5 balení +1 pistole PROFI 

(1000,-Kč) zdarma  !! 

- Hydroizolace (LEPENKY) 

např.: do betonu V60S35 Parabit -   42,-Kč/m2

 rovné střechy,tlaková voda,PARAELAST         

                            GS40-25     -         93,-Kč/m2  

 (10 let záruka, do -25°C ohebnost) 
 proti radonu s hliníkem 

                            AL/S40(4mm) -   69,-Kč/m2 

- DESKYdřevoštěp.2,5x0,61m(tl.12,15,18,2

2mm P+D)- od 145,Kč/m2

(Podlahy, střechy, příčky atd, 

impregnované proti vodě)

- Hutní materiál,např.sítě „KARI“3 x 2 m                   

-  od 133,-Kč/ks  

vám zajistí venkovní rolety 

V neopakovatelné nabídce od 24. 4. do 15. 5. 2009!

www.alurol.com



Restaurace 
na Koupališti

Náchod

Vás zve 

na pravidelná
sobotní posezení p�i

živé hudb� od 19.00 hod.

16. 5. se koná
od 20:00 koncert

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

Zajiš�ujeme rozvoz jídel
pro � rmy a domácnosti.

TEL.:720 516 278

491 421 711 

JARNÍJARNÍ
KRACHKRACH

CENCEN

NEJV�TŠÍ VÝB�R KOL V REGIONUNEJV�TŠÍ VÝB�R KOL V REGIONU

obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

NABÍDKA PRACOVNÍ
P�ÍLEŽITOSTI

POZOR

- není pot�eba mít ŽL
- možnost na p�ivýd�lek
- dle Vašich schopností
výplata následný m�síc

Vítám

osobní

sch�zku.

Neváhejte
a zavolejte

 na tel.:

604 660 370
e-mail:

michaldoubic@centrum.cz

  

Britské kartá�ovací Britské kartá�ovací 
vysava�e Hoovervysava�e Hoover

Dodává: ELPO-elektro, B�loveská 955, Náchod (vedle restaurace Sport)
tel: 491 424 736, 602790044

e-mail: elpo.elektro@worldonline.cz

• stojatý vysavač PurePower – vhodný i pro profi provoz                          
TESTOVANÝ PRO ALERGIKY                                                                   
• Pere koberce suchou cestou                                                                    
   Obrovský výkon 1800W.velkoobjemový sáček 3 vrstvy 4,2 l                             
• 7 násobná filtrace, pracovní radius  11m                                                        
• Odstraní zašlapané nečistoty, nopky, vlasy, zvířecí chlupy atd.                             
• Minimální náklady na sáčky, smršťovací hadice 0,5-4m                                     
Rotační kartáč s přímým pohonem 
- nejdokonalejší vysavač na koberce                                                                                     
   Nastavení výšky rotačního kartáče dle výšky koberců,nesené 

 CAPTOR
Jediný ruční vysavač s rotačním kartáčem 

na našem trhu - ke koupi pouze u nás

 
Velmi silný, bezsáčkový, s pratelným filtrem, 

Žádné provozní náklady    
Vyniká vysáváním do hloubky a odstraňováním chlupů a nopků    

Vynikající na auta, čalouněný nábytek, matrace, čištění oděvů 
Vhodný k bleskovému každodennímu úklidu

Bohaté příslušenství v ceně, viz obrázek                                                                    

 
Dříve: 7999,-Kč   Nyní: 2899,- Kč     Dříve: 4490,-Kč Nyní:  2490,- Kč        
Při koupi obou vysavačů  obdržíte ruční vysavač Captor se slevou 500,-Kč za 1990,-Kč.

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

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

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

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

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

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

p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

Zprostředkuji nebankovní kreditní Zprostředkuji nebankovní kreditní 
kartu VISA kartu VISA 

na 100 000,-Kčna 100 000,-Kč
- potřebujete pouze OP a 1000,-Kč - potřebujete pouze OP a 1000,-Kč 

při založení kred.kartypři založení kred.karty

tel. 728 512 648tel. 728 512 648

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775



ELITA SVĚTOVÉHO MOTOKROSU SE CHYSTÁ DO HOLIC...ELITA SVĚTOVÉHO MOTOKROSU SE CHYSTÁ DO HOLIC...
BUĎTE TAKÉ U TOHO!BUĎTE TAKÉ U TOHO!

