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REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29
KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

AKČNÍ CENY
na celý sortiment

www.e-nachodsko.cz
portál náchodského regionu

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence naší školy (20 let) vyučujeme své 

studenty osobně. Je tím zaručena maximální  zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem  (www.gatenachod.cz),

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 

e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz),

nebo se přijďte podívat do našich kurzů osobně. (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775

Visage Factory

     Proměna

Kosmetika, kadeřnictví, 

masáže, manikúra, pedikúra
 Komenského 1472, Náchod, 602 190 040

Jedna svářečka pro 
elektrodu, céóčko i TIG

více čtěte na str. 5

Prodejna 
strojů a nářadí
Běloveská 168, 

Náchod

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

VAŠI POMOCNÍCI

NA ZAHRADU

Velký výběr 
zahradní 
techniky 

za nejnižší 
ceny



TALÍŘ 
VE ZNAMENÍ 

TĚSTOVIN
Kolik druhů těstovin znáte?

O místě, které je kolébkou dnešních těstovin, se vedou nekonečné spory. Dalo by se říci, 
že nejrozšířenější „pravdou“ o původu těstovin je tvrzení o cestovateli Marco Polovi, který 
v roce 1296 přivezl ze svých cest do Evropy první nudle z rýžové mouky odněkud z oko-
lí Hedvábné cesty. Říká se, že je zde poznal přímo na dvoře slavného Kublajchána, což 
by dokládalo, že kolébkou prvních těstovin je Čína. Odtud se pak měly rozšířit do Itálie. 
Postup, jakým se tehdejší těstoviny vyráběly, se pochopitelně lišil od toho, který známe ze 
současných kuchyní. Těsto z mouky a vody se nejprve sušilo na slunci, následně se pak 
uvařilo. Velké obliby se ale těstoviny dočkaly až v době, kdy skupina benátských pekařů 
začala vyrábět těstoviny z pšeničné mouky. Prvními produkty byly nudle (dnešní špagety), 
následovaly první makarony. V souvislosti s prvními těstovinami se hovoří také o pekařském 
učni, který při hře s ostatními svou nepozorností propíchl pohrabáčem měděnou díži. V oba-
vě z výprasku od mistra prý otočil díži otvorem ke zdi a pohrabáč mu posloužil jako zátka. 
Ale těsto si i přesto našlo svou cestu ven, steklo po pohrabáči, obalilo jej a po čase ztvrdlo. 
Takto prý spatřil světlo světa první makaron. Od horkokrevných Italů známe vůbec mnoho 
kouzelných legend, které vyprávějí o původu těstovin. Ať už je to jakkoli, přiznejme si, že až 
italští kuchaři dovedli výrobu těstovin k dokonalosti a díky nim dnes známe téměř 300 druhů 
těstovin. Říká se, že těstoviny jsou pro Italy poezií, prostě k jejich národu tato potravina 
patří. První továrny na těstoviny vznikly na jihu Itálie v 19. století. Tvrdá pšenice (semolina) 
byla umleta ve velkých ručních žulových mlýnech na krupici. Za zvuků mandolíny pak muži 
i děti bosi šlapali těsto v obrovských kádích. Nakonec se bavili jejich vykrajováním a sušením 
na dlouhých stolech. Česká historie výroby těstovin sahá do 19. století, kdy vznikla v Boršově 
na jihu Čech první těstárna bratří Zátků. Brzy se stala největším závodem v tehdejší rakousko-
uherské monarchii. Rozšířená průmyslová výroba 20. století byla výrazně omezena během 
obou světových válek, kdy těstoviny nebyly uvedeny na seznamu válečného potravinového 
programu. Padesátá léta přinesla masovou zaměstnanost žen, takže výroba přešla téměř vý-
hradně do průmyslu a domácí těstoviny se staly tradicí vlastní pouze malé části žen. Dnes se 
šéfkuchaři vracejí ke klasice a k radosti hostů vyrábějí opět ručně čerstvé těstoviny.

