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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

AK�NÍ CENY MY�EK
 SPORÁK� I PRA�EK

 

    AK�NÍ CENY
 TV LCD I PLAZEM

VESTAVNÉ SPOT�EBI�E
SE SLEVOU AŽ 54 %

Na 10.ro�níku RÝZMBURSKÉHO VO�ÍŠKANa 10.ro�níku RÝZMBURSKÉHO VO�ÍŠKA  
aneb psí výstav� pro všechny, byly v ned�li 3.kv�tna  v areálu SULTÁN  kynologic-
ké centrum Žernov - Rýzmburk k vid�ní mimo jiné i ukázky Agility  a výcviku poli-
cejních ps�.                                                                                                    foto Echo

M�síc kv�ten, lásky �as. Kteroupak lahvi�ku dám si zas... 
                Rulandu, Portugal, Pálavu... Jé, to se zase nasm�ju.. Jarmila Jirásková

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

230V/50Hz
p�íkon 600W
pr�m�r se�ení 320 mm

EL. SEKA�KA 2v1
ELM 600 DUO

NOVINKA 2v1
P�ÍDAVNÁ KOLE�KA
SB	RNÝ PYTLÍK
TELESKOPICKÁ RUKOJE

MOŽNOST SE�ENÍ STRUNOU - NOŽEM

Jarmila Jirásková

Ztratil se 
krémový 
perský 
kocour 

v Sokolské 
ulici v Náchodě, 
prosím volejte 
603 934 627

� Mistrovství �eské republiky v mažoretkovém sportu bylo op�t úsp�šné pro 
náchodské mažoretky. Na fotogra� i Josefa Voltra je skupina mažoretek  s diplo-
mem za první místo.

jazykové a vzdělávací kurzy, běžné,
odborné, i úřední překlady a tlumočení  

Nabízíme kurzy

Přihlášky přijímáme telefonicky:
491 423 077, 605 211 991 (AJ), 
491 420 945, 603 440 969 (NJ), 

nebo e-mail: 
lada.petrankova@gatenachod.cz (NJ),

 jan.moucha@worldonline.cz (AJ). 
Více informací najdete na našich 

internetových stránkách www.gatenachod.cz

ANGLIČTINY 
I. - IV. ročník, 

NĚMČINY
I. - IV. ročník

PROJEKČNÍPROJEKČNÍ
PRÁCEPRÁCE

Nízkoenergetické 
a pasivní domy

Ing. Antonín ŠimekIng. Antonín Šimek
tel:774 893 480

www.ekostavba.czwww.ekostavba.cz



 Hv�zdy 
na talí�i

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

   Špan�lsko se p�i�adilo ke �len�m Evropských spole�enství v  roce 1986 spole�n� s Por-
tugalskem, jehož gastronomií jsme se zabývali minule. Špan�lská kuchyn� je opravdu roz-
manitá. Na pob�eží p�evažují ryby a saláty, ve vnitrozemí masité pokrmy a husté polévky. 
Pro severní Špan�lsko až k Pyrenejím jsou charakteristické omá�ky, pro Aragon je typické 
ragú, pro Katalánii ryby, region Valencie a Murcie je oblastí rýže, v jižním Špan�lsku se vše 
smaží a v centrálním Špan�lsku je základem pe�ení �i rožn�ní. Všude je však tradicí �asté 
používání �esneku a olivového oleje, místo n�hož se v n�kterých oblastech používá sádlo. 
Nikde nechybí ovoce a zelenina, oblíbené jsou brambory a raj�ata. Ve všech regionech 
mají sv�j „kotlík“, tedy vše va�í v jednom hrnci. R�zné jsou ovšem suroviny a r�zná jsou i 
ko�ení. Galicijská kuchyn� je v celém Špan�lsku nejznám�jší.
Zdejším velmi oblíbeným pokrmem je chobotnice po trhovecku, tradi�ní je také piroh pln�-
ný masovou nebo rybí sm�sí s cibulí.
Typickým jídlem je va�ená vep�ová noži�ka s mladými �epnými listy, která se servíruje s 
uzenkou a bramborem. V deštivém a chladném dni p�ijde vždy vhod silný vývar, v n�mž 
vždy objevíte zelí, fazole a brambory. Z Galicie by �lov�k nem�l odjet, aniž by ochutnal 
n�který z mnoha druh� plod� mo�e. Snad nejznám�jší jsou mušle sv. Jakuba, jejichž obsah 
nasekaný nadrobno se smíchá s cibulí, petrželkou a strouhankou, lastura se touto sm�sí 
vyplní a pe�e v troub�. Královnou špan�lských p�íloh je rýže p�ipravovaná na stovky zp�so-
b�. Je i základní surovinou valencijské paelly, která se stala sou�ástí mezinárodní kuchyn�.
Ta tradi�ní se p�ipravuje z kousk� ku�ecího a králi�ího masa a plod� mo�e. Všude je p�í-
tomná zelenina ve všech možných variantách a samoz�ejm� ovoce, od jablek, p�es citrusové 
plody až po fíky a granátová jablka. �asté je použití r�zných druh� ko�ení a aromatických 
bylinek. Andaluskou kuchyni proslavilo sherry a sušená šunka, která se servíruje v ten-
kých plátcích. Sm�s smažených rybi�ek se servíruje p�edevším na pob�eží Costa del Sol. 
Andaluskou specialitou na léto, která pronikla do celého Špan�lska, je gazpacho, studená 
polévka, jejímž základem jsou raj�ata, paprika, �esnek, olej a chléb. Velký výb�r sladkostí 
je poz�statkem arabské kultury. Mou�níky jsou nejr�zn�jšími variacemi lístkového t�sta 
a žloutkového krému. Velmi cen�né jsou produkty z iberského prasete chovaného voln� 
ve velkých výb�zích a živeného bukvicemi nebo jedlými kaštany. Jist� tedy souhlasíte, že 
p�epestrá špan�lská kuchyn� vybízí každého turistu k objevování skute�ných kuliná�ských 
skvost�.

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“

�ím krmí Špan�lé prasátka?�ím krmí Špan�lé prasátka?

   Léto je za dve�mi  a s ním také typické bou�ky doprovázené nejen hromy, ale také  blesky.  Blesk je 
silný elektrický výboj vzniklý v atmosfé�e. Úder blesku lze chápat jako zkrat mezi mrakem a zemí, 
kdy se výboj sestupující z mraku setká s výbojem ze zem�. Takový výboj o n�kolika desítkách až 
stovkách tisíc ampér m�že nejen zp�sobit požár, ale kv�li tzv.  p�ep��ovým impuls�m zap�í�init i 
zna�né škody na elektrických a elektronických p�ístrojích a za�ízeních, a co h��, zranit lidi.
   B�hem bou�ky nejsme v ohrožení jen my, lidé, ale škody hrozí i našim elektrospot�ebi��m a v�bec 
všem p�ístroj�m napájeným elekt�inou. Blesk se v n�kterých parametrech chová jako vysokofrek-
ven�ní proud. Jako elektrický fenomén má tak blesk vliv na veškerá elektrická za�ízení v blízkosti 
bou�ky. Sta�í pouze, aby blesk ude�il do elektrického vedení nebo jiného vodi�e (telefonní vedení, 
datové kabely apod.) a p�ep��ový impuls zp�sobený zásahem blesku m�že poškodit �i nenávratn� 
zni�it spot�ebi�e v okruhu n�kolika kilometr�. Samotný bleskosvod i pojistky a jisti�e jsou proti úde-
ru blesku tém�� bezmocné. P�i bou�ce tak mohou být nenávratn� zni�eny po�íta�e, audiotechnika, 
domácí videa i domácí kuchy�ské spot�ebi�e, plynové kotle apod.
P�esto je možné se na možné ú�inky bou�ky p�edem p�ipravit. Ješt� p�ed jejím p�íchodem, �i p�i del-
ším opušt�ní domácnosti je t�eba v dom� odpojit od elektrické sít� veškeré spot�ebi�e, které nemusí 
být nutn� v provozu, odpojit anténní p�ípojku od  televize, telefonní linku od modemu po�íta�e apod., 
aby nedošlo k jejich poškození nebo zni�ení. Je nutno zd�raznit, že v  podobném p�ípad� nesta�í jen 
vypnout vypína� �i jisti�. Bohužel ne vždy je možné toto preventivní �ešení realizovat. N�které spo-
t�ebi�e nelze jednoduše „od�íznout“ od okolí a navíc n�které p�ístroje musí fungovat i b�hem bou�ky. 
	ešením m�že být moderní za�ízení sloužící k ochran� proti pulsnímu p�ep�tí - tzv. p�ep��ová ochra-
na, která chrání nejen proti výboj�m blesku, ale obecn� proti jakýmkoliv prudkým výkyv�m nap�tí v 
elektrické síti. Svodi�e bleskových proud� a svodi�e p�ep�tí svedou p�ep��ový impuls bezpe�n� do 
zem� nebo do takového místa, kde nezp�sobí škodu. Stejn� jako v jiných p�ípadech však platí jasná 
pravidla: vhodná za�ízení a p�ístroje chránící náš d�m p�ed podobnými riziky bychom m�li vybrat až 
po konzultaci s  kvali
 kovanými odborníky a odborné 
 rm� bychom také m�li sv��it jejich následnou 
instalaci a pravidelnou údržbu.

Nespoléhejte na pov�ry. Sví�ka - hromni�ka vás p�ed bleskem neochrání.
Až je Vám domov oázou bezpe�í p�ejí Hasi�i Nové M�sto nad Metují

POZOR NA BLESK

EU TIP

Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, 7 místností ............................................................................................395 000,- Kč 
Vila v Náchodě u zámku, nové el.rozvody, zahrada 3 452 m2, vlastní studna............................................................................4 995 000,- Kč
Menší rodinný dům nedaleko centra České Skalice, 3 místnosti, kuchyň, WC ..............................................................................2 590 000,-Kč 
Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části České Skalice ...........................................................................3 999 000,- Kč
Byt o výměře 38m2 1+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují ...................................................................................590 000,- Kč
Rodinný dům v Bohdašíně, zahrada 1486 m2, přírodní jezírka, vl.studna ..................................................................................1 099 000,- Kč

Dva zánovní nezávislé rodinné domy (2x č.p.)v nádherné části obce Vysokov s 
výhledem do kraje. Dvojdomí tvoří celek se společnou zahradou, zahradním dom-
kem a bazénem. Vhodné pro 2 rodiny. Dispozice: 2+1 a 3+1, garáž, dílna, užitná 
plocha 70 + 115 m2. Vytápění ustřední včetně podlahového (plyn), vodovod + vl.studna, 
jímka, 2x koupelna (hydromasážní vana), 2x WC, el. 220/380V. Plocha celkem 1151 m2.
� Cena : 5 900 000,- Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

VZPOMÍNKA
   Dne 12. kv�tna 2009 uplyne jeden smutný rok, kdy nás 
navždy opustil náš syn Hynek Nentwich z �erveného Kos-
telce, povoláním kucha�.