 Za�alo to všechno 30. zá�í 1951. Tehdy se ve východo�eských Holicích jeli oblastní závody  Za�alo to všechno 30. zá�í 1951. Tehdy se ve východo�eských Holicích jeli oblastní závody 
v motokrosu. V roce 1958 byly již Holice hostitelským m�stem mistrovství republiky. Diskuze, v motokrosu. V roce 1958 byly již Holice hostitelským m�stem mistrovství republiky. Diskuze, 
zda je t�ináctka š�astné �íslo, v Holicích neplatí, protože práv� ro�ník s tímto po�adovým �íslem zda je t�ináctka š�astné �íslo, v Holicích neplatí, protože práv� ro�ník s tímto po�adovým �íslem 
poprvé na východ �ech p�ivedl mistrovství sv�ta. Psal se tehdy rok 1963. A hned dvanáct m�sí-poprvé na východ �ech p�ivedl mistrovství sv�ta. Psal se tehdy rok 1963. A hned dvanáct m�sí-
c� poté se do Pob�žovické kotliny p�išlo podívat neuv��itelných padesát tisíc divák�, kte�í vid�li c� poté se do Pob�žovické kotliny p�išlo podívat neuv��itelných padesát tisíc divák�, kte�í vid�li 
vít�zství holického milá�ka, továrního jezdce �Z - Belgi�ana Joela Roberta. Každý, kdo v motokrosu vít�zství holického milá�ka, továrního jezdce �Z - Belgi�ana Joela Roberta. Každý, kdo v motokrosu 
ve druhé polovin� dvacátého století n�co znamenal, minimáln� jednou holickou tra�, mimochodem ve druhé polovin� dvacátého století n�co znamenal, minimáln� jednou holickou tra�, mimochodem 
považovanou za jednu z nejp�ehledn�jších v Evrop�, navštívil. Malou rekapitulací snadno zjistíme, že považovanou za jednu z nejp�ehledn�jších v Evrop�, navštívil. Malou rekapitulací snadno zjistíme, že 
v Holicích se po�ádalo mistrovství sv�ta celkem dev�tadvacetkrát, jelo se zde n�kolik podnik� mistrov-v Holicích se po�ádalo mistrovství sv�ta celkem dev�tadvacetkrát, jelo se zde n�kolik podnik� mistrov-
ství Evropy a republiky a také první mezinárodní závod v sajdkárkrosu na našem území. Sv�tový šam-ství Evropy a republiky a také první mezinárodní závod v sajdkárkrosu na našem území. Sv�tový šam-
pionát naposledy hostily Holice 26. �ervna 1994, letos se po patnácti letech závod takového významu do pionát naposledy hostily Holice 26. �ervna 1994, letos se po patnácti letech závod takového významu do 
Pob�žovické kotliny vrací - a to v termínu 6. a 7. �ervna.Pob�žovické kotliny vrací - a to v termínu 6. a 7. �ervna.
 Letošní závod bude v p�ímém p�enosu vysílat �eská televize, hlavními mediálními partnery jsou  Letošní závod bude v p�ímém p�enosu vysílat �eská televize, hlavními mediálními partnery jsou 
Rádio Impuls a �asopis Motocykl. Na startu se objeví kompletní sv�tová špi�ka t�ídy MX3, která Rádio Impuls a �asopis Motocykl. Na startu se objeví kompletní sv�tová špi�ka t�ídy MX3, která 
zm��í síly s nejlepšími tuzemskými jezdci. Druhý závod, který se v Pob�žovické kotlin� usku-zm��í síly s nejlepšími tuzemskými jezdci. Druhý závod, který se v Pob�žovické kotlin� usku-
te�ní, je velice prestižní šampionát t�ídy EMX2.te�ní, je velice prestižní šampionát t�ídy EMX2.
 Holický závod pat�í mezi nejvýznamn�jší sportovní a spole�enskou akci v Pardubic- Holický závod pat�í mezi nejvýznamn�jší sportovní a spole�enskou akci v Pardubic-
kém kraji v roce 2009.kém kraji v roce 2009.
Záštitu nad ním p�evzali hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a senátor JUDr. Mi-Záštitu nad ním p�evzali hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a senátor JUDr. Mi-
loslav Antl.loslav Antl.
A kdo se nejvíce p�i�inil, aby p�erušená linie „sv�tových Holic“ byla op�t navázána? A kdo se nejvíce p�i�inil, aby p�erušená linie „sv�tových Holic“ byla op�t navázána? 
Obrovský kus práce zde odvedl náchodský tým UFO a p�edevším pak jeho manažer Obrovský kus práce zde odvedl náchodský tým UFO a p�edevším pak jeho manažer 
Ladislav Exner. On je duchovním otcem myšlenky obnovy slávy holické trati.Ladislav Exner. On je duchovním otcem myšlenky obnovy slávy holické trati.
 Návratu vrcholového sportovního podniku do Holic velkou m�rou pomáhají i  Návratu vrcholového sportovního podniku do Holic velkou m�rou pomáhají i 
p�edseda Autoklubu Holice Ji�í Šitina a bývalý �editel závodu mistrovství sv�ta p�edseda Autoklubu Holice Ji�í Šitina a bývalý �editel závodu mistrovství sv�ta 
Pavel Polá�ek.Pavel Polá�ek.

Sobotní program t�icátého ro�níku závodu mistrovství sv�ta za�íná Sobotní program t�icátého ro�níku závodu mistrovství sv�ta za�íná 
v deset hodin dopoledne tréninkovými jízdami, odpoledne se usku-v deset hodin dopoledne tréninkovými jízdami, odpoledne se usku-

te�ní kvali� ka�ní tréninky t�ídy MX3 a kvali� ka�ní závody t�ídy te�ní kvali� ka�ní tréninky t�ídy MX3 a kvali� ka�ní závody t�ídy 
EMX2. V ned�li dopoledne jsou na programu volné tréninky, EMX2. V ned�li dopoledne jsou na programu volné tréninky, 

hlavní program za�íná ve 12.00 hodin slavnostním zaháje-hlavní program za�íná ve 12.00 hodin slavnostním zaháje-
ním. Vstupné na oba dny je pro dosp�lé 300 K�, d�ti do ním. Vstupné na oba dny je pro dosp�lé 300 K�, d�ti do 

120 cm mají vstup zdarma, nad 120 cm 150 K�. Di-120 cm mají vstup zdarma, nad 120 cm 150 K�. Di-
váci si mohou za 100 K� zakoupit i vstupenku do váci si mohou za 100 K� zakoupit i vstupenku do 

parkovišt� závodních stroj�, kde budou moci parkovišt� závodních stroj�, kde budou moci 
sledovat práci tým� a jejich mechanik�. sledovat práci tým� a jejich mechanik�. 

Poplatek za parkování automobilu je Poplatek za parkování automobilu je 
50 K� a majitel parkovacího lístku 50 K� a majitel parkovacího lístku 

dostane o� ciální program, který dostane o� ciální program, který 
se bude prodávat za stejnou se bude prodávat za stejnou 

sumu. ELITA SV	TO-sumu. ELITA SV	TO-
VÉHO MOTOKROSU VÉHO MOTOKROSU 

SE CHYSTÁ DO SE CHYSTÁ DO 
HOLIC... BU
TE HOLIC... BU
TE 

TAKÉ U TOHO!TAKÉ U TOHO!

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

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

MNOŽSTEVNÍ SLEVYMNOŽSTEVNÍ SLEVY

AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempí�ské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

- Bez prokazování příjmů

- Bez nahlížení do registru

- Vyhodnocení zdarma

- 100% schválení půjčky

- Rychlá realizace

- Nejnižší úrok v ČR

20.000 - 5.000 000 K�
Absolutn� pro každého!!!

Pro rychlé schválení
volejte 776 221 118

MÁJOVÉ OSLAVYMÁJOVÉ OSLAVY
V NÁCHOD�V NÁCHOD�

PO�ÁDANÉ  KS�MPO�ÁDANÉ  KS�M

1. kv�ten1. kv�ten
MÁJOVÁ MANIFESTACEMÁJOVÁ MANIFESTACE

14.00 Riegrova ul.14.00 Riegrova ul.

9.kv�ten9.kv�ten
VZPOMÍNKA NA OSVOBODITELEVZPOMÍNKA NA OSVOBODITELE

10.00 hod. m�stský h�bitov10.00 hod. m�stský h�bitov

UCT�NÍ PAMÁTKY PADLÝM UCT�NÍ PAMÁTKY PADLÝM 
OSVOBODITEL�MOSVOBODITEL�M

10.30 stará celnice v  B�lovsi10.30 stará celnice v  B�lovsi
ZVEME SYMPATIZANTY KS�M a LEVICEZVEME SYMPATIZANTY KS�M a LEVICE

 V Broumov� byla ukon�ena �innost dis-
kuzního fóra na o� ciální webové prezentaci 
m�sta. Místo toho zde budou uvedeny inter-
netové odkazy na webové servery provozo-
vatel�, na kterých lze diskutovat o komunál-
ní problematice.                                        (r)