Pravé italské domácí těstoviny
500 g mouky, 1 lžička soli, 5 vajec, 1 lžíce olivového oleje.
Mouku se solí smícháme, přidáme opatrně vajíčka a olej, promícháme, hněteme dohladka 

a do lesku. Abychom se zbavili veškerého lepku ve směsi, měli bychom hníst nejméně 5 minut. 
Hotové těsto necháme asi 15 minut odpočívat. Po uplynutí této doby jej ještě jednou prohněteme.

Při samotném tvarování těstovin je ponechán volný prostor pro fantazii. Můžete použít 
strojek nebo klasické rozválení válečkem.

Přehled druhů těstovin a další recepty k této části našeho gastronomického cyklu najdou 
čtenáři na webu ECHA v sekci Partneři.

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

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH
CYKLISTA JE OHROŽENÝ DRUH

Lékaři ročně v nemocnicích ošetří více než milion cyklistů. Přestože je bezpečnosti 
cyklistů věnována zvyšující se pozornost, cyklisté jsou stále dost ohrožený druh. 
Připomeňme si proto pár pravidel.

Základní předpokladem je bezvadný stav kola. Před každou jízdou by se měla najít 
chvilička času na jeho kontrolu, zejména by neměla být opomenuta kontrola účinnosti 
brzd, dotažení kol, dohuštění pneumatik a samozřejmě i funkčnost předního a zadního 
světlometu, které patří do povinné výbavy kola, stejně jako odrazky a proto bychom bez 
nich neměli vyjet ani ve dne. Ani nejlepší červená blikačka se špatnou baterií nebude 
za snížené viditelnosti nic platná a hrozí, že nás ostatní účastníci silničního provozu 
přehlédnou nebo zaregistrují, až když bude pozdě. Nezapomínejme proto ani na kontrolu 
stavu baterie. Zejména pokud se budeme pohybovat na silnici, je také rozumné nosit 
pestré oblečení, případně i výstražné vesty. Dětská kola je vhodné navíc zvýraznit 
praporky z reflexních materiálů na dlouhých tyčích, které mohou kolo zviditelnit i přes 
některé překážky. Samozřejmostí by také měla být helma a to nejen u dětí. Připomeňme 
si, že nejčastější příčinou smrti nebo těžkého poranění při nehodě cyklisty je úraz hlavy. 
Naopak při cyklistice nikdy nenoste sluchátka, snižují totiž pozornost a schopnost vnímat 
nebezpečí sluchem. Zachovávat si ostražitost při jízdě je důležité, stejně jako stále 
předvídat možná nebezpečí a neustálá připravenost na potřebu brzdění. Vždyť cyklistu 
neohrožují jen ostatní účastníci silničního provozu, ale i kanalizační mříže, kluzká víka 
od kanalizace, odpadky, olejové skvrny, štěrk, výmoly, poškozený asfalt apod. Pro 
cyklisty je také rizikové přejíždění silnice nebo odbočování do leva. Při velkém provozu 
je proto lepší silnici přejít pěšky a kolo převést. Při odbočování je potřeba dávat signál 
rukou, tak aby ostatním byl záměr cyklisty zřejmý. Také jízda mezi zaparkovanými 
automobily je riskantní. Cyklistu, který náhle vyjede za zaparkovaným automobilem, 
mohou motoristé snadno přehlédnout.

Cyklistika je zdravý sport, ale jen pokud se dodržují základní pravidla.
Oldřich Přibyl

Rodinný dům s více byty a se zahradou, nedaleko Náchoda – ve Vestci .................................................1 595 000,-Kč
Rodinný dům s kaskádovou zahradou a bazénem v České Skalici  ........................................................3 350 000,-Kč.
Plně rekonstruovaný byt 1+1 s novou kuchyní a koupelnou v Náchodě  ...............................................860 000,-Kč
Pronájem objektu k výrobě a skladování v Novém Městě nad Metují, celkem  .............................................12 000 m2

Udržovaný domek v klidné části Jásenné vhodný k rekreaci i bydlení  .................................................1 099 000,-Kč