                                                                   Stále vzpomínají 

syn Michal a rodina Nentwichova 
a St�edova                                  

   
                

Příjme všeobecnou účetní 
na poloviční úvazek

Pracoviště Česká Skalice, Bezručova 607

Požadujeme: �  vzdělání USO v oboru nebo SEŠ
 �  praxe výhodou
 �  výborná znalost užívání MS OFFICE (Exel,Word,Outlok)
 �  řidičské oprávnění „B“
 � spolehlivost, samostatnost, komunikační a organizační 
          schopnosti, časová fl exibilita
 Vaše profesní životopisy na pozici všeobecná účetní  zasílejte na adresu: 

BONO servis s.r.o., Bezručova 607, Česká Skalice 552 03,
k rukám pí.Bc.Volné 

nebo na e-mail: pvolna@kskbono.cz
tel.: 491 477 260, 491 453 823-5        

Nabízíme: práci v dynamicky se rozvíjející, prosperující fi rmě
Zajímavé mzdové ohodnocení

Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
Možnost stravování

Město Česká Skalice
        třída T. G. Masaryka 80, 552 03  Česká Skalice,

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce

strážník městské policie 
v České Skalici

Požadavky města na danou funkci 
- předpoklady, dovednosti,

  náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce 
- jsou uvedeny na

  úřední desce MěÚ v České Skalici 
a na elektronické úřední

desce -  el. adresa :www.ceskaskalice.cz

Vaše pøání = realita !!!
Peníze expres, nejvýhodnìjší podmínky, ptáte se kolik?

Odpovídáme = Kolik chcete od 50 000,-Kè
Ke každému schválenému úvìru kredit. karta ZDARMA

tel. 731 817 679, 603 940 082              

Neúčelová hypotéka na 30 let 
bez příjmu, registru! 

Nejnižší úrok v ČR! 120 % odhadu! 
Ručení kupovanou nemovitostí, druž. bytem!
I na sesplatnění dluhů. Spolupráce možná. 

Tel. 603 940 082, 731 817 679             

Zprostředkuji kreditní kartu VISA! 
na 100 000,-Kč 
Potřebujete pouze OP 

a 1000,-Kč - při založení kreditní karty 
- bez příjmu a registru! Možná spolupráce.

Tel. 603 940 082, 731 817 679              

VÝPRODEJ
použitého stav.ná�adí

- bourací a vrtací kladiva
- vysouše�e staveb KROLL

- láma�ky zámk.dlažby

TEL.: 603 248 002          

 Nákup a prodej traktorů, 
man. techniky, zemních 

a stavebních strojů. 

Tel: 602 230 773       

PROVÁDÍME VEŠKERÉ 
ZEDNICKÉ PRÁCE

Letité zkušenosti
TEL.:776 146 173   

technické prohlídkY vozidel 
všech kategorií

• Evidenční  * Vozidla individuálně dovezená 
   VINTEST
• Technologie komplexního prověřování původnosti 
   VIN foto
• Fotodokumentace vozidla a klasifi kace jeho poškození
   EUROVIN OCIS / SBZ OCIS
• Ochranné značení skel automobilu se současnou 
   registrací údajů o vozidle do Systému OCIS
  OVĚŘENÍ ANALOGOVÝCH TACHOGRAFŮ

NOVINKA!!NOVINKA!!
Ověřování digitálních tachografů od 1.5.2009

• Stahování dat z digitálního tachografu
• Stahování dat karty řidiče a fi remní karty

Pracovní doba: 
PO,ST 7.00-18.00 hod., ÚT, ČT  7.00-14.00 hod

PÁ 7.00-10.00 hod., SO 8.00-11.00 hod

STK Náchod, Českoskalická ul., 549 12 Náchod-Vysokov
Tel.: 491 421 859, fax: 491 421 826, www.stk-nachod.cz, 

www.autotest-tkmv.cz

PRO OBCHODNÍ KANCELÁ� V NÁCHOD�
P�IJMEME

DV� ASISTENTKY
PRO PRODEJ POŽADUJEME

KOMUNIKATIVNÍ SCHOPNOSTI,
P�ÍJEMNÝ VZHLED I VYSTUPOVÁNÍ,

INFORMACE: PO-PÁ DO 18 HOD.

TEL. 777 345 132

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

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
� Žádné poplatky
� Solidní jednání

tel.: 775 979 589

Provádíme 
ekologickou 

likvidaci vozidel 
s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel.:774 455 454,
723 378 320    

608103810, 606270421



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
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 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

NECHCETE DO PLASTOVÝCH 
OKEN ŽALUZIE?
DEJTE SI ROLETY!
50 DRUHŮ LÁTEK

ŽA
LU
ZI
E

ŽA
LU
ZI
E

 Realitní Kancelá� REKA - Doležal a Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, nám�stí T.G.M. 

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

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

Obec:  Horní Radecho        Okres: Náchod
V�tší, 2 gener. RD na klidném míst�  obce. V 
p�ízemí  byt 1+2, koupelna a WC. V pat�e tém�� 
dokon�ená rekonstr. v�. plast.oken s volnou disp. 
1+3. Sklípek a  garáž s dílnou k dokon�ení. Voda 
z vl. studny + ve�ejná,  septik, 230/400V, topení 
ÚT. Opl. poz.1304 m2 s kolnami.Velmi p�íjemné 
bydlení. Volné po dohod�!!
Zn.: 08D                   CENA:  2.520.000,-K�

Obec: Police nad Metují     Okres: Náchod
Prodej bytu  3+1 v os. vl. ve 2. pat�e panelového 
domu o ploše 62 m2 v klidné lokalit� obce. V byt� 
je zapo�ata rekonstrukce – zd�né jádro, p�íprava na 
podhledy nové rozvody vody, odpady apod. Sít� z 
ve�. �ád�, topení ÚT dálkové. V cen� sklípek, k 
užívání kolárna, ko�árkárna a podíl na pozemku - 
menší zahrádky a letní posezení. Ihned volný !!
Zn.: 09B424                  CENA: 768.000,-K� 

ROZHODOVÁNÍ
� volba školy          � sebehledání      � výběr zaměstnání

s využitím moderní psychodiagnostiky
Irena Vašátková, psychologické poradenství

tel.608 265 551, www.vasatkova.cz          

�arod�jnický slet
   Na internát Hrad�any, pat�ící St�ední škole Husovo nám. 1218 Nové M�sto nad Metují, která 
vzd�lává nejen žáky s poruchami u�ení a chování, se slétly v úterý 28. dubna �arod�jnice. A že 
to nebyli lecjaké �arod�jnice a �arod�jníci, hned se dali do tance kolem ohn�. Za mohutného 
za�íkávání (aby již nastaly prázdniny a p�estaly školní písemky a zkoušky) rejdili vesele do 
kola. Jeden z nich (podezírám ho, že to byl zamaskovaný divý lesní muž) p�ilétl dokonce na 
košt�ti, které vyrobili a r�znými strašidly ozdobili žáci Praktické školy. Jejich rej ocenila 
nejvyšší �arod�jnice sladkou mali�kostí. Poté vypuklo opékání bu�tík� a �arod�jnice se nená-
padn� vplížily mezi ostatní žáky, kde setrvaly ve vzájemném povídání až do ve�era.
                                                                                                                         Mája Balcarová          

14. - 18.5.2009
Sleva 20%

na veškeré zboží Tescoma
(mimo akčního zboží)

14.5. PROMO TEAM
atrakce, vaření...

Kuchyňské potřeby Kamenice 143, Náchod
Jsme tu pro Vás

po - pá 8.00 - 17.00
so 8.00 - 11.30    

VELKÝ ÚSP�CH - OND�EJ MATOUŠ POSTUPIL
   B�hem b�ezna letošního roku se uskute�nilo školní kolo fotogra� cké sout�že pro d�ti s 

názvem MLÁDÍ V POHYBU. Do krajského kola zaslala naše škola t�i fotogra� e žák� Odn�e-
je Matouše - 7.A, Filipa Kratochvíla - 7.A a Kryštofa Kinla - 6.B. Velice nás pot�šila zpráva, že 
fotogra� e Od�eje Matouše skon�ila na 3. míst� a postupuje tímto do celostátního � nále, které 
se uskute�ní v Tábo�e ve dnech 23.- 28.6. v rámci „Her IV. letní olympiády d�tí a mládeže 
�eské republiky“. Ond�eji, d�kujeme za vzornou reprezentaci naší školy a držíme palce v 
celostátním � nále!     Za ZŠ Komenského Nové M�sto nad Metují Bc. So�a Novotná

   Zveme všechny d�ti, rodi�e i prarodi�e na Lipí na h�išt� za školou. Práv� tam vypukne v 
sobotu 30.5.2009 ve 14.00 hod. tradi�ní-v po�adí již desátá a tedy jubilejní-oslava Lipského
D�tského dne. T�šit se m�žete na projíž�ku na koních, horolezeckou lanovku, cyklistický sla-
lom, p�nu a mnoho dalších atrakcí. DOPORU�UJEME - NÁHRADNÍ OBLE�ENÍ SEBOU! 
P�ij�te v�as a p�ejte nám p�kné po�así.   T�šíme se na Vás!
                                   SDH - Lipí, knihovna Lipí, lipské mamky a všichni lipští nadšenci

Ilustra�ní foto je z lo�ského roku. I letos si jist� d�tský den užijeme...         

   Studenti SŠ propaga�ní tvorby a polygra� e z Velkého Po�í�í dokázali, že jim není lhostejné 
v jakém prost�edí žijí. P�i p�íležitosti dne Zem� oblékli pracovní od�v a s kole�ky, lopatami a 
hráb�mi vyrazili uklízet okolí školy. Pro zpest�ení p�itom cvi�ili sv�j post�eh a logiku tím, že 
mezi odpadky hledali ukryté indicie a podle nich se snažili poznat tajemnou osobu. Odm�nou 
za celé snažení byl domácí štrúdl, na kterém si všichni na záv�r pochutnali.    

Den Zem�Den Zem�

Dr.byt v Náchod� 1+3, 75 m2 po rekonst. Cena jen 1.100.000,-K�

Nový Hotel v Náchodě  
přijmeme na HPP nebo VPP
 pracovníky na tyto pozice:   

HOTELOVÁ RECEPČNÍ 
- sekretářské služby 

 ( AJ nebo NJ , zkušenosti na PC )  
 VRCHNÍ ČÍŠNÍK - SERVÍRKA

 ( praxe výhodou )
 Nástup možný ihned, mate-li zájem o více 

informací, zašlete prosím životopis
 s kontaktem+foto 

na : e-mail: info@hotel-tommy.com 
tel. 602 138 333.

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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Přijmu prodavače -
 SKLADNÍKA a MONTÉRA 

do prodejny nábytku v Náchodě.

Tel. 608 480 700     

P + P
Pavel Plíštil

Zabýváme se svozem, t�íd�ním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.

