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vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

ZAJÍ KOVÉ 
A DEN ZEM

  D ti z naší Mate ské školy Myslbekova v 
Náchod  - t ídy ZAJÍ K  se v rámci oslav 
Dne Zem  zapojily, mimo jiné, i do programu 
DDM v Náchod  a p isp ly svými dílky na 
výstavu EKOAtelier. Pro výrobu svých prací 
jsme použily odpadový  a ekologicky využitel-
ný materiál. V této t íd  se zam ujeme také na 
oblast ekologie - t íd ní odpad , vztah k živé i 
neživé p írod . P im enou hravou formou si 
d ti upev ují a získávají zkušenosti, v domosti, 
dovednosti a návyky v této oblasti, které zp tn
uplat ují i mimo mate skou školu, což nás vel-
mi t ší. u itelky J.Demartini, E. Dít tová

Po celý den  prezentace fi rmy KSK BONO eská Skalice  a jejích výrobk

Ob anské sdružení Babi ino údolí 2006, Jízdárna Litobo , ve spolupráci s M stským ú adem eská Skalice, správou NKP státního zámku Ratibo ice, M stskou policií v eské Skalici, 
Jarom i, VÚ v Týništi nad Orlicí, Celním editelstvím HK, VÚ v Jarom i, Policií R Náchod  a  Kynologickým centrum Sultán

            Vás srde n  zvou na II. ro ník kynologické akce 
Hosté Sultána a Tyrla

Když po así dovolí, sejdeme se v údolí

Program:
11.00 – 13.00 – Celorepublikové setkání Pražských krysa ík

13.00 – 13.15 – P estávka
13.15 – 13.45 – Ukázky canisterapie

13.50 – 14.20 – Ukázky agility
14.25 – 15.30 – Ukázky služebních ps

16.30 – 18.00 –   Vystoupení country skupiny KAMION

ve tvrtek 8. kv tna 2008 za átek od 11.00
Místo konání : Babi ino údolí

Louka za pomníkem, Zahrada Panského hostince, Pódium 
pod Mlyná ovou zahrádkou



POD KOVÁNÍ
Cht li bychom vyjád it vd nost všem, kte í se v tak velkém po tu, a  již svojí p ítomností 

nebo zaslanými kondolencemi, snažili zmírnit bolest nad ztrátou blízkého lov ka, manžela a 
tatínka, pana Františka Majera z Náchoda B lovse.

D kujeme Vám.  
Manželka Nataša, František, Nataša a Tomáš - d ti s rodinami

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

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
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
Venkovské stavení v obci Kameničná - Orl. hory, pozemek J orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 569 000,- Kč
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda se zahradou, el., obecní voda, septik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 959 000,- Kč
Venkovská samota na slunném pozemku o výměře 16 383 m2  u obce Litoboř . . . . . . . . . . . . . . . .1 290 000,- Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, zahrada, 2 patra, 7 místností . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 000,-Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 549 000,-Kč

Menší, zděný rodinný domek v Dobrošově na Náchodsku. Vhodný k 
trvalému bydlení i k rekreaci. V domě je příslušenství ( WC, koupelna), obytná 
místnost s kuchyní, ložnice a podkrovní místnost. Půdní prostor je dle znalce 
vhodný k vestavbě. Dispozice: 2+1, koupelna, WC, chodba, sklípek, půda, 
el. 220/380V, vodovod, lokální topení, kanalizace, zahrádka cca 150 m2, 
kůlna.                                                                 Cena: 890 000,- Kč

Tenisová zima v Náchod
  Skon ila zimní halová sezóna a nyní se mládež TK Náchod p ipravuje na letní tenisovou sezónu. 
V pr b hu zimy se v Tenisové hale v Náchod  uskute nila ada turnaj  družstev a Klubový pohár. 
Klubový pohár TK Náchod byl sehrán ve t ech kategoriích. Minitenis (5- 7 let), d ti (8-9 let) a mlad-
ší žáci (10-12 let). Vít zové jednotlivých kategorií jsou: Minitenis - Klára Prouzová, D ti - Michal 
Dudek, Mladší žáci - Tereza Macková. Vít zové jsou pro rok 2008 držiteli putovních pohár . Dále 
TK Náchod po ádal otev ené turnaje v již výše zmín ných kategoriích. Vít zen jednoho z turnaj
se stala náchodská Hana Dušková v kategorii d ti. Velice cenné vít zství v kategorii mladších žák
vybojoval Ondra Mazá  (viz foto s pohárem). TK Náchod vyhlašuje nábor nových tenist , který bude 
cílen na d ti 4-7 let. Bližší informace též na našich webových stránkách  www.thala.cz.

R. Hloušek - TK Náchod

POD KOVÁNÍ
   Cht la bych pod kovat Dr. Skovajsovi z ortopedie, který tím, že po dohod  s primá em Umlau-
fem operoval mého manžela, dal mu nový ky elní kloub a tak ho zbavil velkých bolestí, které m l
p es 3 roky po zlomenin  kr ku.
   Ráda bych také pod kovala lidem, kte í mi p ivolali pomoc a postarali se o mne, když jsem cestou 
od manžela z nemocnice 5.února kolem 17. hodiny zkolabovala na ulici. Také d kuji léka m a 
sestrám na pohotovosti. M la jsem ot es mozku, naštípnutou kost na ruce a jiné potíže. Na nic jsem 
si nepamatovala a ani neznám jejich jména, abych jim pod kovala.Také d kuji Dr. Mertovi a Dr. 
Pavlištovi a Dr.Loumovi, i všem set i kám na ortopedickém odd lení a chirurgickém odd lení za 
pé i a laskavý p ístup. Všem tisíceré díky.                                                                 Iva Bubení ková  

D KUJI....
   Tímto bych ráda pod kovala personálu gynekologického odd lení nemocnice v Nácho-
d , pod vedením prim. MuDr Marka St echy, kde jsem byla hospitalizována od 17. do 
22.4.2008 za p íkladnou a ob tavou pé i celého personálu. Semeráková Lenka

TEPELNÁ ERPADLA JSOU DOBROU INVESTICÍ
  Od roku 1998 zajištuje ervenokoste-
lecká firma JUKOV kompletní realizaci 
vytáp ní tepelnými erpadly, klimati-
za ními jednotkami v etn  oh evu teplé 
užitkové vody a bazén . „Musím íci, 
že osv ta mnohé zm nila a lidé už nyní 
nepovažují tepelná erpadla za n jaké 

ábelské perpetum mobile. P esto 
máme v esku, v porovnání s okolní
Evropou, co dohán t. Uvažme nap í-
klad, že v takovém Švédsku je 80 % 
všech rodinných dom  vytáp no tepel-

nými erpadly“, íká majitel spole nosti JUKOV pan Stanislav Jungwirth. Dodejme 
k jeho slov m, že v sou asnosti je na území N mecka instalováno ty icet tisíc tepel-
ných erpadel ro n  , na našem území zatím pouhé t i tisícovky za rok.

PRINCIP OBRÁCENÉ LEDNI KY

  Obecn  lze o tepelných erpadlech íci, že pracují na obráceném principu ledni ky, 
t.j. odebírají teplotu vod , zemi, vzduchu a tím nep ímo využívají slune ní energii. 
P itom dokáží využít i velmi nízkou teplotu vzduchu - již od minus dvaceti stup ,
u vody pak 5 celsiových stup . „Samoz ejm  je nutné, abyste zvážili, kterou modi-
fikaci tepelného erpadla využijete. Na výb r máte nap íklad získávání tepla z p dy, 
hlubinných vrt , povrchových vod i transfer tepla ze studny se vsakovacím vrtem“, 
podotýká pan Jungwirth.

VÝHODNÁ INVESTICE

   A finan ní návratnost investice do tepelného erpadla? Záleží, o jakém objektu 
( s jakými tepeln  - izola ními vlastnostmi) uvažujete. V pr m ru lze konstatovat, že 
pr m rná návratnost investice u rod. domku se pohybuje od 6 do 12 let. Nejexpono-
van jší ástí systém  tepelných erpadel je kompresor s pohyblivými díly, který bude 
žádat vým nu za takových 20 let provozu. Systém polyethylenových hadic uložených 

v zemi by m l sám vydržet úctyhodných 
50 - 60 let. Tepelným erpadlem ovšem 
vždy šet íte váš rodinný rozpo et, nebo
k innosti celého systému je nutno dodat 
necelou t etinu energie (v tšinou elek-
trické), kterou by jinak vaše domácnost 
pot ebovala. Ideální je tepelné erpadlo 
pro oh ev teplé a bazénové vody. Takový 
t iceti kubíkový bazén oh ejete „v es-
kém b eznu“ ke koupání za pouhých 50 
- 60 K .Pro oh ev vody je možném dodat 
samostatné tepelné erpadlo jak pro bazé-
ny tak teplou vodu.

„TOLERANTNÍ ERPADLO“

   Tepelné erpadlo dokáže harmonicky 
spolupracovat se všemi typy externích 
zdroj  tepla v etn  kotl  na tuhá paliva. 
Nejlépe si však asi rozumí s elektroko-
tlem, u n hož lze vsadit i na výraznou 
finan ní úsporu související s výhodnými 
sazbami za odb r elektrické energie pro 
celý d m tj. samostatnou sazbou pro tep. 
erpadla.

PODPORA STÁTU

  Státní politika podpory t chto systém  je 
velmi pestrá a prom nlivá. V sou asnosti 
je uplat ována strategie státní finan ní 
podpory, pokud se rozhodnete „p ejít“ na 
tepelné erpadlo a váš kotel na tuhá pali-
va necháte „fyzicky likvidovat“.