KONEC DISKUZÍMKONEC DISKUZÍM

  Jarom�� si v tomto roce p�ipomíná 
desáté výro�í úmrtí slavného rodáka - 
spisovatele Miroslava Ivanova (1929 - 
1999). Tento plodný autor má na svém 
kont� více jak 30 knih literatury faktu a 
4 knihy pro mládež. Mnoho jeho prací 
bylo p�eloženo v zahrani�í. Velký mezi-
národní ohlas m�la nap�íklad jeho kni-
ha „Atentát na Reinharda Heydricha“.                                                          

(r)

VZPOMÍNKA VZPOMÍNKA 
NA SPISOVATELENA SPISOVATELE



Krmeno bez sm�si. Volat po 21 hod. 607 950 500
* Prodám 40 m3 pali�ek ln�ného semínka s ple-
vy jako palivo (biomasa), cena 30,-K�/m3. Hronov. 
TEL.:602 220 944
* Prodám králikárny nové 4-6-9 kotc�. Ceny 2400 
K�, 3600 K�, 5400 K�, kurník nový zateplený pro 10 
a 20 nosnic, ceny 5000 a 7500 K�. Psí boudy všech 
velikostí zateplené i nezateplené, ceny od 1200 K� do 
6000 K�. Psí kotce nové r. 2x2x3 m, cena 12.000 K�. 
Zahradní nábytek pro restaurace i na zahrádky, ceny od 
2000 K� do 5000 K�. Tel. 776 042 090
* Prodám podlahové fošny tl.40 mm nehoblované, 
ší�e 25 - 35 cm, délka 4 m, 20 kus�, sušené na 8% vlh-
kosti. Cena 5000,-K� /m3. Hronov. TEL.:602 220 944
* Prodám vykrmená prasata cena 35 K�/kg. Tel. 776 
191 392
* Prodám truhlá�ské borové a smrkové fošny. Tel. 
774 30 80 86
  R�ZNÉ

* HUBN�TE ZDRAV� A TRVALE, www.hubnete.
cz/dobesova
* Hledám u�itele francouzského jazyka. TEL.:737 
515 785
* Nabízím výuku n�mec.jazyka pro d�ti a dosp�lé v 
Novém M�st� n.M., dlouholeté pedagogické zkušenos-
ti. TEL.:777 014 487
* Prodám zavedený bar ve st�edu Náchoda. Bar je 
po rekonstrukci a pln� vybaven. Tel. 774 72 72 53
* Živnostníci podnikatelé pot�ebujete p�j�it? Bez 
poplatk� i za�ínající volejte na tel. 731 781 250

* Pronajmu 2 místnosti cca 22 m2 v centru Náchoda 
(50 m od nám�stí TGM) - vhodné jako kancelá�, díl-
na apod., 5 500,-K� m�sí�n� v�etn� energií. Tel. 608 
160 215
* Pronajmu garáž v Náchod� - Plhov�. Tel. 608 558 
726
* P�enechám zaplacený jazykový kurz v Heide-
lbergu (N�mecko). Délka 3-týdny, produkt Student 
Agency, vysoká kvalita intenzivní výuky n�m�iny, 
možno využít kdykoli v pr�b�hu roku 2009. P�v. 
cena 12 250,- p�enechám za 8000,-K� (rodin. d�vo-
dy), seriózní jednání, info na tel. 725 679907
* Za odvoz nabízím komplet st�echu - krovy, pobití, 
eternitové šablony - nutno rozebrat. TEL.:608 080 068

* Zhubn�t� trvale,prof.vedení,www.hubnete.cz/b5est
* Hledáte zam�stnání? Máte maturitu? Rád/a se ba-
víte s lidmi? Máte-li auto, je to výhoda. Volejte 776 
565 600
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jarom��e. Tel. 
774 30 80 86
* Postavte se � n.krizi �elem,www.cinnostdoma.cz/
p1ohoda
* Pronajmeme obchodní nebo kancelá�ské prosto-
ry v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Patro. Tel. 606 
951 546
* Pronajmu samostatný pokoj s p�íslušenstvím a 
zvláštním vchodem, za�ízený, v rodinném dom� v Ná-
chod�. Tel. 491 428 024
* Koupím garáž poblíž Borské ul. v Náchod�, nebo 
vym�ním za garáž u pivovaru. Tel. 602 192 833
* Pronajmu prostory v Hronov� k drobnému podni-
kání, kade�nictví, pedikúra, manikúra, kancelá�. Cent-
rum. Tel. 608 66 77 30

P	ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Studenti pozor! Hledáme n�kolik šikovných stu-
dent� pro provád�ní anketních pr�zkum� na téma 
zdraví na Náchodsku, Jarom��sku. Možnost až 100 
K�/hodinu. Tel. 605 844 735
* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 6000,-K�/
týden. TEL.:603 731 609
* Práce z domova nebo z kancelá�e, výd�lek až 
6000,-K�/týdn� mobil: 724 907 894

AUTO-MOTO
* Prodám velmi levn� Opel Astra combi, r.v.1996, 
benzin, 1.4 ccm, 16 V, OTK 5/2010. Letní i zimní 
pneu.Tel. 737 97 00 10
* Prodám AVIA A 21 Furgon turbo, na �idi�ský pr�-
kaz B, r.v.1996, naj. 92 tis.km, 1.majitel, tažné za�í-
zení, garážovaný, velmi dobrý stav, nové zimní pneu, 
STK do 02/2011. Cena 38 000,-K�. Náchod. TEL.:602 
220 944
* Montáže a servis LPG - Náchod. Ak�ní jarní 
cena sekven�ního vst�ikování od 22 000,-K�. Jezd�-
te levn�ji! Milan Pšeni�ka - Tel.494 948 807, mobil 
777 05 44 15

* Koupím starý motocykl i nefunk�ní. TEL.:776 
139 418
* Prodám FORD ESCORT 1.8 TD KOMBI, r.v. 
1995, STK + emise 03/2011. Tel. 777 182 562
* Prodám protektorované pneu Barum 155 R14 ra-
dial 805 OR 36 - nejeté, výborný stav + disky 5 ks, 
cena 350,- K� za ks, dále prodám díly na Škoda 100 
- 110, prahy, dve�e, p�ední a zadní skla, chladi�, nádrž, 
nový výfuk a mnoho dalších díl�, levn�, cena doho-
dou - Dále prodám 2 disky na Opel 4 1/2 jx 13-H2 + 
starší pneu 165/70 R13 73 T OR 57, cena dohodou. 
Tel. 604 641 001
* Prodám MOPED italské výroby zn. Califfoneri 
Rizzato za 3000 K�, do sbírky. Po oprav�, provozu-
schopný. Tel. 607 191 730
* Prodám PEUGEOT 309 GR, SEDAN 1.3, alu kola, 
5dv., matalíza, navý aku, rádio, el. okna, 126 tis. km, 

* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na SUN. Tel. 608 
976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 1+2 v Hronov�, �áste�n� za�ízený, 
vratná kauce, nájemné 5.500 K� + energie. Zahrada a 
sklep. Tel. 736 468 764, 736 537 033
* Prodám byt 2+1 p�ed�laný na 3+1 (podílové 
vlastnictví), zd�ný, po celkové rekonstrukci, k tomu 
p�da, sklep, starší garáž a zahrada (v pronájmu), 
tel.:608/284245
* Dlouhodob� pronajmu slunný byt I.kategorie 3+1, 
77 m2 s velkým balkónem, zd�ný, v Novém M�st� 
n.Met. - Kr�ín�, U Zvonice 319, 3. nadzemní podlaží, 
plynové topení. Volný od 7/2009. Tel. ve�er 465 611 
574

NEMOVITOSTI

* Prodám v Novém M�st� n.M. starší RD nedaleko 
centra, obsahuje 2 byt. jednotky 3+1, plyn. p�ípojka, 
zahrada cca 800 m2. Cena k jednání 1.690.000 K�. Tel. 
608 245 634
* Prodám zahradu s možností stavby RD, slunný, 
jižní svah, 1200 m2, Hronov - Zálesí. Inž.sít� v dosahu. 
TEL:602 562 725 nebo www.mapy.cz  loc.50.476349 
16.203619
* Prodám rovinatý stavební pozemek v Klenek, 
1600 m2, voda a el. na hranici, p�íjezd po asfalt. ko-
munikaci. Tel. 608 245 634
* Prodám roubenou chalupu s pozemkem - 1 km od 
Kuksu. �áste�ná rekonstrukce. (objekt i s pozemkem) 
cca 900 m2 - 770 000,-K�. Tel. 608 405 819
* Prodám v Doubravici u 
.Skalice RD 2+1, stodola, 

možnost p�dní vestavby, koupelna, WC, pozemek 400 
m2, sad 700 m2, cena 750 tis.K�. TEL.:608 245 634
* Prodám v Teplicích n.M. RD 4+1, volná p�da, 
ÚT, stodola, ihned k nast�hování. Pozemek 400 m2. 
TEL.:608 245 634
* Nabídn�te zd�ný d�m nebo i menší chalupu k trv. 
bydlení, m�že být i na rekonstr. do 800tis. do 10km od 
Náchoda. Tel.:776 239 161
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepený, cena 
2.06 mil.K�. TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@seznam.
cz
* Koupíme chatu se zahrádkou v okolí Náchoda, tel.: 
608 883 012
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici, celý podsklepený, 
dvougaráž, cena 1,760 mil.K�. TEL.:775 061 233, e-
mail: fair@seznam.cz
* Hledáme roubenku N. Hrádku a sm�rem na RK 
s v�tším pozemkem, rad�ji polosamota. Tel.: 608 667 
734
* Prodám nájemní d�m v Hronov�,který se nachází 
v blízkosti Plusu a centra m�sta Hronov.Jeden byt o 
velikost 3+1 je již obsazen na dobu ur�itou a druhý byt 
o velikosti 1+1 na dobu neur�itou, zbylé dva byty jsou 
prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000K�,- e-
mail: fninvest@seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 
233
* Prodám RD v Jarom��i 5+kk, cena 2,5 mil.K�. 
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Pronájem výrobní haly ( po dohod� i kancelá�í) o 
ploše 157 m2 v Novém M�st� nad Metují. Cena: 650,- 
K�/m2/rok. Tel. 777 602 884
* Pronajmeme skladové a provozní prostory v Hro-
nov� (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2, v�.kancel-
á�e a zázemí, vhodné pro skladování, prodejní sklad 
nebo provoz � rmy. Dobrý p�íjezd vozidel, vše zre-
konstruováno, k dispozici od kv�tna 2008, venkovní 
prostor o vel.250 m2 p�ed skladem též k dispozici. 
TEL.:777 152 750
* Prodám udržovanou zahradu Lipí - B��ek, 400 
m2, obytná chata 16 m2, spaní v podkroví, voda, el. 
v chat�, suché WC. Cena dohodou, volné ihned. Tel. 
777 287 477
* Koupím slunný pozemek na samot� do 10km od 
Náchoda pro stavbu chaty. Tel. 608 365 036
* Prodej novostavby RD v obci Slatina nad Úpou, 
3+1, 3.950.000,- K�, tel. 723 921 983. RK nevolat.
* Prodej RD v obci Doubravice u �eské Skalice, 
2+1, 750.000,- K�, tel. 723 921 983. RK nevolat.
* Prodám zahrádku v zahr.kolonii v Náchod�, cca 
500 m2, svažitý terén, okrajová s boudou na ná�adí, 
el. a voda zavedeny. Cena cca 150 tis.K�, v�. všeho 
ná�adí a 2 el.seka�ek. Sleva možná - rychlé jednání. 
TEL.:602 101 207
* Prodám zahradu (2.110 m2) s lesním pozemkem 
(550 m2) v Horní Radechové u Náchoda. Cena (dle 
odhadu) na tel.602 204 002
* Prodám RD v 
erveném Kostelci, plyn. topení, 
nová koupelna, WC, nová st�echa, poz.1250 m2. 1,8 
mil.K�. TEL.:776 698 035
* Prodáme pozemky (možnost výstavby RD) na okra-
ji obce Kramolna u Náchoda, cena 250,-K�/m2 a dále 
ve V.Jesenici - k.ú.Veselice u �.Skalice, cena 150,-K�/
m2. Tel. 603 165 971 - Ideal Reality
* Nabízíme k prodeji stav. parcely (v�etn� inženýr-
ských sítí) pro výstavbu RD v p�kných lokalitách obce 
Provodov, Bohuslavice, Slavo�ov a Spy u N.M�sta 
n.Met. Další informace na tel. 602 204 002

KOUP�

* Koupím staré nebo historické jízní kolo. TEL. 603 
173 075
* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 428 455
* Koupím staré i poškozené hra�ky, nap�.Kaden a 
jiné. Dále koupím staré plyšáky. TEL.:775 428 455
* Koupím staré hodiny, hudební nástroje atd. 
TEL.:776 139 418
Ráme�ek * Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji �ády, od-
znaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 735 593

PRODEJ

* Prodej kovových dve�ních zárubní,L 80- 2ks, P 80- 
3ks,L 60-1ks, cena za kus 500,- K�, tel. 723 921 983
* Prodám levn� starší bílé plné dve�e 80P. Tel. 602 
103 775
* Prodám dve�e 80 cm pravé i se zárubní, nepoško-
zené, bílé, v horní polovin� prosklené. Cena 800 K�. 
Tel. 490 504 723
* Prodám obývací st�nu o�ech mat. s konferen�ním 
stolkem, starší. Cena 3000 K�. Sp�cha. Volat po 18. 
hod. 773 151 180
* Prodám vykrmená prasata - živá váha 35 K�/kg, v 
p�lkách za 50 K�/kg, + vnit�ní sádlo a droby zdarma. 