P�istavíme kontejner a odvezeme.

ul.17.listopadu                                                                 PO, ST, PA  8 - 14.30 hod.
�ervený Kostelec                          www.srot.tk                     ÚT, �T  8 - 16.30 hod.
tel. 491 462 543                                                                            SO  8 - 12      hod.

T�šíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro � rmy, samosprávy, instituce.

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

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



eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
mobil 777 155 344

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

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

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

Komplexní čištění interiérů vozidel, 
stříkání dutin 

a spodků vozidel.

Vozidlo je jako nové a dlouho čisté.
Bližší informace na tel.:773 490 534 

Robert Voborník, Černčice

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.:
602 145 222 

 

AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempí�ské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

Uklidové práce
fi rma Kovalský

                                                čištění oken, koberců,                                             
                                           autočalounění

telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

Jarní úklidy

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál                        

(sáčky, fi ltry, kobosan)
- výkup a prodej

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



   Srde�n� zveme na neobvyklý koncert „Spo-
le�ná v�c“. Tomáš Pfeiffer rozezní Vodná�ský 
zvon - nástroj, o kterém lze nalézt písemné 
záznamy z �ínské dynastie Ming, ale s nejv�tší 
pravd�podobností je jeho p�vod ješt� mnohem 
starší. P�i h�e vzniká bohatá škála alikvotních 
tón�, které podle staré lamaistické tradice pro-
nikají celým t�lem až k samotným bu�kám, na 
které potom pozitivn� p�sobí.
Nástroj obsahuje také vodu, která p�i h�e levi-
tuje až do výše desítek centimetr� �i vytvá�í na 
hladin� r�zné obrazce. Koncert je doprovázen 
i projekcí. Po skon�ení koncertu se poslucha�i 
mohou zblízka seznámit s nástrojem a zeptat 
se na to, co je zajímá.
Koncert se koná ve st�edu 13. kv�tna v 19. 
hodin v Divadle Dr. Josefa �ížka (Beránek) v 
Náchod�.
Vstupenky jsou v p�edprodeji v Infocentru Na 
Kamenici nebo je lze objednat na tel. 774 032 
776.
Více informací se dozvíte na www.dub.cz.

VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128, 491 420 881

Provádíme práce
� klempířské � pokrývačské 
� natěračské � opravy komínů
� opravy a nátěry � oken a 

dveří � malířské práce

Mobil 731 922 338    

Axis4, a.s.
Provozovatel Centrálního registru produktů a firem 

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

V případě vašeho zájmu zašlete emailem profesní životopis (včetně telefonního spojení na vás)
Kontakty: Email: mazurovova@axis4.info

tel: 603 436 888 (Zuzana Mazurovová), 491 435 413 (Hana Filipová)

� SŠ vzdělání s maturitou – podmínkou
� vynikající komunikační schopnosti

� uživatelská znalost PC (Excel, Word)
� orientace na zákazníka, flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost

Požadujeme:

Nabízíme:
� práce v klidném a čistém prostředí
� zajímavé platové ohodnocení  
     (základní plat a provize z prodeje)
� pracovní doba Po-Pá (7,00-15,30)
� práce na hlavní pracovní poměr

� pracoviště v centru města Náchod
� nástup v červnu 2009
� vhodné pro osoby se zdravotním postižením
� vhodné pro absolventy

Pražská společnost AXIS4, a.s. se sídlem v centru města Náchod přijme:

 OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO TELEFONNÍ PRODEJ 
– PRACOVNÍKY CALL CENTRA

NÁPLŇ PRÁCE:
� Nabídka a prodej produktů společnosti � následná péče o klienta

� administrativa spojená s prodejem
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

Velký výběr LAST MINUTE zájezdů 2009

*CK VTT 
- specialista na Řecko a Řecké ostrovy

*Kréta-Chania, 28.5.-8.6.2009,
 /hotel Sea Front/, 

strava polopenze, cena 12.900,-Kč/osoba včetně 
všech příplatku a komplexního pojištění

*Kypr-Protaras, 28.5.-4.6.2009, 
/hotel Kapetanios Bay/,  

strava polopenze, cena 12.900,-Kč/osoba včetně všech 
příplatků a komplexního pojištění, strava plopenze

*Lefkada, 2.-12.6.2009, /hotel Pegasos/, 
strava polopenze, cena 12.900,-Kč/osoba včetně 

všech příplatků a komplexního pojištění*
*Korfu, 4.-15.6.2009, /studia Marios/, 

bez jídla, cena 6.900,-Kč/osoba včetně všech 
příplatků a komplexního pojištění

*Zakynthos, 4.-15.6.2009, /hotel Iliessa beach/, 
strava polopenze, cena 11.500,-Kč/osoba včetně 

všech příplatků a komplexního pojištění*
Možnost SVOZU Z NÁCHODA ZDARMA 

na letiště i zpět.

*CK CAR TOUR 
- specialista na CHORVATSKO-VODICE, svozy z 

Náchoda pouze u nás
Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2009 

s odjezdem z NÁCHOD
Divadlo Milenium - KLADIVO NA 
ČARODĚJNICE - 27.6.2009 od 19h

První český muzikál inspirovaný opravdovou historií 
českých zemí. Hrají: Ilona Csáková, Sisa Sklovská, Jiří 

Zonyga,..... Cena: *1.045*,-Kč včetně dopravy a průvodce
Divadlo Broadway -  ADÉLA JEŠTĚ 
NEVEČEŘELA - 19.9.2009 od 18h

Příběh je nejen parodiíí na rodokapsové detektivky a 
brakovou literaturu, ale také ukázkou velkého kontrastu 

mezi americkou a českou kulturou.
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ladislav Potměšil, Petr 

Štěpánek. Zuzana Norisová  - Cena: *1.099*,-
Kč/*1.149*,-Kč včetně dopravy a průvodce

Divadlo Hybernia -- DRACULA  - 10.10.2009 od 18h
Děj se odehrává v patnáctém a devatenáctém sto-
letí, a v současnosti Hrají: Daniel Hůlka, Monika 

Absolonová, Kamila Nývltová, Josef Vojtek,..
Cena: *1.149*,-Kč včetně dopravy a průvodce

!DÁLE ZAJIŠ�UJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

Kadeřnický salon
AKCE LÉTO

Ampule Power dose (hloubková péče) za 150,-Kč
platí pro ČERVEN + ČERVENEC

* prodlužování vlasů zn. Balmain
* prodej kvalitní vlasové kosmetiky L’oreál Professional

! Vyzkoušejte proti sluníčku velmi příjemnou řadu SOLAR SUBLIME !
Iveta Vítová - tel. 776 344 900

Kosmetický salonKosmetický salon - VYBALTE SI ŠTÍHLEJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ „JÁ“
* hluboká detoxikace, formování postavy, vyhlazování celulitidy, zpevnění pokožky, 

detoxikace, odkyselení organizmu, podpora vitality a navíc! 
GARANCE ZTRÁTY 15 cm za pouhé dvě hodiny! (jinak tento zábal neplatíte)

- Přijďte se přesvědčit, nemáte co ztratit, jen přebytečné centimetry...
Petra Rozínková - tel. 775 416 977 

- www.kosmetikapetra.cz

p

SALON SCARLET
Hurdálkova 206, Náchod (naproti Kinu Vesmír)

Stříhání psů
NABÍZÍM 

NETRADIČNÍ SLUŽBU 
- stříhání psů u Vás doma
všech plemen i křížence, 

ve Vaší přítomnosti
Zdenka Hepnarová

Tyršova 205
547 01 Náchod

Tel.: 491 431 269
       776 022 550        

KONCERT SPOLE�NÁ V�CKONCERT SPOLE�NÁ V�C

Prodáme 
zemědělský objekt

- bývalý teletník v k.ú. 
Horní Radechová. 

Vhodné k všestrannému 
využití.

Informace 
na tel: 491 445 202.     

AUTEX-BABY  VELKOOBCHOD
s kojeneckým a dětským textilem

zahajuje 1.kolo výběrového řízení na pozici
             

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
 

Náplň: prodej kojeneckého a dětského textilu

Požadavky: � možnost přenocování Po-Čt v ČR a SK
                      � min. úplné SŠ vzdělání 
 � občanská bezůhonost
 � znalost práce na PC
   � praxe v obchodním jednání
                   � ŘP – skupina B 
 �  časová fl exibilita
   � samostatnost,spolehlivost,
   � zodpovědnost
  � komunikativní a obchodní schopnosti
  � při jednání se zákazníky

   
Nabízíme: � automobil pro prodej
                    � mob.telefon + přenosný počítač
                    � práce v mladém kolektivu
                 � zaměstnanecký poměr  

CV –  strukturovaný životopis 
s aktuální fotografi í zasílejte do 31.5.2009 

na  tuto adresu:                
AUTEX-BABY  Nové Město nad Metují  

54901 Vrchoviny 66, 
e-mail:autex@autex-baby.cz

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!



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 rod. d�m nebo chalupu, bez exekuce 
a dalších právních vad, na klidném míst� (Náchod-
sko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Prodám v Novém M�st� n.M. starší RD neda-
leko 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

PRODEJ

* Prodám bazén pr�m�r 5,8 metr�, nutno opravit 
vrchní nafukovací okraj. P�v. cena 7 500, NYNÍ 3 
000 K�. Tel: 606 614 832
* Prodám sporák MORA 267 na propan butan s 
velkou bombou - 800,-K� ,. TEL.:603 266 454
* Levn� prodám starší nepoužité bílé obklada�ky 
15x15 cm. Tel. 739 155 617
* Prodám elektrickou kompresorovou mrazni�-
ku CALEX 50, cena dohodou. Tel. 491 422 839
* Prodám dob�e zavedené ob�erstvení u cyklos-
tezky: perfektn� vybavený p�ív�s 5,5 m, el. proud, 
studená voda, odpad, 2x ekol. WC, sezení pro cca 
40 osob, Nebo možno jednoduše p�evézt kamko-
liv. P�i rychlém jednání sleva. Tel. 608 807 797

* Prodám maringotku na Rozkoši. TEL.:602 47 
47 41
* Prodám podlahové fošny tl.40 mm nehoblované, 
ší�e 25 - 35 cm, délka 4 m, 20 kus�, sušené na 8% 
vlhkosti. Cena 5000,-K� /m3. Hronov. TEL.:602 
220 944
* Prodám v�tší množství �istých jutových pytl� 
105x70. Cena:20,-K�/ks Volejte: 604 265 998

* Prodám stavební trámy a železni�mí pražce v 
Novém M�st� n.M., cena dohodou. TEL.:777 55 10 
22
* Prodám nové dámské kolo s pomoc.motorkem, 
nafukovací �lun s motorkem. Zdravotní d�vody. 
TEL.:491 473 957
* Prodám 40 m3 pali�ek pln�ného semínka s ple-
vy jako palivo (biomasa), cena 30,-K�/m3. Hronov. 
TEL.:602 220 944
* Prodám plastové láhve s uzáv�rem (obsah 3 
litry) vhodné na zalévání kv�tin, apod. - cena: 1,- 
K�/ks. Tel.: 491 451 210 - p. Matuška. E-mail: petr.
matuska@dedra.cz