PRO D M I TOVÁRNU

   Pokud se domníváte, že tepelné erpa-
dlo je optimální pro využití jen v menších 
objektech, nap íklad rodinných domech, 
není pravda na vaší stran . Firma JUKOV 
instalovala tepelná erpadla i do rozm r-
ných ve ejných a pr myslových objekt .

P íkladem m že být sportovní hala v Novém M st  nad Metují. „Ano, máme v jedná-
ní velké zakázky po celé republice. Princip tepelných erpadel m že využívat velký 
panelový d m, tovární provozy atd..“, uzavírá pan Jungwirth.

KVALITA ZA DOBROU CENU

   Spole nost JUKOV dodává a montuje tepelná erpadla a klimatizace p edních sv -
tových výrobc , a  už se jedná o zna ky Mastertherm,, AEG,Thermia,Hotjet, Acond, 
YORK a další. K dispozici jsou nyní zajímavé slevové akce. Nap íklad až do 30. 
ervna dostanete ke každému tepelnému erpadlu zna ky MasterTherm zdarma jeden 

kus bazénového tepelného erpadla , nebo nást nnou klimatizaci,slevu na T  5% a na 
p íslušenství 50-100%. Firma AEG 10% slevu na tepelná erpadla.
Informujte se o možnostech a výhodách tepelných erpadel.

Kontaktujte spole nost JUKOV ervený Kostelec, Sokolská 1173.
www.jukov.cz, tel. 491 462 531

 JUKOV V AKCI. Instalace systému tepelného erpadla.

 „Tepelná erpadla jsou automa-
tická za ízení bez nárok  na obslu-
hu. P edstavují zárove  maximáln
bezpe ný zdroj energie pro obytné i 
komer ní prostory“, íká majitel spo-
le nosti JUKOV ervený Kostelec 
pan Stanislav Jungwirth.

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
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* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 HODIN DENNĚ

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

Půjčujeme 
10 tisíc - 1 milion

řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,

tel: 775 05 93 88   

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.

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 



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

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10%
NA ŘETÍZKOVÉ 

ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 
 renovace van  textilní rolety  těsnění 
 vestavěné skříně na míru  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

   Od 17. do 19. b ezna 2008 se u nás, na 
Jiráskové gymnáziu, konaly Irské dny. Stu-
denti p ijali nápad s nadšením a pod vede-
ním svých u itel  angli tiny se pustili do 
vytvá ení r zných projekt  na téma Irsko 
a vše co k n mu pat í. Témata se pohybo-
vala od irské historie, p es irskou p írodu a 
hudbu až k t ikrát destilované irské whisky. 
Projekty postupn  zdobily celou školu. Ale 
ani výtvarníci nezaháleli a v pond lí už 
pobíhaly po st nách bílé, chundelaté ove -
ky, pohybující se v  zeleni trojlístk  (znaku 
Irska) a keltských k íž .
    Prost  každý si musel všimnout, že p i-
chází n co nového.Naše p estávky dopro-
vázela známá, samoz ejm  irská, skupina 
Cranberries, jejíž hudba nám hrála z rozhla-
su. Studenti byli rozepsaní na r zné p ed-
nášky a výstupy. Tu p edvád li své projek-
ty, tam se zase dozvídali nové informace o 
irské hudb i irském tanci. Jen m  mrzí, 
že jsme nebyli p ihlášeni na více p edná-
šek. Avšak nedalo mi to, a s p áteli jsem se 
zapsala na výuku irských tanc . A dob e
jsem ud lala. Zaplnila se celá t locvi na a 
všichni jen s nap tím ekali, co se bude dít. 
A když vkro il do místnosti rázným krokem 
temperamentní Ir Mícheál Ua Seághdha, 
všichni zmlkli a jen tiše s úsm vem naslou-
chali jeho p kné angli tin  proložené sem 
tam eským sloví kem. Výuka spo ívala ve 
spole enském tanci zvaném Céilí.

  Pan mistr nás nejprve seznámil se základním krokem. A po celou dobu p ednášky, která trvala 
hodinu, jsme se postupn  prokousávali až do formy, která se tan í v Irsku na veselkách. Samo-
z ejm  jsme svou kone nou formaci tan ili na typickou irskou hudbu, díky níž jsem zapomn la 
na to, že jsem kdesi v t locvi n  a ocitla jsem se práv  v Irsku. Boty mi klapaly po d ev né pod-
laze místní hosp dky. V koutku se u stolu bavili lidé, popíjejíce Guinnesse a smíchem a potles-
kem doprovázeli náš tanec. Ve vzduchu se vznášela slabá v n  tabáku od postaršího pána, který 
vyfukoval ze své fajfky pozoruhodné kou ové tvary. Ta hodinka ub hla rychle jako deset minut. 
Byla jsem nadšená. S erstv  nabytou energií jsem si vytvá ela nové p edstavy o své budoucnos-
ti. Pojedu do Irska, musím jet do Irska. Byly to velice p íjemn  strávené t i dny. Samoz ejm  že 
každý student naší školy p ijme zpest ení školní výuky. Je dob e, že u nás n co takového funguje 
a jen doufám, že to tak bude i nadále. M lo by to tak být, „škola hrou“. Vždy  i ta angli tina se 
hned u í lépe, když víte, že tam n kde na vás eká Irsko, jeho usm vaví obyvatelé, nádherná 
divoká p íroda se zelenými kopci, bystrými ekami a chladným mo em divoce bušícím do útes .                                                                                              

Zdislava Šplíchalová, studentka kvarty Jiráskova gymnázia

Irské dny na Jiráskov  gymnáziu
 Druhý víkend v kv tnu bude již tradi n
pat it p íznivc m chovu drobných hospodá -
ských zví at. Základní organizace chovatel
v Náchod  po ádá 10. a 11.5.2008 v areálu U 
Cihelny v Náchod  Výstavu králík , holub ,
dr beže, exotického ptactva a ušlechtilých 
mor at.
  V sobotu bude ur it  velkou atrakcí pro 
návšt vníky možnost zblízka si prohlédnout 
ope ené dravce nebo se podívat na ukázku 
výcviku ps , kterou p edvedou mladí cho-
vatelé.
 Ned lní dopoledne pat í každoro n  p e-
hlídce plemen ps  a proto se i letos m žeme
t šit na Náchodské psí korzo. O vít zi p e-
hlídky rozhodují návšt vníci svým hlaso-
váním a tak máte-li doma p kného pejska, 
ur it  ho na korzo p ihlaste, možná práv  on 
získá n kterou z cen. Zahrádká m se nabízí 

prodej sadby a chovatelé si ur it  vyberou z 
nabídky zví at, ur ených k prodeji. Všichni 
návšt vníci pak mohou zkusit svoje št stí v 
tombole, ochutnat speciality z ob erstvení,
které je zajišt no po dobutrvání výstavy.

K návšt v  vás srde n  zvou po adatelé. 
Kontaktní adresa: Ing.Zoja Richterová, 

tel:608 108 683,
e-mail:zoja.richterova@tiscali.cz

Chovatelská výstava a Náchodské psí korzo

   Ve dnech 8. a 9. dubna 2008 uspo ádala
St ední odborná škola obchodní a St ední
odborné u ilišt emesel v Moravském 
Krumlov  ve spolupráci se Spole en-
stvem um leckých ková  a záme ník  a 
ková  a podková ech, Moravy a Slez-
ska. CELOSTÁTNÍ SOUT Ž v oboru          
UM LECKÝ KOVÁ .
   Sout že se zú astnilo dev t dvou len-
ných družstev z celé republiky. Byli zde 
zástupci z Horních He manic, Sob slavi,
Rybitví, Ostravy, Oselc , T ebí e, Pra-
hy, Hradce Králové a Jarom e. Sout žní
úkoly byly t i. První úkol bylo volné téma, 
v asovém limitu 120 min. žáci zhotovili 
výrobky, které si sami navrhli. Druhý úkol 
byl pro všechny spole ný. Sout žící vyko-
vali dle nákresu klepadlo. asový limit 
byl 210 min. Poslední úkol 
spo íval v kresb  tužkou a 
byl pro všechny sout žící
stejný: nákres svícnu dle 
p edlohy. asový limit byl 
90 min. K hodnocení prací 
se sešla nezávislá porota, 
které p edsedal Milan Mich-
na, p edseda Ková ského
spole enstva.
  Dalšími leny poroty 
byli ing. Ji í Psota - editel
SOŠo a SOU  a Ph.Dr. Hana 

Da ková - u itelka výtvarných p edm t .
Každý úkol byl hodnocen samostatn  a 
po se tení bod , bylosestaveno po adí. Na 
t ech prvních místech se umístili tito žáci a 
školy. První místo pat í Petru Ková ovi a 
Ond eji Nejdlovi - SŠ  Jarom  s po tem
98 bod , druhé místo získali Michal 
Andres a Vojt ch Táborský - SOŠ a SOU 
Hradec Králové s  po tem 74 bod , t etí
místo pat í Tomáši ervinkovi a Petru 
Mejzlíkovi - SŠ  T ebí  s  po tem 72 bod .
Touto cestou d kuji celému týmu orga-
nizátor  sout že a editeli SOŠo a SOU
ing. Ji ímu Psotovi za výbornou p ípravu,
klidný pr b h a d stojné vyhodnocení sou-
t že v Rytí ském sále zámku v Moravském 
Krumlov , p ed obrazy Slovanské epopeje 
od Alfonse Muchy.              Zden k Vítek

V JAROM I KOVÁ M SE DA Í

KČT NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 

Pořádá v SOBOTU 3.5.2008
dálkový turistický pochod a cyklotrasy.