Uzavřené venkovské sídlo se studiem nedaleko Rozkoše ve Velké 
Jesenici do prodeje se nabízí venkovský statek po kompletní rekonstrukci, vhodný 
k bydlení v kombinaci s podnikáním zaručující téměř úplné soukromí. Při celkové a 
nadstandardní opravě v r. 2009 byl zachován původní dobový ráz interiérů s poskytnutím 
co nejvyšší míry komfortu pro obyvatele nemovitosti. Z nově vydlážděného dvora je možno 
vstoupit do samostatného studia, stodoly, zateplené garáže a obytné části. Disp.: kamenný 
sklípek, hala, kuchyně s jídelnou, obývací pokoj se vstupem na terasu a zahradu, koupelna 

2x, WC a prádelna. Mezonet včetně podkroví je samostatně přístupný a skládá se z pokojů ložnice, dětského pokoje, koupelny a WC.  Jedná se o 
originální nemovitost, kterou ocení zejména zájemci požadující vyšší standard svého bydlení.  Cena: 6 490 000,-Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

Průmyslové objekty minulosti i současnosti (5)

části v přízemí. Sortiment byl rozšířen o da-
mašky a kapesníky.

V roce 1949 jako jiné podniky postihla fi r-
mu národní správa a v roku 1950 byla výroba 
úplně zastavena. Budovu převzal Zeměděl-
ský nákupní podnik v České Skalici, který 
zde skladoval žito. Později zde byla zřízena 
čistička obilí. Nakonec budovu převzal n.p. 
Drůbežářské závody Jaroměř a prováděl zde 
třídění a expedici vajec. Po roce 1990 se zde 
vystřídaly obchodní fi rmy Robin s prodejem 
potravin, obchod elektrozbožím a nyní je 
zde prodáván nábytek.

Připravil Antoní Samek, pokud máte 
ještě nějaké další poznatky, doklady 
a fotografi e o uváděných objektech k za-
půjčení atd., sdělte je prosím na adresu 
samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce 
ECHA.

Za malou křižovatkou „U křížku“ 
na Kladské ulici byla Josefem Morávkem 
v roce 1918 postavena původně dřevěná 
bouda. V letech 1923-25 ji majitel přechod-
ně pronajal panu Hlavatému na výrobnu 
cementových výrobků. Po další dva roky si 
boudu pronajal Josef Král z Policka. Posta-
vil zde 4 stavy a pracoval na nich společ-
ně s manželkou na výrobě textilu. Od roku 
1930 zde byla postavena zděná budova. 
Bylo zde instalováno 6 stavů na kanafas 
a sýpkovinu. To už byli zapojeni synové 
majitele. Zdeněk Morávek vedl obchod 
a Josef výrobu. V roce 1938 bylo na objekt 
přistavěno 1. patro, byly zakoupeny nové 
žakárské stroje, listovky a revolvery, kte-
ré poháněla lokomobila, umístěná v zadní 

 Původní Morávkova budova

 Současná podoba prodejny nábytku  

TICHÁ  VZPOMÍNKA
  Včera 6.5.2010 uplynulo 100 let od narození 
pana MUDr. Josefa Nesnídala, zakladatele 
gynekologicko-porodnického oddělení náchod-
ské nemocnice.

Vzpomíná rodina 

VZPOMÍNÁME
Dne 2.května 2010 uplyne smutných 30 let 
ode dne, kdy nás opustil náš drahý manžel, 
tatínek, pan Jaroslav Špaček  z Náchoda.

Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Děkujeme manželka a dcery 
s rodinami.

 VZPOMÍNKA
  Se smutkem v srdci vzpomínáme na paní 
Františku Stefanu.
Dne 10.května 2010 uplynou 3 smutné roky 
od jejího odchodu. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí        
s námi tichou vzpomínku.

Manžel a synové Tomáš a Michal 
s rodinami

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

 - profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
 - profilový systém splňuje normu 73 0540-2
 - dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
 - kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
 - montáž, doprava a zaměření v ceně 
   dodávky
 - zákaznický kupon slev pro další dodávky

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

SKVĚLÉ NÁPOJE 

aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA doporučuje

Představujeme Vám vaječný mléčný krém s příměsí alkoholu, pů-
vodem ze Skotska, kde je označován jako „mléko starého muže“. Egg 
Nogg v doslovném překladu znamená „vaječný džbánek“.