KOUP�
* Prodám sporák hn�dý - kombinovaný (zn.
Mora), dále sadu v�tších železných �erných hrnc� 
- kvalitních, dále chlebový ná�ezák - vše rok pou-
žité, nutno vid�t, za polovi�ní ceny - i jednotliv�. 
Tel. 720 642 300
* Hoblovku koupím ší�e 250 - 300 mm tovární vý-
roby ve funk�ním stavu. TEL.:724 251 357
* Koupím starší automatickou pra�ku, spolehli-
vou, levn�. TEL.: 776 146 173
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodin-
ky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Slušné 
jednání platba v hotovosti. Tel. 603 549 451
* 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
* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji �ády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 
735 593

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakelito-
vá autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, 
modelové železnice, vlá�ky TT, HO, aj., hodiny, 
hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vyznamenání a 
�ády LM aj. staré nepot�ebné i poškozené p�edm�ty. 
Tel. 608 811 683

R�ZNÉ

* Pronajmu garáž - náb�eží El.Krásnohorské, v Ná-
chod�, ihned volná, tel.491 428 464
* Provádím se�ení zahrad, sad� a špatn� p�ístup-
ných svah�, udržovaných i neudržovaných, prace 
k�ovino�ezem - rota�ní seka�kou. 1 - 1,50 K�/m2, do-
prava v cen�. Volat 19-20 hod. na tel. 605 319 638
* P�enechám pronájem zavedeného baru v centru 
Náchoda za odkup vybavení. Bar je po rekonstrukci 
a pln� vybaven. Tel. 774 72 72 53

* P�enechám pronájem obchodu (kancelá�ské pro-
story), 21 m2, v Náchod�. Tel.777 602 624
* Pronajmu prodejnu v centru Hronova. Tel. 739 
155 617
* Poradce výživy, sestavování jídelní�ku. tel.608 
145 555
* Pronajmu samostatný pokoj s p�íslušenstvím a 
zvláštním vchodem, za�ízený, v rodinném dom� v Ná-
chod�. Tel. 491 428 024
* Pronajmu prostory v Hronov� k drobnému podni-
kání, kade�nictví, pedikúra, manikúra, kancelá�. Cent-
rum. Tel. 608 66 77 30
* Živnostníci podnikatelé pot�ebujete p�j�it? Bez 
poplatk� i za�ínající volejte na tel. 731 781 250

* HUBN�TE ZDRAV� A TRVALE, www.hubnete.
cz/dobesova
* Nabízím výuku n�mec.jazyka pro d�ti a dosp�lé 
v Novém M�st� n.M., dlouholeté pedagogické zkuše-
nosti. TEL.:777 014 487
* Hledáte zam�stnání? Máte maturitu? Rád/a se ba-
víte s lidmi? Máte-li auto, je to výhoda. Volejte 776 
565 600
* P�enechám zaplacený jazykový kurz v Heidel-
bergu (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

* Postavte se � n.krizi �elem,www.cinnostdoma.cz/
p1ohoda
* Zhubn�t� trvale,prof.vedení,www.hubnete.cz/
b5est
* Pronajmu garáž v Náchod� za okresním soudem, 

sídl. SUN, ul. R�žová, od 1.7. TEL.:739 578 943
* Pronajmu v RD 3 místnosti ve Velkém Po�í�í. 
Tel. 731 782 204
* DB 1+1 Jarom��/kasárny \“padesátka\“, zre-
konstruovany d�m,byt v p�ízemí-bezbar. p�ístup, 
sušána, kolárna, v blízkosti centrum i zele�. Vyba-
vení: plovoucí podlahy, rohová vana, vestavba - ku-
chy�(skloker., my�ka..), komora pro od�vy, plast.
okna, vlastní sklep,možnost p�enechání nábytku. 
TEL.:604 631 632
* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle nám�stí v 
Náchod�. Byt po nedávné rekonstrukci. Velmi dob-
rý stav. Pouze bezproblémoví zájemci. Nájemné 
4000,-K� a inkaso. Kauce nutná. Telefon správce 
777 152 750
* Pronajmu za�ízený družstevní byt 3+1 na 
Sídlišti u nemocnice v Náchod�. M�sí�ní proná-
jem 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

* Pronajmu byt 1+1 Náchod-Plhov, �áste�n� za�í-
zený, 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 v Náchod� naproti Kinu Ves-
mír. Cena dohodou - výhodn�. TEL.:603 194 192
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+kk v Náchod� v 1. 
NP poblíž centra. Nájem + zál. na energie 5.700,-
K�, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou, v Nácho-
d� na Lipím naproti hospod�, nájem 3.500,-K� + 
inkaso, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu nový byt na okraji Hronova, 70 m2, 
volný ihned. Kontakt 608 21 31 54
* Pronajmu nový byt na okraji Hronova, 38 m2, 
volný ihned. Tel. 608 21 31 54
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod� cihla, zateple-
ný, plastová okna, sušárna, prádelna, velký dv�r k 
dispozici, nízké náklady. Cena 1.190.000 K�. Tel. 
608 540 491
* Prodám v Náchod� nadstandard. byt 2+kk v 
OV a p�kný zateplený DB 1+kk, balkon. tel. 604 
336 337
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� SUN. 
Cena: 1 190 000,- K�. Tel. 774 311 404
* Prodám družstevní  byt 3+1 v Náchod� na Plho-
v�. Cena: 1 199 000,- K�. Tel. 774 311 404

NEMOVITOSTI

* Hledáme stavební pozemek v Orl.  horách, nejl. 
Sedlo�ov, Olešnice,Rokytnice na stavbu chaty, jižní 
svah, blízkost lesa, zimní sporty Tel.: 608 883 012
* Prodáme p�kný RD v Teplicích n.Met.-Zdo-
�ov.V 1NP 2+1 s koupelnou,dílnou a spíží,v 2 
NP 2 pokoje s novou koupelnou a velkou tera-
sou. Na pozemku 581 m2 je zd�ná kolna. Cena: 
1.350.000,-K�,tel.603 165 971
* Prodám v�tší ovocnou zahradu nedaleko Nácho-
da. Možnost rekrea�ní výstavby. Tel. 773 047 085
* Koupíme chatu se zahrádkou v okolí Náchoda, 
tel.: 776  239 161
* Prodáme pozemky k výstavb� RD(v�etn� inž.
sítí) v p�kných lokalitách obcí Slavo�ov,Bohuslavi-
ce,Provodov a Spy u N.M�sta n.Met.Další info na 
tel.602 204 002.
* Koupím RD nebo vym�ním byt 3+1 v OV + do-
platek - v Náchod� a blízkém okolí. Tel. 736 407 
017
* Hledáme roubenku na polosamot� s pozemkem 
cca 300m2, okr. NA,TU,RK, krásný výhled, klid, 
les Tel.: 608 667 734

* Prodám stavební pozemek v Dolní Radechové. 
TEL.:608 66 77 30, 608 66 77 34
* Prodám nebo pronajmu novostavbu nízkoener-
getického RD ve Slav�tín� u Nového M�sta n.Met. 
a v Polici n.Met. Tel. 603 525 531
* Prodám RD v 	erveném Kostelci, plyn. topení, 
nová koupelna, WC, nová st�echa, poz.1250 m2. 1,8 
mil.K�. TEL.:776 698 035
* Prodám roubenou chalupu s pozemkem - 1 km 
od Kuksu. �áste�ná rekonstrukce. (objekt i s po-
zemkem) cca 900 m2 - 770 000,-K�. Tel. 608 405 
819
* Prodám RD 5+1 v 	eské Skalici, celý podskle-
pený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K�. TEL.:775 061 
233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�,který se na-
chází 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 Jaro-
m��i 5+kk, cena 2,5 
mil.K�. TEL.:775 061 
233, e- mail: faifr@
seznam.cz
* Prodám RD 4+1 
v Jasenné, celý pod-
sklepený, cena 2.06 
mil.K�. TEL.:775 061 
233, e-mail: faifr@se-
znam.cz
* Pronajmeme skla-
dové a provozní 
prostory v Hrono-
v� (bývalá Jednota) 
celk.plocha 400 m2, 
v�.kancelá�e a zázemí, 
vhodné pro sklado-
vání, prodejní sklad 
nebo provoz � rmy. 
Dobrý p�íjezd vozidel, 
vše zrekonstruováno, 

*  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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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.              
Jaroměř,možnost převodu.
� � Cena 1.190.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1/52m2/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.p.,              
 Náchod.  � Cena 1.170.000 Kč
* Prodej bytu 3+1,76 m2/DV/ B/2.p.,  
Náchod. � Cena 1.200.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 62 m2/DV/B/3.p., Jaro-
měř.  � Cena 1.400.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 71,5 m2/OV/L/12.p., 
Náchod.  � Cena 1.330.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 72 m2/DV/L/2.p., Týniště 
n.O.  � Cena 1.250.000 Kč.
* Prodej 1/2 RD 3+1/OV,Náchod-Klínek 
s  garáží.  � Cena 1.480.000 Kč.
* Prodej 1/2 RD 4+1/OV,Chvalkovice, klid-
né místo.  � Cena 2.600.000 Kč.
* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.
horách.  � Cena 4.300.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce 
Bezděkov.  � Cena vč. vybavení.  
     1.780.000 Kč.
 