9.Ročník - ŠMAJD NOVOMĚSTSKEM
Prezentace a start: Sokolovna 6.00 - 10.00 hod. v Novém Městě nad Metují, kam se 

dostanete z nádraží ČD po modré TZ k  rozcestníku na Rychtě, odtud po červené TZ směrem 
na Peklo, asi po 200 m velká budova se schodištěm / sokolovna /

TRASY: PĚŠÍ - 10,15,25,35 a 50 km CYKLO - 30, 40,65 km
KONTAKTNÍ OSOBA: MILAN RYDLO

NAD STADIONEM 1323, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, tel. 737112162
Akce se koná za každého počasí. Každý jde nebo jede na vlastní nebezpečí !!!    



- 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

Tesařství 
UŽDIL

provádíme
- půdní vestavby - sádrokartony
- tesařské práce - pokrývačské

 a klempířské práce

TEL.: 602 827 860

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

tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

KOBERCE, LINA, 
PLOVOUCÍ 
PODLAHY

Kvalita není výsada, kvalita 
je právo. 

Paliva Jelen Nový Hrádek
Rozvoz pondělí až neděle!!!

ceny uhlí jsou včetně ekologické daně a DPH 
a platí minimálně do konce května 2008

TEL.:724 236 398, 491 478 346

Provádíme ochranné nástřiky pod-
vozků osobních automobilů.

Pneuservis - opravy a prodej pneu.

 ořech I Ledvice  od 257,-/1 q
 kostka Ledvice   od 272,-/1 q
 ořech II Ledvice od 172,-/1 q
 ořech I Sokolov  od 192,-/1 q
 štípaná polínka  na dotaz

P ijmeme
MUŽE, ŽENU

NA PRODEJ TEXTILU 
A DROBNÉHO 
SPOT EBNÍHO 

ZBOŽÍ 
(vždy 4 dny v týdnu) V kulturních domech a 

sokolovnách na území R.

Kontakt: 724 504 708

Požadujeme:
asovou nezávislost 
na tyto ty i dny 
(5 - 22 hodin)

 fyzickou zdatnost
idi ský pr kaz sk.B vítán

Nabízíme:
 práci v kolektivu

nástupní plat 11.200 
istého,po zau ení

13.600,-K

Asistentka obchodního editele 
Požadujeme:   SŠ vzd lání s maturitou   znalost práce na PC   znalost AJ + PL (ostatní jazyky 

– RJ,NJ výhodou) idi ský pr kaz sk. B   spolehlivost, samostatnost, asová fl exibilita 

Referentka obchodního odd lení
Požadujeme:   viz požadavky na asistentku obch. editele   znalost AJ (ostatní jazyky - PL výhodou)

Asistentka vedoucího marketingu
Požadujeme:   SŠ vzd lání   dobrou znalost práce s PC – grafi cké programy výhodou  

  zkušenosti v oblasti marketingu i v reklamní agentu e vítány   znalost AJ slovem i písmem 
( ostatní jazyky – PL, RJ, NJ výhodou) idi ský pr kaz sk.. B   spolehlivost, samostatnost, aktivitu, 
fl exibilitu a vysoké prac.nasazení     organiza ní, komunika ní a prezenta ní schopnosti a dovednosti 

  morální vlastnosti, odolnost proti stresu  

Nabízíme :   hlavní pracovní pom r, zázemí prosperující fi rmy
  zajímavé fi nan ní ohodnocení odpovídající zejména zkušenostem a praxi   seberealizace a možnost dalšího 

vzd lávání a profesního r stu   možnost aktivn  se podílet realizací vlastních nápad  na budování image zna ky  
  zajímavou a pestrou práci, p íjemné a moderní pracovní prost edí   nástup možný ihned (dle dohody)

Vaše profesní životopisy zasílejte na adresu: KSK BONO s.r.o., Bezru ova 607, 552 03 eská Skalice, 
tel: 491 453 823-5, k rukám pí. Volné nebo na e-mail: kskbono@kskbono.cz  

KSK BONO s.r.o.  p ijme pro sm nné provozy v He manicích n. L., Brod n. L.

Provozní elektriká , údržbá , záme ník
Požadujeme:   vyu en a praxe v oboru

Více informací na tel. íslech: p. Šlosr  731422886  (He manice n. L.)

idi  nákladní dopravy
Požadujeme: idi ské oprávn ní „C“ + pr kaz profesní zp sobilosti   minimáln  1 rok praxe, 

fyzická zdatnost. Více informací na tel. ísle: p. Heger 737229172    (Brod n. L.)        

Nabízíme:  práci v prosperující fi rm , zajímavé platové ohodnocení  možnost dalšího vzd lávání a profes-
ního r stu  možnost stravování, nástup možný ihned (dle dohody)

KSK BONO s.r.o.,
p ední eský výrobce krmiv pro psy a ko ky

Vypisuje výb rové ízení na pozice pro 
pracovišt  v eské skalici:

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com

STUDIO  RELAX

Mediálním partnerem projektu Dopln k jsou noviny ECHO

Kde sídlí a co nabízí Vaše Studio 
Relax?
  Studio Relax má sídlo v Náchod , Par-
kány 413 nad barem Skála. A nabízí kos-
metické ošet ení - lí ení, masáže vakuo-
vé, lymfatické Breussova masáž, Reiky, 
meditace, Nordic Walking.

O co je nejv tší zájem?
  V této jarní dob  samoz ejm  o vakuo-
vé masáže p ístrojem VACU PRESS na 
zeštíhlení postavy, kosmetické 
ošet ení a dále o Reiky.

Co je NORDIC WALKING?
esky ch ze s holemi. Tato aktivi-

ta je ve sv t  velmi oblíbená a roz-
ší ená. U nás je stále v plenkách. 
Je to velká škoda, nebo  je velice 
prosp šná pro t lo a zdraví. A na to 
stále zapomínáme. ešíme vše, až 
když je problém. Ve dvou lázních 
se již používá jako sou ástí reha-
bilitace.

P ipravujete n co nového pro své 
zákazníky?
  Ano od kv tna v Krkonoších každý 
m síc kurz NORDIC WALKING. A 
jedenkrát týdn  v Náchod . P ála bych 
každému tuto aktivitu vyzkoušet a dopo-
ru uji ji. Na kurzích hole zap j íme a 
pak teprve si je zájemci mohou koupit. 

T ší se na Vás Bartošová Eva 
tel. 604 549 706



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

Váš dodavatel dveří

tel.:491 421 450
fax :491 451 144

mobil:777 809 933
www.stada.cz

e-mail:stada@stada.cz

Podhradní ul.859
552 03 eská Skalice

086484            zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Prostorný DB v rekonstruovaném dom
nedaleko centra o CP 73 m2. V p íštím r. 
prob hne vým na oken. Vybavená kuchy .

Prodej 1 450 000 K

070331           zdarma: 800 100 446

DB 2+1, NÁCHOD – PLHOV
P kný prostorný byt ve 2. pat e pan-
elového domu o CP 61 m2. Nové 
stoupa ky a výtah.

Prodej 1 180 000 K

084703           zdarma: 800 100 446

BYT 1+KK V OV, NÁCHOD – DUHOVKA
Výstavba byt  s p edáním klientovi 9/08. 
Byt 1+kk o CP 42 m2. Klidná ást m sta 
– nad nemocnicí.

Prodej 1 077 600 K

073887            zdarma: 800 100 446

CHATA S  POZEMKEM, – KAŠPARÁK
Zd ná chata v krásném prost edí s možností 
rozší ení. Zavedena elekt in, voda, WC. 
Prodej v . vybavení. CP 1516 m2.

Prodej 660 000 K

039961           zdarma: 800 100 446

CHALUPA, MARTÍNKOVICE 
RD 5+1 využíván jako chalupa. D m je prostorný 
a stylov  vybaven. CP 471 m2. Klidné místo 
k bydlení nebo rekreaci    .

Prodej 1 430 000 K

085204             zdarma: 800 100 446

RD, POLICE NAD METUJÍ
Nadstandardní m stský RD se 3 samostat-
nými byt. jednotkami ur ený k trvalému by-
dlení nebo komer ním ú el m.

Prodej Info v RK

068536             zdarma: 800 100 446

NADSTANDARDNÍ RD, ESKÁ SKALICE
RD v klidné ásti m sta nedaleko centra o 
CP 910 m2. P kná zahrada, bazén, v p dních
prostorech 2 místnosti k dokon ení.

Prodej 3 070 000 K

083002            zdarma: 800 100 446

RD , HORNÍ KOSTELEC
RD  k rekonstrukci se stavebním pozemkem 
o CP 1827 m2. Vhodné k bydlení nebo ke 
komer ním ú el m

Prodej 550 000 K

013691            zdarma: 800 100 446

BYTOVÝ D M, HRONOV – ZBE NÍK
Bytový d m k celkové rekonstrukci. Sou ástí 
prodeje je projekt na 8 byt  a statická zpráva. 
Vhodné pro investi ní zám r.

Prodej 650 000 K

086224             zdarma: 800 100 446

RD, HRONOV – ZBE NÍK
RD nedaleko centra. Možno komer ní využití 
nebo jednoduchou rekonstrukcí  rozd lit na 
5 bytových jednotek.

Prodej 1 880 000 K

086271           zdarma: 800 100 446

ROZESTAV NÝ RD, NOV  M STO N. M.
RD nedaleko historického centra m sta. 
Podsklepen s možností vybudovat 2 byt. jed-
notky. Garáž a zahrada o ploše 159 m2.