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  **  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *

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

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

nap�. 200.000,- od 3.500,- K�/m�s.

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

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

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

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

608103810, 606270421

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
� Žádné poplatky
� Solidní jednání

tel.: 775 979 589

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

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

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

www.orangeconstruction.cz

* Prodej bytu 1+1, 40 m2, OV/3. patro,
Náchod.                             � Cena 750.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1, 60 m2, DV/B/6. p, Jaro-
měř, možnost převodu     � Cena 1.190.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1, 52 m2, DV, Náchod,

                          � Cena 990.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1/65m2/OV, Náchod.  

 � Cena 1.250.000 Kč

* Prodej bytu 2+1/58m2/OV, Úpice.  
   � Cena 1.150.000 Kč

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

Náchod                                 � Cena 1.170.000 Kč.

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

Náchod                                 � Cena 1.200.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1, 62 m2, DV/B/3. patro,  

Jaroměř                                � Cena 1.400.000 Kč.

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

Náchod                                 � Cena 1.330.000 Kč.

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

Týniště n.O.                          � Cena 1.250.000 Kč.

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

� Cena 1.570.000 Kč.

* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.
horách.                            � Cena 4.300.000 Kč.

* Prodej zavedeného hostince u obce Bez-
děkov,        � Cena vč. vybavení 1.780.000 Kč.

Pobočka Náchod:
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735

SEZNÁMENÍ

* Pohodový 50/179/72 hledá p�ítelkyni z Náchodska. 
TEL.:603 711 210
* Lukáš 30 let, prý pohledný, by rád našel hodnou ro-
mantickou ženu z Náchoda(ska). Dít� není p�ekážkou. 
Mé zájmy: p�íroda, cestovaní, rodina, plavání, kolo, 
tenis, atd. Mobil: 722 718 448

BYTY

* Vym�ním DB byt 3+1 u nemocnice v Náchod� (nová 
plastová okna a zatepleno) za 2+1 nebo 1+1 s doplat-
kem. Tel. 777 182 562
* Pronajmu dlouhodob� hezký slunný podkr. byt 
3+1, 103 m2 v 1.NP nov� zrekonstr. RD se zahradou 
ve Vysoké Srbské. Nájem 5500 K�, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob� od 7/09 rodinný d�m se za-
hradou a garáží v �ervené Ho�e. Nájemné 5500 k�, tel. 
608 90 30 70
* Pronajmu prostor v p�ízemí Obecního ú�adu v 
Dolní Radechové o vel. cca 25 m2 vybavený kuchy�-
kou a soc. za�ízením, vytáp�ní plynové. Možno využít 
k bydlení (byt 1+kk) nebo k podnikání (kade�nictví 
ap.). Nájem 3000,- K� + inkaso. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+kk v Náchod� v 1. NP 
poblíž centra. Nájem + zál. na energie 6.000 K�, tel. 
608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou v Náchod� 
na Lipím naproti hospod�, nájem 3.500,- K� + inkaso, 
tel. 608 90 30 70
* Prodám v Náchod� nadstandard. byt 2+kk v OV a 
p�kný zateplený DB 1+kk, balkon. tel. 604 336 337
* Pronajmu dlouhodob� �áste�n� za�ízenou garzo-
niéru na Plhov� v Náchod�, nižší nájem, kauce. Tel. 
731 033 040 po 18. hod.
* Prodám byt 3+1 v Náchod� - Plhov�. Po celkové 
rekonstrukci. Prodám v�. kuch. linky, vestav�n. spo-
t�ebi�� a podlahových krytin. Cena 1 500 000,-K�. Tel. 
603 250 890
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, v dobrém stavu, sídl. 
SUN, ul. R�žová, od 1.7. TEL.:739 578 943
* Sháníme ke koupi byt 2+1, 3+1 v Náchod� nebo 
Novém M�st� n/Met., hotovost. Tel.: 773 55 90 14
* Prodám družstevní byt 1+kk Nové M�sto nad Me-
tují - Malecí, 32 m2, 4 NP - balkon. Anuita splacena. 
Volný od 1.6.2009. Cena 690 000,-K�. RK nevolat! 
Tel. 777 859 154
* Prodám družstevní  byt 3+1 v Náchod� na Plhov�. 
Cena: 1 199 000,- K�. Tel. 774 311 404
* DB 1+1 Jarom��/kasárny \“padesátka\“, zrekon-
struovaný d�m, byt v p�ízemí-bezbar. p�ístup, sušána, 
kolárna, v blízkosti centrum i zele�. Vybavení: plovou-
cí podlahy, rohová vana, vestavba - kuchy�(skloker., 
my�ka..), komora pro od�vy, plast.okna, vlastní sklep, 
možnost p�enechání nábytku. TEL.:604 631 632
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� SUN. Cena: 
1 190 000,- K�. Tel. 774 311 404
* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle nám�stí v Ná-
chod�. Byt po nedávné rekonstrukci. Velmi dobrý stav. 
Pouze bezproblémoví zájemci. Nájemné 4000,-K� a 
inkaso. Kauce nutná. Telefon správce 777 152 750
* Vym�ním byt 2+1 v Novém M�st� nad Metují ve 
vlastnictví m�sta za byt ve vlastnictví m�sta v Nácho-
d�. K bytu jsou sklepní a p�dní prostory, plynové vy-
táp�ní, koupelna a kuchy� po rekonstrukci, u domu je 
zahrada. Obchod s potravinami 40 metr�, vlakové ná-
draží a autobusová zastávka 300 metr� Tel.776846968
* Pronajmu za�ízený družstevní byt 3+1 na Sídliš-
ti u nemocnice v Náchod�. M�sí�ní pronájem v�etn� 
náklad� na provoz bytu �iní 8.500 K�. TEL.:776 271 
093
* Hledáme pronájem v�tšího bytu (�ásti domu) v 
Na, �K nebo okolí v dobrém stavu. Nabídky na tel. 
775 626 435