Pobočka Náchod:
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735

SEZNÁMENÍ
* VŠ 45/165 hledá prima muže,sport. založeného, 
s vy�ešenou minulostí, pro život ve dvou. Ozvi se. 
SMS - 606 847 418
* Lukáš 30 let, prý pohledný, by rád našel hodnou 
romantickou ženu z Náchoda(ska). Dít� není p�e-
kážkou. Mé zájmy: p�íroda, cestovaní, rodina, pla-
vání, kolo, tenis, atd. Mobil:722 718 448

BYTY

* Sháníme ke koupi  byt 2+1, 3+1 v Náchod� nebo 
Novém M�st� n/Met., hotovost. Tel.: 773 55 90 14
* Nabízíme k prodeji byty v Novém M�st� n.M.-
Kr�ín,1+1 (38 m2)- 569.000,-K� a 2+1 (48 m2)-
699.000,-K�-sleva! Byty jsou po �ást.rekonstrukci, 
s plast.okny a s možností užívání zahrádky.Tel.602 
204 002-Ideal Reality.
* Nabídn�te k prodeji byt pop�.d�m v N.M�st� 
n.Met.a okolí na tel.724 869 259.
* Pronajmu byt 3+ kk v cihlovém dom� v blízkos-
ti centra v Náchod�, I. kategorie, balkon, volný od 
1.8.2009, tel. 491 428 464
* Prodám 2+1 v OV, 60 m2, panelák, Nové M�sto 
n.Met., balkon, komora, sklep, nové stoupa�ky, za-
teplený, volný. Tel. 608 031 070
* Prodám rodinný d�m (p�ldomek) v Náchod�-
B�lovsi, 4+1, 2xkoupelna a WC, velká garáž. Cel-
ková plocha 209 m2. Dobrý stav. Cena 2.300.000.
Kontakt 737 216 951

* Prodám byt 1+kk (40 m2) 1.NP zd�ného domu 
v Náchod�, sídlišt� SUN, dispozice: obýv.pokoj s 
kuchy�.koutemn prostorná p�esí� a koupelna, WC, 
sklep. Ihned volný, cena 680.000,-K�. TEL.:732 
742 047 po 17.hod.
* Koupím byt 2+1 v Náchod�, os. vlastnictví, nej-
lépe v p�vodním stavu za odpovídající cenu. Nabíd-
n�te. Tel. 776 114 975
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� poblíž centra. Tel. 
736 431 112
* Pronajmu hezký slunný byt 2+1 v Náchod� 
Plhov�, celková plocha 61 m2, nájem 4000 K� + 
inkaso. Tel. 602 135 440, volat po 19. hod.
* Nabízíme pronájem bytu 3+1 v Náchod�, Bílá 1962, 
7. podlaží na dobu neur�itou. Tel.: 733/131 189
* Pronajmu 1 místnost za 3.200,-K� a 1 místnost 
za 2.200,-K� v�etn� inkasa, ob� za�ízené s kabel.
tel., SUN Náchod. TEL.:603 711 210
* Hledám nájem pronájem malého 1+1, 1+kk 
nebo garsonky v Náchod� a okolí, dlouhodob�. 
Internet.p�ípojka vítána. Jsme neku�áci. TEL.:776 
673 371
* Prodám garsonku, Náchod B�loveská v OV nebo 
vym�ním za 3+1 v OV Plhov + doplatek, p�ípadn� 
3+1 koupím. TEL.:603 550 557
* Prodám slunný byt v OV 1+1 36m2 v �eské Ska-
lici v 1.NP cihl.domu, nová plast.okna, p�da, sklep, 
k�lna, zahrada.Cena: 980 tis.K�. Tel.:608 602 460
* Levný pronájem bytu 1+1, centrum obce, i krát-
kodob�. Tel. 776 593 447
* Vym�ním státní garzonku v Praze, �erný Most 
u metra za podobný byt v Náchod� nebo okolí. Tel. 
603 731 966
* Pronajmu byt 3+1, 65m2 po celkové rekonstruk-
ci, garáž, v klidné lokalit� Nového M�sta nad Metu-
jí, tel. 774 726 200
* Majitel domu pronajme dlouhodob� 1+1 ve 
Velkém Po�í�í. Tel. 605 58 16 39
* Pronajmu byt 3+1 a garsonku v �eské Skalici. 
TEL.:491 427 880
* Pronajmu byt 1+1 v Novém M�st� n.M. v pa-
nelovém zatepleném dom�. Nová plastová okna. 
K pronajmutí ihned. 4000,-K� + inkaso. TEl: 777 
103 897
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� u nemocnice. Ihned 
volný, �ást. za�.. Dohoda. TEL.:736 467 067
* Prodám modern� p�ed�laný družst.byt 3+1 
�ást. za�ízený 72 m2, na sídl. u nem. v Náchod�. 
Cena 950 tis.K�. TEL.:607 76 46 57
* Koupím byt v menší obci na Náchodsku do 1mil. 
Tel. 739 486 403
* Pronajmu dlouhodob� garsonku na Pražské ul. 
v Náchod� - po rekonstrukci, nájem 3500,-K� + in-
kaso, tel. 724 123 191
* Pronajmu hezký byt 3+1 v Náchod�. Jedná se o 
slunný byt s balkonem a výhledem do p�írody. Mož-
nost nast�hování od dubna 2009. Tel.: 732 129 355.
* 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
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod�, nájem + záloha 
na spot�ebu 7.000 K�. Kauce 20.000 K�. Tel. 607 
175 271
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, v dobrém stavu, 

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

Pěkná zděná chata 
v N.Městě n.M.

Chata je po celk.rekonstr.s vybavením,možnost 
trv.bydlení-2+1s koupelnou a WC,pozemek i s le-
sem-(2.200m2).Klidné místo,řeka a rybník 50 m.                                       

Cena: 789.000,-Kč

RD s komer. prostory v Č.Skalici

Nachází se poblíž náměstí, je ve tvaru „U“.Mož-
nost podnikání i bydlení-8 místností s koupelnami
a WC ,garáž,k část.rekonstr.PP pěkný sklep.

Cena: 1.500.000,-Kč

Nové byty do OV 
v N.Městě n.Met.

Výstavba nových bytů do OV 1+kk-3+1(36-75m2)
probíhá v lukrativní části města-“Březinky“.Při 
včastné rezervaci možnost úprav dle přání klienta.

Cena: od 24.500,-Kč/m2

ihned volná. Tel. 608 245 634

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

RAMECEK: P�ijmu spolehlivé brigádníky na 
se�ení trávy. Tel.724 173 560

* Hledám zam�stnání �íšníka, vyu�en v oboru, 
stá�í 22 let. Na Náchodsku nebo Trutnovsku.. Tel. 
721 283 655 nebo SMS
* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 6000,-
K�/týden. TEL.:603 731 609
* 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 domova nebo z kancelá�e, výd�lek až 
6000,-K�/týdn� mobil: 724 907 894

AUTO-MOTO

* Prodám Lada VAZ 2101 kombi, bílá, 1981, udr-
žovaná, provoz pouze v lét�, 1. majitel, 78000km. 
R�zné díly, kompletní výfukový systém. Tech. pro-
hlídka do 2010/07/31. TEL.:605 543 305
* Prodám AVIA A 21 Furgon turbo, na �idi�ský 
pr�kaz B, r.v.1996, naj. 92 tis.km, 1.majitel, tažné 
za�ízení, garážovaný, velmi dobrý stav, nové zimní 
pneu, STK do 02/2011. Cena 38 000,-K�. Náchod. 
TEL.:602 220 944
* Prodám traktor Zetor 7011 - 100.000,- K�, 5211 
- 125.000,- K�, traktory jsou bez SPZ od podniku, 
plnn� funk�ní. Tel: 602 269  279
* Prodám traktor 7245 UKT (dvojnaviják) s ram-
pova�em - 315.000,- K�, 6945 UKT - 180.000,- K�. 
Tel: 724 694 780
* Prodám traktor 7211, 6911, 7245, 7745, 16145 
turbo, dvouosý vlek 5t olejový skláp��, vše s SPZ. 
Tel: 602 279 965
* Prodám traktor 5711 s SPZ - 58.000,- K�, nakla-
da� UNK 320 - 135.000,- K�, terénní Desta 3222 - 
95.000,- K�, Praga V3S t�ístranný skláp�� - 40.000,- 
K�, V3S je�áb AD 080 - 170.000,- K�, Tatra 148 
je�áb (hojka) - 100.000,- K�. Tel: 602 670 110
* Prodám UNC 060 + podkopové za�ízení, 2x lo-
pata, sklapovací vidle na slámu i na hn�j, radlice 
na sníh, rozrýva� na zeminu, náhradní motor Zetor 
t�íválec, i jednotliv�. Tel: 602 230 773
* Prodám traktor Major 3011, 4011, 7711, jed-
noosý skláp�cí orig. Vlek, cisternu na 3000l (pitná 
voda), terénní Desta 3522 TXK, Multikár 25 sklá-
p��. Tel: 724 570 325
* Prodám je�áb Tatra 148 AD 160, Tatra 148 
vysokozdvižná plošina, Ávie 30 cisterna na naftu 
3000m vše s SPZ. Tel: 724 529 178
* Prodám Ávie 30 valník L s plachtou s SPZ - 
10.000,- K�, cisternu na naftu 10.000l s výdejním 
po�ítadlem (vojenská uloženka) na dvouosém pod-
vozku na tuplákách - 40.000,- K�. Tel: 724 626 227
* Prodám traktorový bagr „Ostrowek“ a „B�lo-
rus“ v chodu, Praga V3S s hydraulickou rukou, Pra-
ga V3S pojízdná dílna s SPZ, šroubový kompresor 
s naftovým motorem, odvez mohu zajistit. Tel: 728 
612 474
* Prodám traktor 6748 s p�edním náhonem s SPZ 
- 130.000,- K�, Multikár 22 skláp�� s naftovým mo-
torem - 17.500,- K�, traktor 8011 s SPZ - 75.000,- 
K�, velký starý soustruh na kov - 20.000,- K�. Tel: 
724 626 227
* Prodám traktor Škoda 180 turbo - 65.000,- K�, 
Desta 1,6t menší oprava nutná - 28.000,- K�, Zetor 
12045 - 120.000,- K� s SPZ. Tel: 602 377 370.
* Prodám veterán traktor Zetor 25A, Schiller, 
Lanz Buldog 25, zachovalou mláti�ku, Škoda 30, 
moto 250 pérák, moped S 11. Tel: 724 570 327
* Prodám menší bag�ík na pásech Schafer, r.v. 
1998 - 145.000,- K�, smykový naklada� UNC - Bo-
bík - 150.000,- K�, váha každého stroje 2t. Tel: 724 
529 178
* Prodám Mercedes 320 S turbodiesel r.v. 2003, 
st�íbrná metalíza, plná výbava, nikdy nebouraný, 
super stav - nabídn�te i vým�na za jeep jen Merce-
des. Tel: 724 570 327
* Prodám traktor 7245 Horal systém s p�edním 
náhonem a hydraulikou s SPZ - cena 215.000,- K�, 
dále horská seka�ka MT8  045 dvouválec diesel 4x4 
s kabinkou na tuplá�cích s bubnovou lištovou se-
ka�kou - cena asi 140.000,- K� - zánovní. Tel: 602  
670 110
* Prodám malotraktor T4K14, T4K10 holder 
vodník, horská seka�ka bubnová i lištová MT8-046 
v Super stavu, málo používaná. Tel: 724 570 325
* Prodám traktor Super 50 pojízdný bez SPZ - 
26.000,- K�. Tel: 724 529 178
* Prodám RENAULT SCENIC 1.6i - 16V, r.v. 
12/2000, najeto 119000 km, 6x air., klima, palubní 
po�íta�, plná výbava i záv�s. Cena 119.000 K�. Tel. 
737 45 10 44 nebo 494 623 181
* Prodám HYUNDAI LANTRA diesel, r.v.2000, 
98.000 km, v el., záv�s, alu kola, ABS, nová STK. 
Cena 49.990 K�. Tel. 777 08 26 51
* Prodám RENAULT MEGANE II 1.9 DCi, 