Prodej 2 400 000 K

057809 zdarma: 800 100 446

LOUKA, ERVENÝ KOSTELEC
Pozemek k výstavb  rekrea ních objektu 
nacházející se V Ráji v Horním Kostelci. CP 
7081 m2. P kná lokalita.

Prodej 500 000 K

054352 zdarma: 800 100 446 

STAVEBNÍ PARCELA, NÁCHOD
Stavební parcela ve svahu v Náchod  – Babí. 
CP 2 571 m2. Velmi klidné místo s možností 
pobytu v p írod .

Prodej 500 000 K

081122             zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, JEST EBÍ
Pozemku pro stavbu 1 i více RD 2 km od 
Nového M sta nad Metují. Inženýrské sít
na hranici pozemku.

Prodej info v RK

  019339                     zdarma: 800 100 446

SKLADOV  – VÝROBNÍ PROSTORY, MACHOV
Nemovitost ve výborném stavu ihned 
k nast hování. Kancelá e, skladové a výr. pros-
tory, zázemí pro zam stnance.

Prodej 2 625 000 K
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

****
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
****

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 OS-
OBNÍ VOLNO.

CENA ZAHRNUJE VYBRANÝ OKRUH, DOPRAVU A PRŮVODCE.
****

VYBERTE SI SVÉ DIVADLO – KRYSAŘ – DIVADLO KALICH – SOBOTA 28. ČEVNA 2008 OD 14 HOD
DNES JIŽ KULTOVNÍ MUZIKÁL JE PRVNÍM AUTORSKÝM MUZIKÁLOVÝM POČINEM DANIELA LANDY.

PODMANIVÝ PŘÍBĚH TAJEMNÉHO MUŽE V KÁPI S PÍŠŤALOU, KTERÁ ROZSÉVÁ SMRT,MÁ NA SVÉM KONTĚ VÍC 
NEŽ 1000 REPRÍZ. CENA VČETNĚ DOPRAVY 1.100,-KČ.

ANGELIKA – DIVADLO BROADWAY  - SOBOTA 28.ČERVNA 2008 OD 14 HOD
ROMANTIKA,NAPĚTÍ A LÁSKA VE VÝPRAVNÉM MUZIKÁLU Z DOBY VLÁDY LUDVÍKA XIV. PŘÍBĚH KRÁSNÉ 
ANGELIKY DE SANCÉ DE MONTELOUP, KTERÁ JE SVÝM NECHTĚNÝM SŇATKEM S JOFFREYEM DE PEYRAC 

VRŽENA DO VÍRU KRÁLOVSKÝCH INTRIK. CENA VČETNĚ DOPRAVY 1.100,-KČ.
****

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.



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

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

objekt zateplen. Byt je po rekonstrukci. 
Cena: 1 100 000,- K . P i rychlém jednání 
sleva Tel.  737 813 409. 
* Prodám byt 2+1 Nové M sto n.M., ul.Nad 
Stadionem, panel.d m, cena 849.000,-K .
RK NEVOLAT. TEL.:608 908 915
* Prodám byt do osobního vlastnictví v 

eské Skalici. 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 st  n/M. D m je zateplen, plas-
tová okna. Volná ihned. P i nástupu kauce. 
Tel. 608 323 373
* Koupím garsonku nebo byt 1+1 v OV
nebo se žádostí do OV v Náchod , platba 
hotov . TEL.:604 437 128
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod  na 
B loveské. TEL.:737 832 174
* Koupím byt na Broumovsku. Na vlast-
nictví nezáleží. Tel: 739 486

NEMOVITOSTI

* Prodám ve Václavicích oplocený poze-
mek 5500 m2 se dv ma domky. Za vedena 
elektrika, vl.studna, p kný výhled na p ehra-
du Rozkoš. TEL.:608 245 634

* 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 obsa-
zen na dobu ur itou a druhý byt o velikos-
ti 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
* Koupím stavební pozemek v eské Ska-
lici a okolí. Tel. 776 88 67 10
* Nabídn te ke koupi rodinný d m- cha-
lupu k trval. bydlení od erv. Kostelce
sm rem na Úpici do 2,5 mil. Tel.: 608 883 
012
* Prodám hospodá ské stavení v P ibysla-
vi u Nového M sta n.M.- 2 místnosti, chlév, 
stodola. Cena dohodou. TEL.:605 579 010
* Pronajmeme skladové a provozní pro-
story v Hronov  (bývalá Jednota) celk.
plocha 400 m2, v .kancelá e a zázemí, 
vhodné pro skladování, prodejní sklad 
nebo provoz fi rmy. Dobrý p íjezd vozidel, 
vše zrekonstruováno, k dispozici od kv t-
na 2008, venkovní prostor o vel.250 m2

p ed skladem též k dispozici. TEL.: 777 
152 750
* Hledáme chalupu  s v tším pozemkem 
na polosamot . Broumovsko, Náchodsko, 
Trutnovsko. Tel. 607 939 657
* Koupím byt, domek i pozemek. Vaši 
cenu respektuji. Tel. 723 735 740 RK nevo-
lejte!
* Prodám chalupu v obci Vestec u Ho i-
ek - Babi ino údolí 3 km, 4+1, WC, sprch.

kout, studna. Malebná krajina, pot ek pro-
tékající na pozemku, možnost k tr.bydlení i
rekreaci. Cena: 1,650 tis. K  Tel: 603 512 
674
* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s 
pozemkem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.
K . TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Koupíme chalupu nebo penzion k trva-
lému bydlení za ú elem podnikání, vyšší 
cenu respektuji. Okr. NA,TU,RK. Tel.: 777 
638 525
* Prodám provozn  obchodní objekt s 1 
prázdným bytem v centru Jarom e o ploše 
290 m2 na pozemku o rozloze 900 m2, cena 
2 mil.K .TEL.:774 699 600, 775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemky v Jarom i
- 500 m2 cena 450 tis.K  a 1000 m2 cena 790 
tis.K . TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-
mail: faifr@seznam.cz
* Sháníme ke koupi rodinný d m v er-
veném Kostelci a okolí do 1,9mil. nebo 
stavební pozemek. Rychlá platba. Tel. 608 

667 734
* Prodám RD 5+1 v 

eské Skalici, celý 
podsklepený, dvou-
garáž, cena 1,760 
mil.K . TEL.:775 
061 233, e-mail:faj-
fr@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v 
Jasenné, celý pod-
sklepený, cena 2.06 
mil.K . TEL.:775 
061 233, e-mail: faj-
fr@seznam.cz

* KOUPÍM RODINNÝ DOMEK se 
zahrádkou v okolí Náchoda. Do 1.200.000 
K . Tel. 775 020 999. Sp chá!
* Prodám pozemek Horní Radechová 
4600 m2, voda + elektrika, dohoda. e-mail: 
matys.42@centrum.cz
* 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

KOUPÍM

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

* Koupím letecké odznaky, fotografi e, 
deníky, pr kazy, dekrety, ásti uniforem a 
výstroje, ap.cca do r.1970. TEL.:608 420 
808
* Koupím staré reklamní cedule, staré
p ilby, uniformy a jakýkoliv vojenský mate-
riál. Tel. 776 139 418
* Koupím p dní dlažbu, pískovcovou 
dlažbu, napaje ky žulové i mramorové, sta-
ré ploty a brány kované. TEL.:773 207 158
* Koupím betlém d ev ný, loutky a jakou-
koli kvalitní starožitnost. Férové jednání. 
TEL.:773 207 158
* Koupím staré litinové zábradlí, kované 
ploty. Tel. 776 139 418

PRODEJ

* Prodám akvarijní rybi ky, ter ovec
(PIGEON BLOOT), vel. 4,5 cm, cena 
150 K /ks. Tel. 736 765 404

* Prodám menší zachovalou kuchy skou
linku (sk í ka s d ezem + 4 šuplíky, sk í ky
s policemi, ší ka 1 m), bílá s šedým mramo-
rováním. Cena 2500 K . Tel. 603 440 969
* Prodám skateboargové prkno. 200 K .
Tel. 602 103 775      
* Prodám isté silnost nné plastové sudy 
na 150-200 litr  za 200,- K /kus. Tel. 604 
265 998

* Prodám stroj na výrobu a nást ik PUR - 
levn , cena dohodou. Zn.Kon ím s inností.
TEL.:608 414 664
* Prodám patrovou postel v etn  matrací. 
Levn . Tel. 739 577 461
* Prodám d tské chodítko na kole kách.
TEL.:491 428 422
* Prodám ko árek zn DORJAN vhodný 
od narození, barva zelenobéžová, cena 2000 
K . Tel. 776 328 024
* Prodám staveništní elektrom rový roz-
vad  1+1 v kompletním plechovém krytí, 
jisti  25 A, rok starý, cena dohodou. Robust-
ní stavební vrátek, nosnost cca 750 kg. Tel. 
777 312 128 (Náchod)
* Prodám televizor LCD Panasonic, for-
mát 16:9, úhlop í ka 58 cm, 2 roky starý, 
výborný stav. Cena 8.000 K . Tel. 491 422 
026
* Prodám levn  rozkládací jídelní st l - a 
ty i aloun né židle. Tel. 491 420 608, 720 