* Levný pronájem bytu 1+1, centrum obce, i krátko-
dob�. Tel. 776 594 447
* Pronajmu byt 1+1 Náchod-Plhov, �áste�n� za�íze-
ný, ihned volný. Info na tel. 604 763 193
* Pronajmu slunný úsporný byt v 1.poschodí 3+kk 
s výhl.do p�ír. s garáží na sídlišti Duhovka u nem. v 
Náchod� za 7000,-+inkaso.tel:773 150 223
* Pronajmu byt 1+1 43 m2 v Náchod� - Brance. náj. 
4000.-K�. Kauce podmínkou. Info 736 766 448, 16 - 
19 hod.
* Pronajmu garsonku v Novém M�st� n.M., p�kná 
kuchy�, obývák.st�na nová, soc.za�ízení, balkon. Vol-
ná ihned. Nájemné 5000,-K� v�.inkasa. TEL.:776 56 
46 71
* Pronajmeme byt 2+kk na SUN v Náchod�. 
TEL.:608 976 956, 777 29 29 40

* Pronajmu v Náchod� na sídl. SUN 1 místnost za 
3200,-K� v�.inkasa a 1 míst. za 2200,-K� v�.inkasa, 
ob� za�ízené s kabel. tel. TEL.:603 711 210
* Prodám byt 1+1 v OV 40 m2 v Náchod�, Volný 
ihned. Tel. 777 575 002
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� naproti Kinu Vesmír. 
Cena dohodou - výhodn�. TEL.:603 194 192
* Pronajmu malou garsoniéru v Hronov�. TEL.:608 
66 77 30
* PRONAJMU 3+1 a 2+1: 3+1 velký 90 m2 vol. 
ihned, 2+1 s lodžii 75 m2 vol. od 25.4., oba 1.kat.po 
celk.rekonstrukci na atraktivním míst� v Náchod�. 
Kabel.TV,internet,telefon. P�da, sklep, dvorek. Kauce. 
Tel. 602 790 044
* Pronajmu v RD 3 místnosti ve Velkém Po�í�í. Tel. 
731 782 204
* Dlouhodob� pronajmu 3+1 v Novém M�st� nad 
Metují. Byt je po rekonstrukci, zateplen, plastová 

okna, možnost p�ipojení 
k internetu. P�i nástupu 
kauce. Volný od 1.6. 
Tel. 608 323 373
* Pronajmu dlouho-
dob� 1+kk (30m2) v 
Novém M�st� n/Met. 
Garsonka je po rekon-
strukci, volná ihned. 
P�i nástupu kauce. Tel. 
608323373
* Pronájem bytu 
1+1 v �eské Skalici, 
6.500,- K� m�sí�n� 
v�etn� energií. Tel. 723 
921 983
* Pronajmu garsonku 
v Náchod� blizko cen-
tra. D�m je zateplen, 
plastová okna, balkon. 
Volná ihned. P�i nástu-
pu kauce. Tel. 608 631 
550, 776 581 363

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

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

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

BEZ RU�ITELE!

P�j�ky!

BEZ POPLATKU!

Pro obchodní kancelář v Náchodě 
přijmeme dvě asistentky pro

prodej. Požadujeme komunikativní 
schopnosti, příjemný vzhled i

vystupování. 

Informace: po-pá do 18 hod.
Tel. 777 345 132

Provádíme veškeré Provádíme veškeré 
zednické prácezednické práce

Letité zkušenostiLetité zkušenosti

TEL.:776 146 173TEL.:776 146 173

NĚMČINA - Lektorka s několikaletou praxí nabízí VÝUKU, 
DOUČOVÁNÍ, PŘEKLADATELSTVÍ Německého jazyka

(individuální i skupinové kurzy, doučování, příprava 
k maturitě a přijímacím zkouškám, překlady apod.)

Kontakt: Bc. Eva Pšeničková, Tel: 736 799 566

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

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

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

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

N.Město n.M.-Březinky-Prodej nových bytů 1+kk-3+1(36-75 m2)v atraktivní lokalitě-hypotéku zajistíme ..info v RK
N.Město n.M.-Velmi pěkná zděná rekr.chata,i k trv.bydlení (2+1),včetně vybavení,poz.i s lesem-2.200 m2 ..................789.000,-Kč
Česká Skalice-Větší RD s komer.prostory a garáží k část.rekonstr.,poblíž náměstí,užit.plocha 257 m2 ...................1.500.000,-Kč
Teplice n.Met.-Zdoňov-Pěkný RD po část. rekonstr.s byty 2+1 a 2+0,dvě koupelny,poz.581 m2 .............1.350.000,-Kč SLEVA!                                                                      
N.Město n.M.-Družst.byt(3+1) v 1 NP panel.domu na Malecí,s garáží (popř. samostatně),zděné jádro .................1.550.000,-Kč 
N.Město n.M.-Krčín-Byty OV 1+1 (38m2)-569.000,-Kč,2+1(48m2),oba s plast.okny,novými obklady ....... 749.000,-Kč SLEVA!
Náchod-Branka-Pěkný druž.byt ve zděném domě,2.patře,po kompl.rekonstr-plast.okna,s luxus.kuch.linkou .........1.790.000,-Kč
Šonov u Broumova-Nadstand.druž.byt 3+1 (75m2) s balkónem,2 garážemi,po koml.rekonstr.-plast.okna...........1.055.000,-Kč 
Benešov u Broumova-Hrubá stavba RD-9 místností,na pěkném místě,nová střecha+vodov.a elektro přípojky ..........950.000,-Kč
Vižňov u Meziměstí-Velká chalupa s možn.vestavby,stodola,garáž,v klidné části,poz.2.364 m2 .............1.790.000,-Kč SLEVA!

emise + STK 11.2010, garážováno, velmi dobrý stav, 
cena 10.000 K�, Náchod. Tel. 491 428 236, 607 158 
707

DOMÁCÍ MAZLÍ
CI

* Prodám št�n� anglického zlatého kokršpan�la - 
odb�r za�átkem kv�tna. tel. 777 13 24 30
* Prodám dv� št��ata pražského krysa�íka - fenky, 
bez PP �istokrevná, barva �erná s hn�dým pálením a 
melírem. K odb�ru 7.5., o�kovaná, od�ervená, cena á 
3000,-K�. TEL.:737 198 272 po 15.hod.
* Prodám št��ata yorkshirského teriéra, o�kovaná, 
od�ervená, bez PP, k odb�ru od 25.4., pes 5000,-, fena 
6000 K�. Tel. 731 574 597