Nové masážní studio 

JOSHUAJOSHUA
Náchod, Českých Bratří 383

TEL.:606 628 128

r.v.2005, sportovní �ervená metalíza, najeto 123.000 
km, 6x airbag, digitální klima, tempomat, mlhovky, 
multivolant, CD p�ehráva�. Super stav. 181.000 K�. 
Tel. 777 08 26 51
* Prodám velmi levn� OPEL ASTRA COMBI, 
r.v. 1996, benzin, 1.4 ccm, 16 V, STK 5/2010. Letní 
i zimní pneu. Tel. 737 97 00 10
* 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., metalíza, nový aku, rádio, el. okna, 126 
tis. km, emise + STK 11.2010, garážováno, velmi 
dobrý stav, cena 10.000 K�, Náchod. Tel. 491 428 
236, 607 158 707
* Prodám PEUGEOT 106 1.1i, r.v. 97, naj. 117.000 
km, nový model, 5dvé�., tm. zelená metal., servo, 
imobilizer, st�eš. okno, el. okna, airbag. P�kný stav, 
malá spot�eba. Cena 49.000 K�. Tel. 777 104 584
* Prodám TRAKTOR ZETOR 6718 s SPZ, po 
TK, dobré obutí a �elní naklada� Hump. ND5-17, 
po celkové GO, nová lžíce a držáky, komplet. Zn. 
po 18. hod. Tel. 602 661 854

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

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

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       



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  

Ba�etín, okr. RK - �RD 2 x 3+1 s pozemkem o vým��e 476m2 v p�edh��í Orl. hor ............................ 2. 150 000,-K� 
Zájezd u �. Skalice - hospodá�ský p�ízemní objekt s pozemky 4 564m2, hala, kancelá� ........................2.620 000,-K�
Velké Po�í�í - rodinný domek 4+kk  po zna�né rekonstrukci s pozemkem 874m2 .........................................Info v RK
Nové M�sto n/Met. - DB 2+kk po celkových úpravách, moderní, plocha 46m2, 2.NP ...........................1.350 000,-K�
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci....1.560mil., Náchod - pronájem bytu 1+kk .........................4 500,-K�/m�s.
Dobré, okr. RK - zd�ná chalupa 4+1 obložená prkny imitujícími roubení, zahrada ................................1.385 000,-K� 
Slotov, okr. NA - chalupa 1km od Kuksu v obci He�manice, 30km od Hradce Králové ............................745 000,-K�
�. Skalice - RD  5+1 se zahradou 1 336m2....2.8mil., Babí u Ná - pronájem chaty ................................8 000,-K�/rok
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 .............................450 000,-K�
Hronov - zahrada 770m2 se v�elínem....150tis., Stárkov - chalupa k  bydlení i rekreaci ...........................890 000,-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�.............................1.190mil.
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...1.320 000,-K� a zd�ný byt 1+1 v OV, 3.NP ...................................750 000,-K�
Hronov - stavební pozemek 1 248m2....550 000,-K�, Nové M�sto n/M. - byt 1+kk v OV .......................765 000,-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
Lhota u �. Kostelce - staveb. poz. 600m2, Velký D�eví� - staveb. pozemek 930m2 ................................... 350,-K�/m2

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

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

   

Slevu 10% poskytujeme do 30.6.2009
našim odb�ratel�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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

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

Provádíme
� montáž sádrokarton�

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

Návrhy a realizace zahrad
���� ZAHRADY OD A DO Z
������ NÁVRHY ZDARMA
�������� REALIZACE LEVNĚ

Jaroslav Macatka     Alexandr Nenjuk
 775 924 131           604 486 331

Žernov 105, Česká Skalice

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 

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
pro�  digitální sestavy pro satelitní

p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systém�,
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

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA
CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, OBÝVACÍ STĚNY,
LOŽNICE, SAMOSTATNÉ POSTELE,
POHOVKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE,
SEKTOROVÝ NÁBYTEK, ...

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

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.

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

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

� prodej nábytkového a stavebního kování
� plošných materiál� � kuchy�ských desek

� parapet� � bytových dopl�k�
� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

�JARNÍ SERVISNÍ 
PROHLÍDKA 99 K�

�SERVIS KLIMATIZACÍ

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Zakázková výroba,  rozší�ení výrobního programu o pálení - d�lení mate-
riálu záme�nické práce, ohýbání, svá�ení (zábradlí, výroba pracovních a 

svá�ecích  stol� atd.). 
Svá�ení a d�lení materiálu (HLINÍKU,DURALU), v�etn� povrcho-
vých úprav výrobk� - komaxit, zinkování, žárové zinkování  apod. 
Tyto práce jsou zakázkové,  m�žeme také zpracovat dokumentaci k výrobk�m 

od AutoCAD  až po 3D zobrazení.

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka 
kvality prověřená 15 lety výroby na trhu.

SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 
549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:



 Na výsledky z Mistrovství Evropy v ben-
chpressu si ješt� po�káme. Dnes pro Vás 
mám v souvislosti s Jirkou Havrdou jinou 
zajímavost. V sobotu 18.dubna 2009 si zajel 
do Prahy Na To�nu zm��it síly v závodech 
v benchpressu. Teprve, když p�i nástupu 
zazn�ly tóny �eské hymny, zjistil, že se jed-
ná o 1.ro�ník Mistrovství �eské republiky 
RAVV, závod� bez ochranných dres�.
 Ú�ast závodník� byla nezvykle vysoká 
a sout�žily všechny váhové kategorie do-
hromady. Za�nu od t�etího místa - 222 kg 
vzep�el Hlinka, na st�íbro dosáhl Podlipný 
s 235 kg no a na bedn� nejvýše stanul náš 
Jirka Havrda s výkonem 245 kg. Na druhý 
pokus sice zvedl 250 kg, ale protože se nad-
zvedl, nebyl mu uznán.
 Co dodat? P�estože jsme teprve na za�át-
ku benchsezony, Jirka je již dvojnásobným 
mistrem republiky, a to v mistrovství s dre-
sem i bez dresu.
 A na záv�r d�ležitá informace. Z technic-
kých d�vod� bylo p�eloženo Mistrovství 
Evropy. Konat se bude v n�meckém Ber-
lín� 28.5.2009. Jirka Havrda se ho zú�astní 
také díky podpo�e Air power - series - MS 
Ná�adí Náchod, Mošna a.s �ervený Kos-
telec, Ložiska velkoobchod Náchod - Vít 

Jirásek, SVC Náchod Vladimír Vitver, R Speed s.r.o. autosklo-servis, LITO - trans 
s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dob�íchovice, Philipp - sportovní trávníky Zden�k Philipp, 
Výrobní družstvo Sn�žka Náchod, Restaurace Vatikán Náchod, Jakub Petráš - Replay 
Jeans Náchod, Hotel Bonato Náchod, Marfys-bar a celému realiza�nímu teamu - Rad-
kovi Machulovi - masérovi, sparingpartner�m Michalovi Ungrádovi, Karlovi Kuldovi, 
Lubošovi Maršíkovi a Martinovi Mikešovi, Sokolu Kramolna a panu Vl�kovi - staros-
tovi obce Kramolna.                                         

P�ipravila La�ka Škodová, foto archiv Echo

 V ned�li 26. 4. 2009 uspo�ádalo ob�anské 
sdružení Stepík z Nového M�sta nad Metují 2. 
ro�ník sout�že v d�tském a juniorském aerobiku 
Nová� Cup. Akce se konala v házenká�ské hale 
v Náchod� na Hamrech a sjelo se na ni 74 sou-
t�žních tým� z celé �eské republiky. B�hem dne 
se v zapln�né hale vyst�ídaly �ty�i sout�žní sku-
piny: pódiové skladby (ATS), pom pon´s, stepy a 
komer�ní aerobik. Celkem se ve všech v�kových 
kategoriích (od 6 do 18 let) p�edstavilo tém�� 1 
000 sout�žících. Pot�šitelné je, že se mezi 45 vy-
hlašovanými vít�zi neztratily ani zástupkyn� No-
vého M�sta nad Metují a Náchoda. Náchodská 
d�v�ataz SK Rubena Náchod získala v kategorii 
pom pon´s po jednézlaté, st�íbrné a bronzové 
medaili, nejmladší tým z Novom�stského Stepí-
ku získal se skladbou „Když kocour není doma, 

myši mají pré...“ st�íbrné umíst�ní. Všichni, kdo se 
p�išli podívat, se jist� dob�e bavili nejen p�i vystou-
pení nejmladších kategorií (nap�. na téma �oko, 
Holky z naší školky nebo Diskoshow v�elích med-
vídk�), ale také p�i sportovních výkonech mládeže. 
Celou sout�ž vtipn� moderoval Zden�k Lokaj, ceny 
vít�z�m p�edávala starostka Nového M�sta nad Me-
tují Mgr. Bronislava Malijovská. Všichni ú�astníci 
dostali na památku diplomy a drobné dárky, vít�zo-
vé si z Náchoda odvezli poháry a dorty. 2. ro�ník 
sout�že Nová� Cup se povedl a již te� se ú�astníci i 
diváci t�ší na duben 2010, kdy by se m�l konat ro�-
ník t�etí.                                                           L.D.

2. ročník soutěže NOVÁČ CUP se povedl, ať žije 3. ročník!

 Gymnastická sout�žní sezona za�íná a tak d�v�ata z oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokola Ná-
chod  za�ínají prov��ovat svoji formu. Prvním závodem byl za�átkem dubna závod ve Vrchlabí. 
Celý gymnastický �ty�boj je velmi náro�ný a tak se za�íná v�tšinou s prov��ováním stavu p�ípravy 
obvykle jen na dvou ná�adích.
 Ve Vrchlabí to byl pro juniorky p�eskok p�es st�l a prostná, pro žákyn� pak bradla a kladina. Byl to 
jejich první závod v sezon�. Míša Adamu si nevedla špatn�, obsadila celkov� 3. místo
a ve � nále na p�eskoku byla druhá.
 Sv�j stav výkonnosti prov��ily též žákyn� Susan Simonová a Lucie Havlí�ková. Susan skon�ila na 
6. míst� a Lucka byla devátá. Na t�chto závodech se ukázalo, co vše je ješt� t�eba doladit.
 V sobotu se d�v�ata z Náchoda zú�astnila sout�že ve sportovní gymnastice v Jihlav�, kde se sou-
t�žilo ve cvi�ení na kladin� a na bradlech. Op�t zde startovala Adamu, Havlí�ková a Simonová. Je 
vid�t, že Míša Adamu je již zkušená závodnice a dokáže se se závodem opravdu poprat. Tréma ur�it� 
hraje svoji roli, d�v�ata se s ní vyrovnala a zacvi�ila velmi p�kn�, i když ne ješt� bez chyb.