695 389
* Prodám dámské kolo zn.LADY 26. 
TEL.:491 428 422
* Prodám PIANINO pro za áte níky, cena 
3000 K . Tel. 732 721 676, Rychnov n.Kn.
* Prodám 3/4 dív í kolo, r žové
zn.AMULET, tém  nové s dopl ky (blat-
níky, stojánek, držák na lahev, blika ka)
cena 1500 K . Tel. 737 84 94 05
* Prodám solární desky Soladur S na
oh ev bazénové vody velikosti 3 na 1,2 m. 
Cena za kus 4.200 K . Tel. 608 380 686
* 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 soupravy pro 
restaurace - st l spojený s lavicemi 2500 K ,
kurník pro 10 nosnic, zateplený, nový cena 
5000,-. Tel. 776 042 090
* Prodám elektrický sporák AEG-
Electrolux v záruce, sklokeramická deska, 
horkovzduch, nerez. P vodní cena, 19 tis.
K , prodám levn ji, cena dohodou. Tel: 606 
646 455
* Prodám EUROSADU LEITZ na výrobu 
eurooken - velmi dobrý stav, dále st edotlaké
st íkací za ízení zn.KOMA-EST na st íkání
oken a dve í. TEL.:774 30 80 86

R ZNÉ

* Pronajmeme byt, nebytové prostory, 
sklad, garáž. Tel: 774 455 454

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

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

Hedáme spolupracovníky

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

tel.:724823687   
www.ZABEZPECENISUDEK.cz

Provádíme montáž a servis 
zabezpečovacích a kamerových 

systémů,videotelefonů a dveřních 
komunikátorů

Zabezpečovací systémy 
Sudek

* Hledám k pronájmu garáž v Náchod  - 
blízko centra. Tel. 775 444 828
* Nabízím k pronájmu reklamní plochu 
na budov  v Hronov  (Husova ul., 5 x 2,5 
m), frekventované místo, tel. 777 950 512
* Zdarma odvezu a zlikviduji osobní a 
dodávková vozidla. Více info na tel. 776 40 
20 10
* ZHUBN TE TRVALE  www.hubnete.
cz/radka1
* D chodci hledají jakoukoliv práci, žena 
spíše do kuchyn , muž jeko pomocný zed-
ník. Tel. 737 10 82 50
* Vysoce kvalitní broušení et zových pil. 
Tel. 724 11 58 55
* Do nov  otev ené regionální kancelá e
v Náchod  p ijmu t i spolehlivé asisten-
ty pro prodej. Informace: PO - PÁ - 777 
345 132

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

AUTO - MOTO

* Montáže a servis LPG Náchod, v et-
n  vým ny nádrží, p estavby tuzemských 
i v tšiny zahrani ních vozidel, ak ní ceny 
-nejnižší ve V , nap . 1 - bod za 17 000,-
K  a 4 - bod vst ik. od 27 000,-K , veš-
keré informace Vám rádi poskytneme na 
tel. 494 948 807, 777 05 44 15 nebo na e 
- mailu: psenicka.plyn@seznam.cz, ICQ 
449907348

* Prodám motorku Enduro 50 po celk.
generální oprav , STK 2010, modré bar-
vy, zachovalá, r.v.1998. Cena dohodou. 
TEL.:737 426 569
* Prodám Jawa Babetta, typ 207/200. r.v. 
1978 (jednorychlostní), p kný stav, cena 
dohodou, inf. 602 793 236
* P estavby aut na LPG, splátkový pro-
dej, akontace již od 10%. Zápis do TP i na 
zahrani ní vozy. www.autonaplyn.cz, Jaro-
m , Tel. 777 96 22 05
* Pískování auto-moto veterán  a jiných 
kovových p edm t . Tel. 776 179 503

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Práce z kancelá e, z domu. Výd lek až 
6000,-K /týden. TEL.:603 731 609

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Prodám št ata od ervená, o kovaná
- N meckého ov áka, 2 m síce stará, typu 
Rex, bez PP. TEL.:732 274 239       

BYTY

* Prodám byt 1+1 v Náchod , na Starém 
M st , tel. 723 805 498.
* Sháním byt 1+1 v tší nebo 2+1 k pro-
nájmu v Náchod  nebo okolí, i áste n
za ízený. Cena do 5500 K  v . inkasa. Tel. 
777 04 44 82
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod  B loveské
ul., volný od ervence, 6200,-K  v .inkasa,
vratná kauce 7000,-K . TEL.:604 98 38 44
* Nabídka bytu k pronájmu Broumov, 
Hronov a Dobruška. Tel: 774 455 454
* Koupím byt v Náchod  3+1, OV, nebo 
družst. s p evodem do OV do 2 let, mimo 
SUN. Platba v hotovosti. Sp chá. TEL.:605 
50 62 45
* Prodám v Náchod  nedaleko centra 
1+kk v OV, plastová okna, zateplená fasáda. 
Tel. 608 245 634
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v Nácho-
d , sídlišt  u nemocnice. P kný stav, 4. 
patro, zd né jádro. Dlouhodob jší proná-
jem. Nájem 5000 K /m s. + inkaso, vratná 
kauce. Bližší informace na tel. 608 942 065 
po 18 hodin .
* Nabízíme Vám prodej p kného pro-
storného bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko 
centra Jarom e. Byt se nachází v 1.NP 
cihlového domu v klidné ásti m sta. Ve 
m st  je veškerá ob anská vybavenost cena 
980.000K . Tel: 773 268 500,775 061 233 
nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Prodám zd ný DB 3+1, 80 m2, ve Velkém 
Po í í pop . vym ním za 1+1 v Náchod  + 
doplatek. Tel. 776 045 180. RK prosím nevolat.
* Prodám byt 4+1 (90 m2) v OV, na B lo-
veské ul. v Náchod , plast. okna, ást.
rekonstr., RK nevolat!, tel. 774 329 994
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod  - B loves-
ká ul.. TEL.:608 23 23 27
* Manželé s 3 d tmi a 2 psy hledají proná-
jem bytu 2+1, p íp. 3+1 nebo RD za rozum-
nou cenu v Náchod  a okolí s možností poz-
d jšího odkoupení. TEL.:602 675 414
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod , 42 m2, I. 
patro, internet, cihla, volný od ervna 08, 
nájemné 3000,-K  + inkaso cca 2000,-K ,
tel. 602 763 256
* Pronajmeme byt 1+1, 40 m2 v Náchod
vedle nám stí. Nájemné 4700,-K  + inkaso. 
TEL.:777 152 750
* Prodám nadstand. DB 3+1 78 m2 v
Náchod , lodžie, panel, 1. patro, po celk. 
rekonstrukci v r. 2007, zd né jádro, atyp. 
obklady, podlahy, plast. okna, kuch. linka, 
vše nové. Cena k jednání 1.390.000 K . Tel. 
607 77 13 21
* Pronajmu byt 3+1 na sídlišti Plhov,
4.patro. Volný od 1.5. Telefon: 606 633 655
* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájemné 
4500,-K . TEL.: 775 061 233 , e-mail:faj-
fr@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod  na Plhov
- 5.patro, po rekonstr., s vybavením, cena 
dohodou. Volný od 1.5.2008 TEL.: 737 069 
721
* Prodám nadstandardní družst.byt 3+1 
v Náchod  - nová okna, kuchy , plovoucí 
podlahy, nov  zd né jádro, nové osv tlení
p edsín , podlah.pl.71 m2 + balkon + sklep, 
2 NP, nutno vid t. Cena dohodou. TEL.:776 
244 127
* Pronajmu ást.za ízený byt 3+kk v 
Náchod  - Plhov, 50 m2, náj.4200,-, vratná 
záloha na oinkaso 1700,-, vratná kauce 12 
000,-. Ihned k nast hování. TEL.:724 739 
225
* Prodám byt v OV, 4+1, 86,9 m2, B loves-
ká ul. - NA, nová okna, stoupa ky, zateplení, 
balkon, sklep, kabel TV, internet, prostorný, 
p íjemné bydlení, volný - srpen 08, cena 1 
585 000,-K , tel. 604 37 80 31 (ne RK)
* Pronajmu byt 1+1, vel. 55 m2, v centru 
Hronova, volný od 1.7.2008, tel. 491 48 39 
86, 604 963 822
* Prodám DB 3+1 v Mezim stí, 75 m2,
balkon, sklep, výtah. Veškeré za ízení p e-
nechám zdarma. RK nevolat, cena 550 tis.
K . TEL.:607 94 99 13
* Prodám družstevní byt 3+1, 61 m2,
Náchod - Staré M sto, 6.patro, zd né jádro, 

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
Dolní Radechová-Pronájem nebytových prostor o zastavěné ploše 460m2,2x WC,2x umývárna......11.000,-Kč/měs.
Nové Město n/Met.-Družstevní byt 1+1 (32m2) v původním udržovaném stavu,4NP,panelový dům...725.000,-Kč
Nové Město n/Met.-Krčín-Byt 1+1(41m2) v OV, 1NP, po celkové rekonstrukci,možno užívat zahrádku..info v RK
Sendraž u N.Města n/Met.-Pěkný slunný pozemek o 1.200m2, inženýrské sítě na pozemku.............220,-Kč/m2

Spy u N.Města n/Met.-Samostatný RD (3+1) s uhelnou,zděnou garáží a stodolou,poz. 1.477m2....1.300.000,-Kč
Dobřany v Orl.horách-RD s možností dvougener.užívání (dva vchody), pozemek 327m2.....................850.000,-Kč
Lhota p.Hořičkami-Restaurace Větrník-6km od Č.Skalice,restaurace,bar a velký sál,poz.6.096m2..............info v RK
Náchod-Pozemek o 1.230m2 k výstavbě RD v ulici Za Kapličkou,inženýrské sítě u pozemku....................700,-Kč/m2

Velká Jesenice-Pozemky o 5.194m2 pro výstavbu RD,voda-vlastní,kanalizace-do čističky....................150,-Kč/m2 

Firma Jan Kočnar - silniční práce 
Náchod přijme

 STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
 STAVEBNÍHO DĚLNÍKA

s ř.p. B popř.B+E

TEL.: 604 203 001        

Pronajmu stánek 
s občerstvením na atraktivním místě 
v Deštném v Orl.h. Celoroční provoz.