Svatební  fotografieSvatební  fotografie

Mirek BrátMirek Brát

www.fobra.crd.czwww.fobra.crd.cz

Tel.: 604 867 052Tel.: 604 867 052

Ivan VávraIvan Vávra

607 504 812607 504 812



PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

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

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro� l
šestikomorový pro� l

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

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

Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské

ROZVOZ ZDARMA

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

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

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

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

www.rako-reality.cz  

�eská Skalice – RD  5+1 se zahradou 1 336m2…2.8mil., Babí u Náchoda – chalupa .............................190 000,-K� 
Nové M�sto n/Met. – pronájem bytu 3+1 po celk. rekonstr., 3.NP, výtah, 80m2 ....................................6 000,-K�/m�s.
Náchod - pozemek - 308m2 se zd�nou chatou a vhodný k rekreaci i pro trvalé bydlení ............................350 000,-K�
Kramolna – zd�ný domek 3+1 se zahrádkou, vhodný k ihned k trvalému užívání ....................................930 000,-K�
Hronov – zahrada 770m2 se v�elínem…150tis., Stárkov – chalupa k bydlení i rekreaci ...........................890 000,-K�
Kramolna – stavební slunný pozemek 2 177m2 se starým domem, inž. sít� v míst� ..............................1.190 000,-K�. 
Náchod – B�loves – velký RD s nebyt. prostory a dv�ma byty+ p�da na vestavbu .................................4.740 000,-K�
Náchod – byt 4+1 v os.vl....1.290 000,-K�, Broumov – komer�ní objekt s bytem 3+1 ..........................2.690 000,-K�
Náchod – byt 1+kk v os. vl. s balkónem …..740 000,-K� a byt 3+1 v OV ve zd�ném dom� .............................1.3mil.
Náchod – stavební pozemky pod areálem nemocnice (služby, obchod,provozovny, byty) ......................... 800,-K�/m2
Náchod – byt 2+1,75m2 v OV ve zd�ném dom�.1.150mil.a DB 3+1 po celk.modernizaci ........................950 000,-K� 
Náchod – byt v os. vl. 3+1, za Penny……...1.350 000,-K� a zd�ný byt 1+1 v OV, 3.NP ..........................750 000,-K�
Náchod – zd�ná garáž u Rybárny….135 000,-K�,Nové M�sto n/M. – byt 1+kk v OV ............................765 000,-K�
Studnice u Náchoda – �RD 3+1,garáží…1.99mil. a zd�ný domek k bydlení i rekreaci ...........................490 000,-K� 
Jarom�� - samostatn� stojící rodinný d�m 4+1 se zahradou 929m2,klidné místo .....................................2.190 000,-K�
�ervený Kostelec –starší RD s novou nadstavbou v�.st�echy(1-2 samost.byt.jednotky) .........................1.890 000,-K�
Náchod – RD 2+1+možnost p�dní vestavby se zahradou na Klínku, nutná rekonstr ...............................1.450 000,-K�
Náchod – podsklepený �RD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohod� ................................2.840 000,-K�
Náchod – RD nedaleko centra s byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání .......................................2.880 000,-K�
Vestec u Ho�i�ek – rodinný d�m se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ...............................................990 000,-K� 
Hronov - prodej  patra �inžovního domu 224m2 nebo jenom �ásti na vestavbu bytu .....................................Info v RK 
�ervený Kostelec – RD – 6 místností nebo samost. byt. jed. 2 x 3+kk, garáž, u centra..........................1.795 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - samostatn� stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, p�kné místo .................................4.200 000,-K�
Náchod - domek s možností dvou samostatných byt� 1+1 a 2+1 s menší  zahradou ...............................2.200 000,-K�

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍM POD�EZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU

- OPRAVY KOMÍN�
- STAVEBNÍ PRÁCE

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

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

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

ASIJSKÉ BISTRO
Nové M�sto nad Metují

Komenského ulice 
- vedle Polikliniky na Rycht�

NOVĚ OTEVŘEN OBCHOD 
OVOCE ZELENINA
� asijské polévky, vína, 

omá�ky, cukrovinky

po - pá  9.00 - 19.00
                                                                                                                                              so        9.00 - 17.00

TEL.: 776 552 675

ASIJSKÉ BISTROASIJSKÉ BISTRO
NOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENO

v prostorách nádražní restaurace 
v Náchod�

Znáte z Komenského ulice,
nové útuln�jší prost�edí

po - pá  8.00 - 20.00
      so        9.00 - 17.00

TEL. 777 21 23 77

Dodávka do bytu
ZDARMA

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

tel.: 491 482 484, 777 273 503

NEJLEVN�JŠÍ
MATRACE

pro Váš spokojený spánek a krásné sny

spol. s r.o.

cena 1990,-K� 
v�etn� DPH

SONATASONATA 90 X 20090 X 200

Pedikúra klasická 160,-Kč
Manikúra Nail Tek – poradenství v péči

 o přírodní nehty
Modeláž nehtů

Gelová korekce nehtů na nohou cena 200,-Kč
Detoxikace 

Jitka Doležalová tel.: 603 965 649
Dr. Mary Staggs

Kosmetika – vizážistika 
Kosmetika Janssen a For life  

základní ošetření 300,-Kč
Depilace voskem, alginátové 

a kolagenní masky
Galvanic Spa přístroj na hloubkové čištění a 

vyhlazení vrásek  NOVINKA
Renata Postlerová tel.: 774 115 237

Masáže klasické, havajské, medové, 
masáže lávovými kameny, Dornova metoda, 

Breussova masáž, refl exní masáž hlavy, tlakový 
přístroj Lymfoven ceny od 180 – 300,-Kč

Připravujeme Čokoládové masáže 
a indická masáž hlavy !

Bára Králíčková tel.: 776 337 223

Masáže lávovými kameny, klasické, medo-
vé, manuální lymfodrenáže, refl exní masáž 
Rolletic na zpevnění postavy a odstranění 

celulitidy ceny od 135 – 300,-Kč
Připravujeme Čokoládové masáže, 

Breussovu masáž, Dornovu metodu !
Ivana Čechová tel.: 604 254 982

Modeláž nehtů
Gelová korekce nehtů na nohou cena 200,-Kč

P.shine
Lakování a zdobení nehtů

Martina Vondráková tel.: 777 898 107

TURBO SOLÁRIUM Lumina XL 48 
inten. vertikál, silné trubice max.opálení

cena 1min.10Kč, studenti 8,-Kč/1min., 
permanentky 8,-Kč/1min.

Bez objednání 

 Relaxační centrum 
Na Bořetíně 125 Nové Město nad Metují  

 � www.eden-relax.cz � eden-relax@seznam.cz 
Otevřeno denně od pondělí – soboty dle zákazníka. VŠE POD JEDNOU STŘECHOU !

Kurzy snižování nadváhy STOB  
probíhají od září – června individuálně i skupinově

Nové Město n.Met, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř, Vlkov, Opočno
Relaxační a redukční pobyty v Deštném a v Říčkách

Pořádáme Den zdraví, nabízíme měření a hodnocení všech tělesných hodnot zdarma!
Kondiční cvičení, aerobik, cvičení pro těhotné, cvičení pro maminky s dětmi,

hodiny salsy a samby, power joga.