 V kategorii juniorek p�esv�d�iv� zvít�zila 
Míša Adamu, když získala nejvyšší bodové 
ohodnocení jak na kladin� tak na bradlech. Vel-
mi p�kn� zacvi�ily i ob� žákyn�, kde Susan Si-
monová obsadila 2. místo a Lucka Havlí�ková 
krásné 3. místo. Tak se d�v�ata  vrátila dom� s 
medailemi.
 V ned�li, aniž by si dop�ály odpo�inek, všich-
ni odjeli do Dvora Králové na sout�ž v lehké 
atletice. A že je gymnastika všestranná a p�ípra-
vou na kterýkoliv sport dokazuje, že i tyto dívky 
neodjely ze Dvora Králové bez medaile. Sout�-
žily zde ve sprintu, ve skoku dalekém, v hodu 
kriketovým mí�kem a ve vytrvalostním b�hu. V 
kategorii IV získala Adamu bronzovou medaili, 
Havlí�ková v kategorii III též bronz a Simonová 
v kat.II p�ivezla dokonce st�íbro.
 Závod� v atletice se zú�astnily poprvé také 
sedmileté Pavlína Vejrková, Anna Páclová a 
Andrea Štefková. Ani tato d�v�átka  si nevedla 
špatn�. V kategorii žáky	 I se Pavlínka Vejrko-
vá umístila na 5. míst� a Anna Páclová skon�ila 
jedenáctá. V kategorii p�edškolních d�tí se An-
drejka Štefková
umístila také na 5. míst� a to jen proto, že po-
máhala v b�hu na 300 m vstát jedné závodnici, 
která ve vedlejší dráze upadla, aniž by v tu chví-
li myslela na to, že sama p�ijde o medaili. Ale 
p�íšt� budeme všichni zkušen�jší a ur�it� více 
pou�eni.
 P�esto to byl úsp�ch p�ivést z prvních atle-
tických závod� t�i medaile a další umíst�ní na 
p�edních místech.                                         M.V.

Nabitý víkend gymnastekNabitý víkend gymnastek

Sociálně - zdravotní komise města Police nad Metují

Vás zve 

v pondělí 11. 5. 2009
v 17.30 hodin

na sále Pellyho domů v Polici nad Metují

na
besedu na téma

ZDRAVOTNICTVÍ 
NA NÁCHODSKU

 
s MUDr. Miroslavem Šváblem, 

ředitelem náchodské nemocnice
a

MUDr. Antonínem Pitašem,
očním specialistou

vstupné dobrovolné

P�edstavenstvo akciové spole�nosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s.se sídlem v Náchod�, 
ul.Kladská �p.1521, zapsané v Obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem 

v H. Králové odd. B, vložka 967 od 1.11.1993  
svolává

Ř Á D N O U   V A L N O U   H R O M A D U
na den 19.�ervna 2009 od 10,00 hod. 

do kongresového sálu hotelu TOMMY, Kaštanová 205 v Náchod� - Babí

                         Pořad jednání valné hromady 
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího �ádu, volba orgán� valné hromady 
2. Zpráva p�edstavenstva o �innosti a hospoda�ení spole�nosti a ú�etní záv�rce za rok 2008 
       v�etn� návrhu na rozd�lení zisku a podnikatelského zám�ru na rok 2009                                             
3.    Zpráva dozor�í rady
4. Volba �len� p�edstavenstva
5. Volba �lena dozor�í rady
6. Zvýšení základního kapitálu nepen�žitým vkladem
7.    Záv�r – ukon�ení

 Zápis do listiny p�ítomných bude probíhat od 9,00 hod. P�i registraci se akcioná�i prokáží 
platným pr�kazem totožnosti a listinnými akciemi, které ke dni konání valné hromady má 
akcioná� v držení. V p�ípad� zastupování se zmocn�nec navíc prokáže i plnou mocí s ú�edn� 
ov��eným podpisem akcioná�e. Na valné hromad� se hlasuje hlasovacími lístky. Každá akcie 
jmenovité hodnoty 1 000,-K� p�edstavuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva akcioná�e je 
Stanovami omezen nejvyšším p�ípustným po�tem hlas�, který �iní 20% z celkového po�tu 
hlas� p�ipadajících na celkem vydané akcie spole�nosti. Akcioná��m nep�ísluší náhrada ná-
klad�, které jím vzniknou v souvislosti s ú�astí na valné hromad�.
 Ú�etní záv�rka za rok 2008 je k nahlédnutí pro akcioná�e v sídle spole�nosti Kladská 1521, 
Náchod u ekonomického útvaru a to v pracovních dnech od  18.kv�tna 2009 v dob� od 12 
do 14,30 hod. Akcioná�i mají právo vyžádat si na sv�j náklad a své nebezpe�í po�ízení ko-
pie  materiál� u manažera spole�nosti v sídle spole�nosti. Tam mohou též podávat návrhy a 
dopl	ky k projednávaným bod�m s tím, že takový návrh nebo dopln�k musí být, v souladu s 
§ 180 odst.5 Obchodního zákoníku, doru�en spole�nosti nejpozd�ji p�t pracovních dní p�ed 
konáním valné hromady, tedy do 14,30 hod. dne 12.�ervna 2009. 

Volba nových členů představenstva a člena dozorčí rady.
 Dosavadním �len�m p�edstavenstva kon�í p�tileté volební období. P�edstavenstvo navrhu-
je zvolit za nové �leny p�edstavenstva tyto �leny:
Ing.Old�ich �tvrte�ka-starosta Náchoda, Mgr.Bronislava Malijovská-starostka Nového M�sta 
n.M., p.Milan Brandejs-starosta Teplic n.M., p.Hana Nedv�dová-starostka Hronova a Ing.
Dušan Tér-�editel spole�nosti
�lenu dozor�í rady MUDr.Miroslavu Šváblovi kon�í t�íleté volební období. P�edstavenstvo 
doporu�uje jej op�t zvolit za �lena dozor�í rady

Zvýšení základního kapitálu 
a) D�vodem zvýšení základního kapitálu je získání pro spole�nost využitelného majetku,   
       který umožní spole�nosti další ekonomický rozvoj
b) Zvýšení základního kapitálu spole�nosti bude provedeno upsáním nových akcií, v �ástce
       13 801 000,-K� s tím, že akcie budou upsány p�edem ur�eným zájemcem, z d�vodu
       spláceni emisního kurzu jeho nepen�žitým vkladem
c) Akcie vydané v d�sledku zvýšení základního kapitálu budou kmenové, zn�jící na jméno 
       v po�tu 13 801 ks v listinné podob�
d) Jmenovitá hodnota takto nov� vydaných akcií bude �init 1 000,-K� na jednu akcii
e) Lh�ta k úpisu akcií bude 90 dní ode dne, kdy bude do obchodního rejst�íku zapsáno     
       rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu 
f) Emisní kurz všech nov� upisovaných akcií bude �init 1 419,- K� na jednu akcii o jme-
       novité hodnot� 1 000,-K� a byl ur�en na výši vlastního kapitálu spole�nosti, vyplývajícího
       z údaj� k 1.1.2009
g) Práva spojená s nov� upisovanými akciemi budou stejná jako práva spojená s akciemi,
       které spole�nost dosud vydala
h) P�edm�tem vkladu, kterým bude splacen emisní kurz je vodohospodá�ské dílo v Mezi-
       m�stí – kanaliza�ní stoka A, A1, B a C a �istírna odpadních vod s p�íslušenstvím a stav.
       pozemkem p�.804 a pozemky p�. 49/100 a 48/89, jehož hodnota byla ur�ena znaleckým 
       posudkem Ing.Bohuslava Rohleny �ástkou 19584 000,- K�

P�edstavenstvo spole�nosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Ing.Old�ich �tvrte�ka v.r. – p�edseda p�edstavenstva

            Hlavní údaje ú�etní záv�rky za rok 2008 (v tis.K�), Základní kapitál: 702 410 

       AKTIVA:                        PASIVA:            VÝSLEDOVKA: 
Dl.majetek      1 030 737      vlastní kapitál         996 598          výnosy                       200 377
Ob�žná                54 532         cizí zdroje        89 381          náklady                      178 597
ostatní                  954            ostatní             244          zisk p�ed zdan�ním      21 780
celkem            1 086 223      celkem   1 086 223          �istý zisk                      19 021

Společnost FINCENTRUM a.s.Společnost FINCENTRUM a.s. 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

obchodního zástupce.obchodního zástupce.
Nabízíme: fixní i pohyblivý plat, práce s lidmi, kancelář,

příspěvek na mobil a notebook, nadstandardní odměňování. 
Kontakt: tel. 733 774 788, e-mail: fincentrumas@email.cz

JIŽ DVOJNÁSOBNÝ MISTR



HEJTMAN NAVŠTÍVIL OBCHODNÍ AKADEMIIHEJTMAN NAVŠTÍVIL OBCHODNÍ AKADEMII
 Hejtman Královéhradeckého 
kraje Bc. Lubomír Franc navštívil 
Obchodní akademii v Náchod�. 
�editel zmi�ovaného ústavu Mgr. 
František Votroubek pana hejtma-
na seznámil s plány na rozší�ení 
školy o další prostory. V rámci 
prohlídky školy se Lubomír Franc 
pozdravil i se studenty. Fotogra� e 
a videosekvenci z návšt�vy najde-
te, mimo jiné, i na osobní webové 
prezentaci hejtmana France na ad-
rese www.lubomirfranc.cz

foto Mirek Brát

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE V POLSKU!

Tel. 602 103 775
 Svoji rychlost, zru�nost a dovednost si v sobotu 25. dubna p�ijelo na d�tské dopravní h�išt� zm��it 23 družstev Mladých 
hasi��. Jednotlivá sout�žní družstva sout�žila v požárním útoku CTIF a také ve štafet� na 400 m CTIF, aby se družstva mohla 

vyst�ídat. P�ílišná rychlost byla mnohdy vyvážena n�koli-
ka trestnými body. Oddíl Mladých hasi�� B�loves v rámci 
této pohárové sout�že, která se zapo�ítává do celoro�ní 
hry Plamen, získal do klubovny další dv� nové trofeje - 
pohár za první místo v kategorii mladší žáci a pohár za 
první místo v kategorii starší žáci. Dom� si každé z d�tí 
odneslo medaili a spoustu dáre�k�. Ocen�na byla také 
ostatní sout�žní družstva, až do posledního místa. Ceny 
sponzor� d�tem p�edala starostka Sboru dobrovolných 
hasi�� B�loves - paní Šárka Cimbálníková. Sponzor�m, 
jejichž loga byla umíst�na u vstupu h�išt�, ješt� jednou 
d�kujeme. Zvláštní pod�kování pat�í panu Miloši Bene-
šovi za zap�j�ení dopravního h�išt�. P�íští rok v dubnu se 
uskute�ní 8. ro�ník této sout�že. „Hasi�ství kdo zamiluje, 
dobré srdce projevuje.“ 
 V sobotu dne 29. 8. 2009 p�ed b�loveskou hasi�skou 
zbrojnicí prob�hne oslava k výro�í 55 let nep�etržité prá-
ce s mládeží. Plakáty budou v�as zve�ejn�ny.                   

Ing. Ji�í Polák

Běloveské děti obhájily loňské prvenství v prestižní 
soutěži „Memoriál Jirky Beka“ CTIF

 Sou�asná ekonomicko-� nan�ní krize nás více nutí k úsporám ve všech sférách našeho živo-
ta. Ne jinak je tomu i u staveb rodinných domk�, na které se v následujících �láncích v ECHU 
zam��íme. Pokusíme se Vám pomoci p�i rozhodování, zda se do stav�ní v�bec pustit a pokud 
ano, co byste si m�li nejd�íve promyslet a podle �eho se rozhodovat.