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                  

NOVÝ PRODUKT 
- BLESKOVÁ HYPOTÉKA!

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

- bez registru a poplatku

TEL.: 732 729 695             

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Chiptuning 
Automobilů

Zvyšte si výkon o 30% a snižte 
spotřebu až o 1 l/100 km

WWW.CHIPTUNNINGMOTO.CZ
Tel.:724 147 896, 732 480 489    

My ANO a navíc bez poplatků!

776 492 646

MÁTE PRAVIDELNÝ PŘÍJEM?
CHYBÍ VÁM PENÍZE 

A BANKA VÁM NEPŮJČÍ?

Možnost spolupráce

Provádíme ekologickou 
likvidaci vozidel 

s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel. 774 455 454, 723 378 320    
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STAVEBNINY
DANTON

 Nabídka veškerého stavebního materiálu
 Zajímavé ceny na betonové výrobky (Best)

ZDARMA zpracování cenových nabídek.

Možnost využití dopravy s hydraulickou rukou
Kde nás najdete

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

DANTON
Dolní Radechová 273

Soukromá fi rma v Náchodě přijme

SAMOSTATNÉHO PROVOZNÍHO 
ÚČETNÍHO/ ÚČETNÍ

požadavky: 
 samostatnost   fl exibilita   praxe vítána

Životopis + fotografi i zasílejte do 15.5.2008
na adresu: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod,

označte heslem „ÚČETNÍ“

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

NÁCHODSKÁ STROJÍRNA s.r.o.
se sídlem v centru Náchoda

přijme 
do jednosměnného provozu

KVALIFIKOVANÉHO

OBRÁBĚČE OBRÁBĚČE 
KOVŮKOVŮ

PRO KLASICKÉ OBRÁBĚNÍ

Kontakt: 491 422 017, 603 425 852

  KOTEVNÍ A UPEV OVACÍ
TECHNIKA

RivCo Náchod s.r.o.
PRODEJNA Kladská 207, Náchod - B loves

v areálu firmy TOGAZ

nabízíme špi kový 
sortiment švýcarské firmy

V kv tnu a ervnu sleva na vrtáky 
MUNGO SDS+ o 4 - 26 mm

K nákupu 3 vrták  box na šroubky zdarma 

KRÁKORKA a.s.
ervený Kostelec

h l e d á

KAMENÍKY 
NEBO ŠIKOVNÉ 
ZEDNÍKY PRO 

PRÁCI
 S KAMENEM

Možnost dobrých výd lk .
Informace na tel. 491 462 706 

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
P ÍJEM CS LINK, 

GITAL LINK
pro domácnosti, rodinné domky, 
panelové domy, hotely, pensiony

profi digitální sestavy pro satelitní 
p íjem do STA (technologie HUMAX, 
TOPFIELD, AXING, TRIAX) projek-
ty, rekonstrukce stávajících systé-
m , 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

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



HRONOV spol. s r.o. Hostovského 184, 
tel.: 491 483 514

fax : 491 482 283, mobil: 602 494 408

VEŠKERÉ STAVEBNÍ, VEŠKERÉ STAVEBNÍ, 
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ, 

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCETRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
KALKULACE ZDARMAKALKULACE ZDARMA

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

MINIGOLF na ROZKOŠI 
ČESKÁ SKALICE 

- AUTOCAMP 
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

dle počasí
KVĚTEN - ČERVEN 

13 - 18 hod.
ČERVENEC - SRPEN 

10.30 - 20 hod.
ZÁŘÍ 

13 - 18 hod.
 velký výběr nápojů   lehké občerstvení

Zájezdy a skupiny osob si mohou po 
dohodě minigolf rezervovat i mimo 

danou provozní dobu.
605 315 598, 737 121 471605 315 598, 737 121 471

P edsedkyn  Okresního soudu v Náchod  vyhlašuje výb rové ízení pro obsazení místa

ASISTENTA SOUDCEASISTENTA SOUDCE
Bližší  informace na elektronické ú ední desce OS Náchod: http://portal.justice.cz/

Herna - Bar Náchod přijme

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

   TEL.: 774 101 238

eštaP klempířství

v měsíci KVĚTNU SLEVA 50% 
na dámské kadeřnické služby,

při předložení tohoto kuponu

Komenského ulice, Náchod

ke každému barvení čelenka ZDARMA
 při koupi výrobku                             SLEVA 15%

Objednávky: 774 255 893  



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

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN

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

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

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ 
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY

 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky, 

    ozdoby na nehty 
 kabelky
 výroba bižuterie na zakázku
 zakázkové krejčovství
 prodej oděvů

po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie TETA) 

NÁCHOD, tel.: 775 775 171

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.:
602 145 222 

Náchod, eskoskalická 252 (objekt Správy budov) 
Tel. : 491 543 089, 608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Kontrola a plnění 

klimatizace do konce května 

se slevou 20%

DĚTSKÝ SECOND HAND z ANGLIE

VYDRÝSEKVYDRÝSEK
NÁCHOD, v ulici Purkyňova 561

- vedle dětsk.střediska
 dětské oblečení 

všech věk.kategorií
 dospělé, outlet next
 přijímáme do komis.
 prodeje kočárky

PO-PÁ   8-12  13-17

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

Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Hledá pracovníka na pozici:

Požadujeme:
 SŠ nebo VŠ, nejlépe ekonomického směru  

  praxi na obdobné asistentské pozici výhodou
 PC dovednosti na velmi dobré uživatelské úrovni (Excel, Word, Powerpoint, Outlook)

 dobrou znalost českého jazyka (slovem, písmem)
 středně komunikativní znalost AJ    znalost pravidel úřední korespondence

 spolehlivost, pečlivost a vysokou míru odpovědnosti   schopnost učit se novým věcem
 dobré organizační, komunikační a prezentační schopnosti  

 profesionální, příjemné a reprezentativní vystupování a jednání (osobně i po telefonu)  
 morální a občanská bezúhonnost   řidičské oprávnění skupiny B

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
 životopis s přehledem profesní praxe a případnými referencemi  motivační dopis  ověřené doklady o 

dosaženém vzdělání

Nástup od:  1.8.2008 nebo dle dohody
Uzávěrka přihlášek:  16.5.2008

Přihlášky zasílejte na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr.Lukáš Holub, vedoucí Oddělení personálního rozvoje a mezd Purkyňova 446, 547 69 Náchod

Asistent/ka ředitele

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    

STAVEBNINY 
v Novém M st  nad Metují - Kr ín
(maloobchod-velkoobchod, slevy z ceníku výrobce)

Materiál na rodinné domy od základu až po st echy – kv ten 2008!!
IZOLACE - edi . desky  600x1000 (st echa, podkroví) -   990,- K  /m3 (30m3

s dopravou)      
 St ešní okna FENESTRA  - ak ní ceny – snížení !!!

 Lepenky (hydroizolace), nap . Bitagit (Parabit) V60S35 42,50-K /m2

 Cihla plná P20, 29x14x6,5cm 5,50K /ks (do vyprodání)   
BETONY - ztracené BEDN NÍ 50x25x š.15,20,30,40,50cm, nap . š.30cm 35,-K /ks

+ dlažby, obrubníky, palisády, plotové tvárnice
Hutní materiál, roxory, kari sít , ocel plochá, traverzy, trubky atd.

Sádrokarton  + dopl ky !
A další stavební materiály: zdivo, malty, tmely, st echy komplet + dopl ky,  komíny 
EKO, železo, obklady, dlažby, ná adí, kanalizace + drenáže, písky, št rky, betony atd. 

Doprava s rukou, záp j ka kontejneru, výpo ty, poradenství.
Ceny bez DPH !! 

Kontakt: Stavebniny Kr ín, Žižkovo nám stí 123, (naproti základní škole).
Tel./fax: 491 475 349, mobil.: 606 648 849, 

e-mail: probi.stavebniny@seznam.cz



MALÁ HRA O VELKÉ VĚCIMALÁ HRA O VELKÉ VĚCI
   Zasedání M stského zastupitelstva v Náchod  nebývá zrovna koridou, kde proti statnému 
býku samosprávné byrokracie stojí lidem milovaný toreador nastavující soupe i muletu utka-
nou z ob anských práv a svobod. Nebývá... Hned v úvodu se totiž díky aktivit  zastupitelského 
klubu eské strany sociáln  demokratické poda ilo za adit do jednání bod týkající se zamýšle-
né výstavby Obchodního centra TEPNA. Starosta Ing. Old ich tvrte ka kontroval výpadem, 
aby se tento bod projednal až po b žné agend . Zkušeným již tato informace nazna ila, že 
zatímco zastupitel m v konvicích stydla káva, bude ješt  horko. Zastupitel Mirek Brát se ujal 
úkolu celý nový bod jednání krátce uvést. Jádro pudla zakopané v bývalém areálu Tepny se 
jmenuje nové hypermarkety v Náchod , obchody velké, ba grandiózní, které by co do plochy 
spolkly osamocený Lídl (navzdory jeho levnosti) hned n kolikrát. Otázka zn la jednoduše: 
Mají ob ané m sta právo mluvit do zamýšlené akce, i když se jedná o aktivitu soukromého 