NOVINKY od poloviny května!
Nejnovější model horizontální TURBO SOLÁRIUM V TUNINGU první v ČR 

MP3 přenosný, pět zabudovaných reproduktorů, osvěžující sprcha v podobě spreje, vůně 
v prostoru Oceán, Exotic, Citrus, ergonomicky tvarovaná deska, LCD displej, 

pigmentové trubice, nejsilnější trubice Sli
První den provozu nového solária JEDNO OPALOVÁNÍ a jednorázový krém ZDARMA !!! 

Bližší informace na tel.: 777 610 954 

   

Slevu 10% poskytujeme do 30.6.2009
našim odb�ratell�m domovních �istíren

tel.: 491 452 841
www.praguesoft.cz/eko

EKO, spol. s.r.o
T.G. Masaryka 295
�ESKÁ SKALICE

AKCE - DOMOVNÍ �ISTÍRNY
                             ODPADNÍCH VOD

spol. s.r.o
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 Jsme spole�nost s ru�ením omezeným. Na školení nám bylo jedno-
zna�n� �e�eno, že m�žeme kdykoliv p�erušit odpisování kteréhokoliv 
majetku a v následujících letech znovu pokra�ovat v odpisování. Pouze 
se o p�erušený rok (�i roky) odpisování prodlouží. Protože jsme m�li v 
minulém roce ur�ité mimo�ádné náklady, rozhodlo vedení spole�nosti 
odpisování p�erušit, abychom se nedostali zbyte�n� do ztráty. Nyní p�i-
šel na kontrolu auditor a uvedený zp�sob nám zpochybnil, že odpisy v 
každém p�ípad� proú�tovat musíme. Jak je to správn�? J.N., Náchod
 Správn� je to tak, že ú�etní odpisy skute�n� musíte proú�tovat, jak 
Vás správn� upozornil auditor. Ú�etní odpisy p�erušit nelze, nebo� ty 
vyjad�ují skute�né (reálné) opot�ebení (úbytek hodnoty) majetku, jak k 

n�mu p�i b�žném používání dochází. Je zcela nep�ípustné, aby spole�nost vykazovala nadhod-
nocený majetek Vámi uvedeným zp�sobem, kdy by z ú�etní evidence vyplývalo, že spole�nost 
disponuje výrazn� hodnotn�jším majetkem, než je tomu ve skute�nosti (nov�jším, mén� opo-
t�ebeným). Spole�nost by zárove� neoprávn�n� vykázala vyšší hospodá�ský výsledek, než kte-
rého ve skute�nosti m�la dosáhnout, což by ve svém d�sledku mohlo vést nap�. ke skute�nosti 
vyplácení neexistujících zisk� spole�ník�m (a následným � nan�ním problém�m spole�nosti), 
�i nadhodnoceným p�ehled�m pro � nancující bankovní ústavy (je to obdobné, jako kdyby si 
zam�stnanec žádající o úv�r vykázal vyšší �istý p�íjem než ve skute�nosti má).
 Na druhou stranu nic nebrání Vaší spole�nosti pozastavit da�ové odpisování. To se však pro-
vádí neú�etn� p�ímo v da�ovémp�iznání p�íslušného roku. Spole�nost zárove� vede odpisový
plán jak pro ú�ely ú�etnictví, tak i nezávisle pro da�ové ú�ely. Je p�itom z�ejmé, že da�ové 
odpisy se budou na záv�r provád�t i v  letech, kdy ú�etní odpisy již nabíhat nebudou. Ú�etn� tak 
bude odepsáno d�íve, než da�ov�. To však není ni�emu na závadu.
 Protože mám ješt� jeden dotaz na p�erušení odpisování, vyjád�ím se k jeho principu i v dal-
ších �ísle Echa.

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

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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 Jidášovo ucho namo�íme na 2 - 3 ho-
diny do studené vody. Po nabobtnání vy-
�ežeme tvrdé st�edy.
 Ku�ecí maso nakrájíme na nudli�ky 
a zamícháme s rozmarínem, sladkou a 
pálivou paprikou, solí, pep�em 4 barev. 
M�žeme použít ko�enící sm�s Zlaté ku�e. 
Dále do masa vmícháme solamyl.
 Na pánvi rozeh�ejeme olej, na kterém 
dusíme nakrájený pórek a jednu konzer-
vu bambusových výhonk�. Po 10 minu-
tách p�idáme ku�ecí maso, zamícháme, 
podlijeme vodou, zakapeme sójovou 
omá�kou a dusíme za ob�asného míchá-
ní asi 20 minut. Nakonec p�idáme kous-
ky Jidášova ucha, zamícháme a dusíme 
asi 5 minut.
 Vhodnou p�ílohou je va�ená rýže. Tak, 
a� Vám chutná.... 

p�eje La�ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
Jidášovo kuřecíJidášovo kuřecí

   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky ko-
telen včetně zajištění revizí elektroinstalací a tla-
kových nádob. Zajistíme i školení obsluh těchto 
tlakových nádob. Obrátit se na nás můžete i se 
zajištěním prohlídek komínových těles. Taktéž 
zajistíme revize domovních plynovodů včetně 
odstranění zjištěných závad. Součástí naší na-
bídky jsou i revize a servis výtahů. 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“

H
le

dá
m

e 
no

vé
 tv

á�
e!

 Z
áj

em
ci 

a 
zá

je
m

ky
n�

 h
la

st
e 

se
!

Ag
en

tu
ra

 S
IN

D
Y 

s.
r.o

. H
ra

de
c 

Kr
ál

ov
é

te
l. 

49
5 

21
5 

25
9,

 7
75

 9
44

 4
70

, 7
75

 9
44

 4
71

, 7
77

 9
44

 4
16

 

Náchod - Házenkářská 
hala HAMRA

TEL.:602 886 577

na hru na našich kurtech

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

JARN� - LETNÍ SLEVA
30%

www.doplnek.com

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

 Kdo? V p�eneseném slova smyslu moc 
sv�tská a církevní. Kde? V Broumov�. 
Jak? V elektronickém zabezpe�ení tamního 
h�bitovního kostela. Podrobnosti? M�stské 
zastupitelstvo v Broumov� schválilo žádost 
Benediktinského opatství svatého Václava o 
� nan�ní spoluú�ast na zabezpe�ení kostela z 
programu Ministerstva kultury 	R.          (r)

SPOJILY SÍLYSPOJILY SÍLY

 Až do konce kv�tna je p�i vjezdu do 
	erveného Kostelce (sm�r od Náchoda, 
lokalita rybníka 	ermák) umíst�na od-
chytová bariéra. Jejím smyslem je za-
držet obojživelníky p�i vstupu - skoku 
na vozovku. Místo toho žabáci padají 
do p�ipravených nádob, odkud je denn� 
obsluha p�enáší na druhou stranu silnice.

(r)

POZOR POZOR 
NA ŽABÁKY!NA ŽABÁKY!