Pot�ebuji rodinný domek?
 Po�ízení rodinného domu je pom�rn� drahá záležitost a ne každý si vlastní dome�ek 
m�že po�ídit. Nem�li byste však p�edem svého snu vzdávat. P�i správné p�íprav�, výb�ru 
lokality, typu a vlastní stavb� rodinného sídla se dá ušt�it pom�rn� dost pen�z a svoji touhu 
po vlastním bydlení tak nakonec uskute�nit. Proto p�inášíme pár užite�ných tip�, jak ušet�it 
na výdajích.

Malý pozemek
 V dnešní dob� by se nem�lo stav�t na p�íliš velkých pozemcích. Nejenom proto, že 
ceny pozemk� v mnoha regionech 	R v posledních letech výrazn� narostly, ale malý 
pozemek nepot�ebuje tolik údržby a to je d�ležité zejména ve stá�í. Optimální je �adová 
výstavba nebo dvojdomy ve m�st�. Malý pozemek je dostate�n� vyhovující na to pohodl-
n� si sednout venku a zasadit pár kyti�ek. A pokud pot�ebujete více zelen�, m�stský park 
nebývá daleko.

Optimalizované p�dorysy
 Než za�nete s plánováním p�dorysu, m�li byste si vypracovat p�ehled, ve kterém si ur�íte, 
jak �asto budete kterou místnost používat a jak velké tyto místnosti mají být, aby se co nejlépe 
využily. Velice �asto se život odehrává (�asto v p�íliš malé) kuchyni, zatímco z velkého obý-
vacího pokoje se stává �ist� televizní místnost. Ovšem na tu není t�eba 50 m2. Jen pár metr� 
�tvere�ných v kuchyni navíc, umož�uje naplánování velkého jídelního stolu. Tím pádem jí-
delní st�l v obýváku je zbyte�ný a obývák m�že být mnohem menší.
 Další úspornou alternativou je otev�ená kuchy�, jídelna a obývací pokoj, kde výsledná 
obytná plocha je mnohdy menší, než t�i separátní místnosti a p�esto to p�sobí velkoryse. Rov-
n�ž je d�ležité zvážit, zda ložnice pro rodi�e, která se obvykle používá pouze pro spaní, musí 
být skute�n� v�tší, než d�tský pokoj. Naši potomci využívají tuto místnost nejen na spaní, ale 
hrají si zde a d�lají domácí úkoly.
 A ne každý pot�ebuje separátní pracovnu. Hobby pokoj s pracovním koutem to vy�eší také.

Sklepní prostory
 Mít nebo nemít sklepní prostory, to
 otázka. Je to jedna z nejdražších �ástí výstavby, ovšem 
jsou p�ípady, kdy navýšení stavebních výdaj� je nižší, než se p�edpokládalo. D�m bez sklepa 
pot�ebuje vysoce mrazuvzdornou základovou desku a v dom� samotném musíme zaintegrovat 
všechny vedlejší prostory (technika, prádlo atd.), �ímž ztrácíme drahocenné obytné plochy. 
Kompromisem je �áste�né podsklepení. Jestli je to užite�né, praktické a ekonomické, se musí 
rozhodovat p�ípad od p�ípadu, protože potenciální úspory nebývají vždy p�íliš vysoké.
 Úplné podsklepení má své výhody jen v p�ípad� úplného využití. Nesmí to být pouze pro-
stor pro uskladn�ní v�cí, které jsme nestihli vyhodit (co když se budou n�kdy hodit?), ale jako 
prostory pro techniku, domácí práce, hobby atd. Tím pádem m�že i p�dorys domu být o n�co 
menší a tím se zase sníží stavební výdaje.

Detaily
 Pravidlo kvalitní substance má p�ednost p�ed luxusem. Je lepší, vydat pár korun navíc za 
kvalitn� odizolovaný sklep, kvalitní hrubou stavbu a kvalitní st�echu, nežli luxusními detaily 
ukazovat, že na TO máme. Opravovat dodate�n� mokrý suterén stojí hodn� �asu, nerv� a 
hlavn� pen�z. A mimochodem, standardní armatury v koupeln� se kdykoliv dají bez velkého
úsilí vym�nit za kvalitn�jší.
 P�íští téma: 	ty�i nej�ast�jší partne�i pro výstavbu - Jak najít toho správného!

Pro ECHO p�ipravil Dipl.Ing.W.Kurschatke-Arch.

Postav dům...

WWW.DOPLNEK.COM

AKCE NIBE JARO 2009 od 1.5.2009 do 25.6.2009
SLEVA 15 % na komponenty NIBE

S námi S námi 
dotaci dotaci 
získátezískáte

certi� kovaná instala�ní � rma švédských tep.�erpadel NIBE
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 Podnikám jako živnostník v oboru kovovýroby. V lo�ském roce mi 
p�edb�žn� vyšla ztráta, kdybych však neuplatnil �ást odpis� (cca 15 
- 20 procent), byl bych v zisku. Nechci zbyte�n� da�ovou ztrátu vy-
tvá�et, vrhá to na podnikání zbyte�n� stín, a ztráta to není skute�ná, ve 
skute�nosti jsem výhodn� nakoupil zásoby z likvidované � rmy, které 
mi budou sloužit ješt� po celý tento rok. M�žete mi sd�lit, podle jakého 
ustanovení nemusím odpisy uplat�ovat, a zda nemusím uplatnit pouze 
�ást?                                                                                     M.J.Náchod
 Ve Vašem p�ípad� lze navrhované �ešení jen doporu�it, lépe vyjád�í 
kontinuitu Vašeho podnikání. Jako fyzická osoby. Protože se na Vás 
nevztahuje povinnost vést ú�etnictví, nevedete odpisy ú�etní, ale pouze 

da�ové ve smyslu zákona �. 586/1992 Sb. o daních z p�íjm�.
 Ve Vámi navrhovaném postupu budete postupovat podle ustanovení $ 26 odst. (8), kde se 
uvádí, že odpisy pro ú�ely tohoto zákona není poplatník povinen uplatnit, p�itom odpisování lze 
i p�erušit, ale p�i dalším odpisování je nutné pokra�ovat zp�sobem, jako by odpisování p�eruše-
no nebylo, a to za podmínky, že v  dob� p�erušení neuplatní poplatník výdaje paušální �ástkou. 
Pokud poplatník uplatní výdaje paušální �ástkou, nelze za toto zda�ovací období uplatnit odpisy 
v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro da�ové ú�ely. Po dobu uplat�ování 
výdaj� paušální �ástkou vede poplatník odpisy pouze eviden�n�.
 Uvedené ustanovení se vztahuje ke každému jednotlivému hmotnému majetku. To znamená, 
že u každého jednotlivého majetku se m�žete rozhodnout, zda v daném roce odpisy uplatníte �i 
nikoliv. Nelze však uplatnit pouze �ást odpis� z jednotlivého konkrétního majetku.

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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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

 Konzervu krevet ve vlastní š	áv� 
nasypeme do misky. Na malé kousky 
nakrájíme olivy, žlutou papriku a jarní 
lah�dkovou cibulku. Vše zamícháme a 
dochutíme olivovým olejem, balsami-
kovým octem, pep�em, solí a š	ávou z 
poloviny citronu. Podáváme s tmavým 
pe�ivem.Tak, a	 Vám chutná... 

p�eje La�ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
Krevety na kyseloKrevety na kyselo

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu

� nabÌdka zkuöenostÌ 
   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

   Vaöe spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ je spoleËenstvÌm 
lidÌ, kte¯Ì plnÌ svÈ z·vazky. M˘ûe se vöak 
st·t, ûe vaöe klidnÈ souûitÌ bude naruöeno 
nedodrûov·nÌm domovnÌho ¯·du, neplacenÌm 
˙hrad za uûÌv·nÌ bytu. NabÌzÌme vedenÌ soudnÌch 
spor˘ s neplatiËi Ëi soudnÌch spor˘ vypl˝vajÌcÌch 
z nedodrûov·nÌ domovnÌho ¯·du. Tyto pr·vnÌ 
˙kony dok·ûeme ¯eöit rychle a efektivnÏ. VY 
budete bydlet, MY se o V¡S budeme starat!                                                                                                                                          

Pivní břicho odradí, někomu však nevadí.
Pivním sportem ku zdraví.

Vážení přátelé turistiky a dobrého piva,
zveme Vás na 8.ročník pochodu

10 HOSPOD NÁCHODSKEM

Start proběhne v sobotu 
16.května 

mezi 9 a 10 hodinou již
tradičně na terase herna baru 

Marlboro (naproti Sportu) 
v Náchodě

Cíl téhož dne na stejném místě
 ... i Ty pojď s Rudou a Fernetem 

na tuto skvělou trachtaci...
www.pochod.stranky.info

 Kdo odhadoval d�vod, pro� nebyla v le-
tošním roce uspo�ádána v Hronov� tradi�ní 
pou	, odhadoval správn�. D�vodem byla 
rozsáhlá rekonstrukce nám�stí. Ve „h�e“ 
byly i dv� náhradní lokality pro umíst�ní 
atrakcí (starý a nový park A.Jiráska, lokalita
u vlakového nádraží). Ob� však m�ly n�kte-
ré technické nedostatky, zejména problémo-
vou možnost p�ipojení pou	ových atrakcí na 
elekt�inu.                                                   (r)

POUŤ NEBYLA

 Jarom��ský fotoklub slaví 60. let své 
existence (založen byl v roce 1949 p�i 
tehdejším závod� TONUS). A jaká je 
sou�asnost? �lenové fotoklubu se schá-
zejí 1 x za 14 dní, prezentují vlastní 
tvorbu a hodnotí fotografie z tzv. ma-
pových okruh�. M�žeme prozradit, že k 
výro�í klubu se chystá výstava i vydání 
speciálního CD. Jak vidno, „mít šest 
k�ížk�“, to není žádný v�k!                (r)

„ŠEST KŘÍŽKŮ 
FOTOKLUBU“

po�ádá pro své p�íznivce

� �tvrtek 14.5. od 14 hodin
    P
IJ�TE K NÁM NA BESÍDKU
    vystoupení d�tí ze ZŠ Náchod - Babí
� �tvrtek 21.5. od 14 hodin
    posezení u videa NÁRODNÍ PARKY
    V USA - GRAND CANYON
� �tvrtek 28.5. od 14 hodin
    POKLADY HROBEK EGYPTSKÝCH
    FARAON� V ÚDOLÍ KRÁL�
    dokumentární po�ad

T�šíme se na setkání s Vámi... 
výbor MO SD�R Náchod

SENIOR KLUB NÁCHOD
PENZION HARMONIE 2PENZION HARMONIE 2

LEŠENÍ
Pronájem, 

montáž, prodej

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

tel.: 777 858 112, 777 273 499

spol. s r.o.