investora na soukromém pozemku? Jednací 
sál, kde zasedali zastupitelé, byl tou malou 
herní plochou. Cílem hry jsou však velké v ci: 
Právo na informace, právo íci, já nechci! A 
necht lo se. Ob anské sdružení prezentované 
na jednání zastupitelstva panem Kudrná em 
argumentovalo nár stem dopravy, necitelnos-
tí celého zám ru v i okolí a dalšími infor-
macemi. Debata byla bou livá a jako vlna 
prostupovala mnoha zú astn nými. A chleba 
se lámal v obecných i konkrétních rovinách. 
Radní Ing. Šubert tak musel vyv tlovat, nako-
lik je objektivní, když jeho elektronická adre-
sa obsahuje název domény fi rmy, která má s 
plány v této oblasti hodn  co do in ní. Pon -
kud nespokojen, že nad Beránkem nelétají 
strategické bombardéry, nedošlo k masové-
mu zatýkání a v bec debata nejevila známky 
p erodu v ru ní argumentaci ve stylu útoku 
kanadských zlatokop  na vlak plný whisky, 
zapojuje se do debaty i starý známý „zu ivý 
reportér“ Miro Rousek a navrhuje p emíst ní 
obou market  na sídlišt  SUN. Jeho návrhu 
nelze up ít pionýrskou odvahu i logiku (síd-
lišt  SUN je stále bez vlastního obchodu), 
p esto je nutno p ipomenout i existenci tako-
vých „podružných dokument “ jako je územ-
ní plán rozvoje m sta i právo soukromého 
vlastníka soukrom  podnikat bez nutnosti 
konzultovat své strategické zám ry a vize s 

vedením redakce Náchodského ne asu. P esto mohli všichni zú astn ní odcházet ze zastupi-
telstva spokojeni, protože návrh na usnesení defi novaný zastupitelem Mgr. Petránkem byl jedi-
ným možným kompromisem, t.j. umožnil m stu hledat v rámci probíhajících ízení (stavební 
zákon apod..) kompromis mezi zájmy soukromé fi rmy a zájmy ob an  m sta: M sto nem že 
zám r výstavby nového nepotraviná ského + dalšího potraviná ského marketu ve svém katast-
ru vetovat. M že však stát na stran  svých ob an , jejichž zájmy zastupuje. A to vše dostate n
transparentn  a ve ejn  v rámci regulérního jednání m stského zastupitelstva. Malá hra o velké 
v ci dopadla úsp šn . V ci zdánliv  tajné, jsou nyní v ci zcela ve ejné. M sto se bude ídit 
zasedáním zastupitelstva. Ob anským iniciativám se dostalo prostoru k diskuzi.

Ing. Šubrt má možnost zaujmout revidující stanovisko ke své e - mailové adrese..

   K p edložení a podepsání Deklarace vzájemné spolupráce a podpory, došlo 25. dubna 2008, p i
setkání zástupc  partnerských m st eské Skalice a Polanica Zdrój v eskoskalické Vile erych.
Starosta Tomáš Hubka a burmistrz Jerzy Terlecki vzájemným podpisem potvrdili dlouhodobou 
mezinárodní spolupráci a podporu spole ných projekt  v oblasti sociální, ekonomické, vzd lávací,
kulturní, životního prost edí, cestovního ruchu a regionálního rozvoje.
   Recipro ní návšt va delegace z partnerského m sta prob hla za ú asti zástupc  samosprávy, pracovní-
k  M Ú, p ísp vkových spole ností a dalších inovník  m sta. Sou ástí návšt vy byla i prohlídka m sta 

eské Skalice, kde po krátké besed  u kávy a vzájemném p edstavení v penzionu Olga, byla navštíve-
na stará škola, dále pak muzeum Boženy N mcové a Textilní muzeum. Zdejší expozice zachovalých 
textilních, šicích stroj , tiska ských válc  a dalšího dochovaného za ízení, v etn  potišt ných látek, se 
polským p átel m líbila. Velmi kladn  hodnotili p ístup m sta k dnes již pomalu neexistujícímu pr mys-
lu, v tomto regionu kdysi tak rozvinutému. I p es nep íze  po así se dle programu uskute nila návšt va 
Ratibo ic, kde se okružní jízdou hosté seznámili s místními památkami, jimiž je zámek, b lidlo, mlýn a 
další. Krátká zastávka byla i v Autokempu Rozkoš. Posledním bodem prohlídky m sta byla pozvánka do 
DDM Bájo, kde bylo p ipraveno vystoupení folklorního souboru Barunka a seznámení s jeho za ízením 
a celkovou inností. Pracovní setkání delegací, v etn  individuálních návšt v školních za ízení, hasi ské 
zbrojnice a sportovního areálu, bylo zakon eno v místním Eurestu. text a foto Ivan Vávra
Foto . 1 - Delegace navštívila za p ítomnosti zástupc  m sta eské Skalice muzeum Boženy N m-
cové. Na snímku si hosté prohlížejí maketu Babi ina údolí.
Foto . 2 - Podepsání deklarace ve Vile erych, zleva starosta Tomáš Hubka a burmistrz Jerzy 
Terlecki.

DEKLARACE PODEPSÁNA

DEN ZEMĚ v Mateřské škole na Kramolně
Po celý rok u íme d ti p írodu obdivo-
vat, milovat a chránit, chápat svrcho-
vanost p írody a pod ízenost lov ka. 
Vychováváme z dít te jedine nou, vše-
strann  rozvinutou osobnost, která m že 
svými aktivitami ve prosp ch p írod-
ního systému „zachránit sv t“, vedeme 
je k zodpov dnosti za vlastní chování. 
D ti získávají poznatky o odpadových 
materiálech. DEN ZEM  jsme spole n
oslavili týdenním ekologickým projek-
tem nazvaným „ NAŠE PLANETA MÁ 
SVÁTEK“, kdy se všechny d ti aktivn
zapojily do zlepšení a ochrany životní-
ho prost edí. Zasadily na školní zahrad
ovocný strom, vysely na záhonky semín-
ka, zasázely naklí ený hrášek s fazolí, 
které si samy p edp stovaly v kelímcích, 
dále uklidily spole n  les za školkou a 
na pozdrav Zemi kreslily na chodnících 
po obci veselá sluní ka. Aby ani spolu-
ob ané na Kramoln  nezapomínali na 
naší p írodu a chránili ji, obdarovávaly je 
d ti vlastnoru n  vyrobenými sluní ky. 
Zahráli jsme si ekologické hry a u ili se, 
co p írod  škodí a co jí prospívá. Samo-
z ejmostí bylo i t íd ní odpad . Vedle t í-
d ní papír  a plast  u nás v tomto týdnu 

p ibyl nový kontejner na vybité baterie. D ti si tak rozší ily znalosti o nebezpe ném 
odpadu. S t íd ním odpad  nám pomáhá i OÚ Kramolna. Nachystaný papírový odpad 
odváží pan starosta do sb rných surovin. D ti také v tomto týdnu navštívily DDM 
Dé ko v Náchod , kde „putovaly do zem  zázrak “. Sou ástí našeho projektu byla 
akce „Zasa  si sv j strom“, do kterého se zapojili i rodi e. P isp li fi nan ní ástkou 
na zakoupení t jí a spole n  s d tmi vysadili živý plot na naší školní zahrad . Týdenní 
ekologický projekt se i p es nep íze  po así vyda il a d ti si odnesly spoustu zážitk  a 
poznatk  o naší Zemi. VYUŽIJTE KAŽDÉ P ÍLEŽITOSTI, ABYSTE PRO P ÍRO-
DU N CO UD LALI!                                                         Kolektiv mate ské školy    

spol. ACF EC s.r.o.
provozovna v Bohuslavicích 

nad Metují přijme 

KOVOOBRÁBĚČE
pro konvenční a CNC stroje.

Kontakt:
acf.machanova@seznam.cz        

Obchodní družstvo Impro, 
Zábrodí, Končiny, 549 41 Čer. Kostelec, 
provozovna pila Horní Rybníky přijme

VEDOUCÍHO PILY
Požadujeme SŠ vzdělání, praxi 

v oboru dřevovýroby.

Kontakt: p. Prouzová, tel. 491 445 206,
e-mail: personalni@odimpro.com           

Zastupitel MUDr. Ladislav Tichý nad studií Obchodního centra Tepna Foto Mirek Brát
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Prezentace studentských prací St ední ško-
ly propaga ní tvorby a polygrafi e (Velké 
Po í í)  v náchodské galerii U MISTRA 
S PALMOU obsahovala i ukázky návrh
logotyp  projektu MARE NOSTRUM. 
Tento projekt navazuje na knihu našeho 
redak ního kolegy  Mirka Bráta „Thalassa 
– Evropou v kapce vody“, kterou na pod-

zim lo ského roku vydalo nakladatelství NAŠE VOJSKO.   Vít zné 
logo symbolizující mo skou vlnu vytvo il student Jakub Hrachový 
z Náchoda. Logo je již umíst no na ofi ciálních web stranách projektu  
na adrese www.marenostrum.cz

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

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
 strojírenské vzdělání (min. SOU s maturitou)   orientace ve výkresové dokumentaci

 znalost práce na PC   flexibilitu a spolehlivost, základní znalost normy TS 16949

Technolog/Konstruktér
Požadavky: 

 strojírenské vzdělání (min. SOU s maturitou)   orientace ve výkresové dokumentaci    znalost 
práce na PC a konstrukční SW   flexibilitu a spolehlivost, základní znalost normy TS 16949

Kontaktní osoba: Jiří Miler, tel. 491 467 085, j.miler@boltjes.cz

Obsluha tvářecích strojů 
do dvousměnného provozu

Pracovník technické kontroly

Požadavky: 
 MIN. ukončené SOU   strojírenská praxe   spolehlivost   flexibilita, slušnost

Kontaktní osoby: mistři Jan Šácha, Petr Štěpánský, tel. 491 467 071 
mistri@boltjes.cz

Nabízíme:
práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem 

pro významné zákazníky z automobilového  a topenářského
 průmyslového segmentu

ODM OVÁNÍ LEN  P EDSTAVENSTVA NÁCHODSKÉ NEMOCNICE

V ERA, DNES a ZÍTRA?
  V dob  placení poplatk  u léka e, které by m lo, mimo jiné, „umravnit“ pacienty, aby léka ské 
ošet ení vyhledávali uvážliv  a v nezbytných p ípadech, p sobí pon kud „nemravným p ízvukem“ 
informace, že lidé dohlížející na chod nemocnic si za svoji práci
ú tují ástky nepom rn  vyšší. Naše zdroje hovo í o tom, že v rámci provedení zvláštních prací pro 
Oblastní nemocnici v Náchod  si n kte í lenové jejího bývalého p edstavenstva ú tovali ástky, 
které dosahovaly výše p es 1000 K  za hodinu. Jakou diagnózu p ipojit k takovému jednání, uvážíme 
- li, že v p edstavenstvu Oblastní nemocnice zasedají i lidé s mandátem zákonodárc  naší zem ? Jak 
poté chápat snahu ušet it ve zdravotnictví fi nan ní prost edky a maximum ušet ených pen z p esu-
nout p ímo do sféry lé ebné pé e? Mají v bec být takové informace tajné? Odpov  na tuto otázku 
jsme hledali v oslovení Mgr. Zde ky Horníkové, poslankyn  PS P R ( lenka p edstavenstva v ONN 
v minulém období) a senátora Ing. Petra Pakosty, který pracuje v sou asném p edstavenstvu.

„V ERA“
   Paní Poslankyn  Horníková nám k této otázce poskytla následující odpov : „Na Váš dotaz odpo-
vídám velice ráda a vítám, že chcete zabránit „šum m“, které jsou naprosto zbyte né a neopodstatn -
né. Na dotaz odpovídám jednoduše. Moje p íjmy jsou sou ástí mého da ového p iznání, informaci 
podrobn jší neposkytnu ne proto, že by byla p ekvapivá, spíše by vyvolala zklamání, ale hlavn  je 
to v c, která se dotýká všech koleg  z p edstavenstva, nebo  naše odm ny byly jednotné, stejné a já 
bych tím zve ejnila jejich p íjem a k tomu
nemám souhlas....“ 

„DNES“
   Sou asný len p edstavenstva ONN v Náchod  Ing. Petr Pakosta se k tématu vyjád il takto: 
„Nepovažuji za správný názor ten, že mají být informace o odm nách p edstavenstva a dozor í rady 
náchodské nemocnice n jak utajovány. Jednak jsou zde vynakládány ve ejné prost edky a ti, kdo 
tyto peníze platí (plátci zdravotního pojišt ní) mají právo v d t, jak je s jejich prost edky nakládáno, 
jednak je informace o odm nách len  orgán  sou ástí výro ní zprávy každé slušné spole nosti. Z 
rozhodnutí jediného akcioná e jsou odm ny len  p edstavenstva nyní v náchodské nemocnici ve 
výši 1000,-K  za m síc. Tato výše je spíše symbolická a je to myšleno jako náhrada výdaj  vzniklých 
s inností lena p edstavenstva.
   Pokud se týká vašich informací o tom, že v minulosti byly vypláceny ástky mnohem vyšší, bohužel 
musím íci, že tato informace je pravdivá. Nebylo to však formou odm n len  orgán , ale formou 
dohod o provedení práce s popisem innosti pro ONN. Takto formulované odm ny dosahovaly výše 
n kolika desítek tisíc korun pro leny p edstavenstva. U p edsedy p edstavenstva šlo o ástky o ád 
vyšší, které byly vypláceny na základ  pokynu n kterých len  p edstavenstva. Nové p edstavenstvo 
tyto praktiky okamžit  zrušilo.“

„A ZÍTRA?“
   Jedna jistota z stává. „Tak, bude to ch ipka. Ležet, dodržovat pitný režim, šet it se ... A u sest i ky 
zapla te 30 korun eských ...“ R



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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Tady je Policie
eské republiky - 3.

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

Sleva na vybrané spodní prádlo 30 - 40%

D Í V K A   E C H A

K L Á R A Foto: Václav Rohlí ek

P ED CH IPKOU 
CHOLERA

  Naše sou asnost je ohrožována p ízrakem
pta í ch ipky. I v minulém století však lidé 
zaznamenávali úhyny pta ích kolonií epi-
demickou chorobou. Tak nap íklad v b ez-
nu 1903 vypukla v Kr ín  cholera dr beže.
Padlo jí za ob  50 kus  hus a slepic. Na 
levém b ehu eky nebyl zpozorován jediný 
p ípad.... Událost je zaznamenána v pam t-
ních knihách Nového M sta nad Metují a 
Kr ína. Dodejme, že oproti virové pta í
ch ipce není toto infek ní bakteriální one-
mocn ní dr beže p enosné na lov ka. (r)

Sešívané 
jaro 

na zámku
  Pan Josef Barto  - Dobenín s chotí a Správa 
zámku Nové M sto nad Metují Vás srde n
zvou na výstavu patchworku, která je insta-
lována 30. kv tna 2008 v Galerii Pod Žeb-
rovkou. Otev eno je denn , mimo pond lí,
od 9 do 16 hodin. Každou sobotu je pro náv-
št vníky p ipraven workshop.

Setkání s 
dopravní policií

  Dopravní inspektorát, jako sou ást služ-
by po ádkové uniformované policie, plní 
zákonné úkoly a pomáhá zajiš ovat ve ejný 
po ádek, a to zejména na našich dálnicích, sil-
nicích, silni kách, ( i stezkách pro cyklisty). 
Dopravní policisté jsou tou složkou policie, 
která v ob anech vyvolává asi nejrozporupl-
n jší pocity. Ale, p e t te si, prosím, následu-
jící fakta!
  Každé 3 minuty dojde k dopravní nehod ,
každých 17 minut je lehce zran n lov k, 
každých 100 minut je t žce zran n lov k, 
každou 7 hodinu v d sledku nehody jeden 
lov k zem e!ro n  se v eské republice 

stane asi 200 000 dopravních nehod. 180 000 
z nich zaviní idi i motorových vozidel, nej-
ast jšími p í inami nehod je nev nování se 
ízení (telefonování, kou ení, otá ení se do 

vozu,...), nedodržování bezpe né vzdálenosti 
(správný odstup je asi 2 vte iny), p ekra o-
vání stanovené rychlosti, nedání p ednosti v 
jízd  a vjížd ní do protism ru, p edjížd ní v 
nebezpe ných úsecích, sp ch. Ro n  zem e

na eských silnicích asi 1 300 lidí z toho asi 
40 d tí! Lidé nej ast ji bourají v prosinci a 
letních m sících, následují víkendové dny, 
pak svátky, ale také když projížd jí okolo 
dopravní nehody a nesoust edí se na vlastní 
jízdu !,A na záv r otázka: Znáte povinnou 
výbavu automobilu? Máte všechny její sou-
ásti provozuschopné?

 Takže p ipomenutí pro zapomn tlivé: 
Do povinné výbavy pat í autolékárni ka, 
výstražný trojúhelník, náhradní kolo, p íru -
ní zvedák, klí  na šrouby kol vozu, náhradní 
žárovka, náhradní 
elektrické pojistky. 
Nad rámec povinné 
výbavy dopravní 
policisté doporu u-
jí mít v aut  bater-
ku, refl exní vestu 
(pozor-je povinná 
pro všechna vozi-
dla využívaná pro 
služební ú ely), 
rukavice, lano a 
hasicí p ístroj!
V p íštím ísle Vás seznámíme s tím, jak 
postupovat, když se stala autonehoda.

Eva Pracha ová, 
tisková mluv í P R, O Náchod

Elpo - elektro, Běloveská 955, 547 01 Náchod 
Tel. 491 424 736, 602 790 044 vedle edoku a Restaurace Sport

Nabízí slevy až 65%Nabízí slevy až 65%
od 3.5. do 17.5.

navíc dalších 5% na veškerý sortiment
p íklad:

ANGLICKÝ KARTÁ OVACÍANGLICKÝ KARTÁ OVACÍ 
VYSAVAVYSAVA

vhodný i pro silné alergiky
standardní cena: 7990,-

naše ak ní cena: 2999,-

navíc sleva - 5%:2849,-

   Naše nabídka pro spole enství vlastník  je 
zam ena i na ryze praktické, provozní innosti.
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v etn  údržby a 
revizí rozvod  pro tato média. VY budete bydlet, 
MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb p i
správ  vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro spole enství vlastník

   jednotek

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

POTŘEBUJETE PENÍZE?POTŘEBUJETE PENÍZE?
Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?

Tak proč si nepůjčíte?Tak proč si nepůjčíte?
   
Výše úvěru Délka splácení Výše splátky Celkem zaplatíte

  30 000 Kč 58 měsíců 770 Kč 44 660 Kč
  50 000 Kč 58 měsíců 1 250 Kč 72 500 Kč
100 000 Kč 58 měsíců 2 350 Kč 136 300 Kč
200 000 Kč 58 měsíců 4 400 Kč 255 200 Kč
300 000 Kč 58 měsíců 6 600 Kč 382 800 Kč
Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání! Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání! Zavolejte: 724 725 799Zavolejte: 724 725 799