Jde o mléčný vaječný krém, do kterého je přidán v malém množství 
alkohol - destilát nebo likér. K přípravě se používají pouze čerstvá 
vejce. Specifi ckou chuť tomuto nápoji často dodává skořicový nebo 
muškátový posyp na povrchu.

Studené Egg Noggs připravujeme v šejkru, teplé v hrnku nebo 
džbánku. Oboje lijeme přes husté sítko do sklenic - mohou to být 
tzv. fl ipové sklenky s krátkou nožkou, sklenky špičkové, případně 
středně velké koktejlové sklenky. Podáváme se slámkou, někdy i se 
lžičkou.

Vyzkoušejte s námi zajímavý recept na horkou variantu.

Mocca Egg-nogg
Nápoj si připravíme v silnostěnné sklenici na nožce. Na dno vloží-

me čerstvý žloutek, přidáme dvě lžičky cukru, (tmavý cukr učiní ná-
poj chutnější) a zamícháme. Postupně nalijeme 5 cl horké silné cezené 
kávy a za stalého míchání přilijeme 5 cl horkého plnotučného mléka. 
Vše důkladně promícháme a doplníme 3 cl koňaku či brandy. Povrch 
posypeme trochou mleté kávy a můžeme servírovat...

Pohodu při sklence dobrého moku přejí Bc. Soňa Šrůtková 
a Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného stravo-
vání, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

EGG NOGGS - mléko starého muže   VZPOMÍNKA
Dne 8.května 2010 by oslavil sté narozeniny 
pan Václav Turek z Náchoda.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají dcera a vnuk 
s rodinami

 T K A L C O V N A  J O S E F  M O R Á V E K



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

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

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

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 

 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace bytových dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Vážení přátelé turistiky a dobrého piva, zveme Vás na 9.ročník pochodu

10 HOSPOD NÁCHODSKEM
Start proběhne v sobotu 15. května mezi 9 a 10 hodinou již tradičně na terase herna baru Marlboro (naproti 

Sportu) v Náchodě Cíl téhož dne ve Vatikánu
... i Ty pojď s Rudou a Fernetem na tuto skvělou trachtaci...

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

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání 
a rovnání 
zeminy
a jiných 
sypkých 

materiálů.

TEL.: 602 145 222

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

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-Kč.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
Vhodné pro důchodce a matky na mateřské

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

Skalice, Hronov, Červený Kostelec

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
pro zaměstnance,důchodce,

živnostníky a podnikatele
bez poplatků !

tel : 602 413 513

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

Získejte dotaci 

s našimi okny!

Zrealizujeme projekt
Výpočet tepelných ztrát a úspor provedeme 
dotačním programem „ZELENÁ ÚSPORÁM“

Aluproces s.r.o., ul.17.listopadu 153, 549 41 Červený Kostelec
tel.:+420 773 113 133, 773 114 144, fax:+420 491 420 802
email: aluproces@aluproces.cz

   p r o f e s i o n á l n í  p ř í s t u p        w w w . a l u p r o c e s . c z

 OKNA, DVEŘE: PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ, 
    DŘEVĚNNÉ, DŘEVOHLINÍKOVÉ, ZIMNÍ ZAHRADY

 PROTIPOŽÁRNÍ OKNA A DVEŘE

Prodáme družstevní byt 3 + 1 v Náchodě, 
Bílá 1962, 7. podlaží, 80 m2, cena Kč 850.000,-. 

Prohlídka bytu se uskuteční v úterý 11. května 2010 
od 9 do 11 a ve čtvrtek 13. května od 16 do 18 hodin.

Své nabídky do výběrového řízení zasílejte na adresu: 
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod

(na obálku vlevo dole uveďte: Neotevírat) nejdéle do 21. května 2010. 
Bližší informace na tel. 733 131 189.

Bazar
Nové Město nad Metují - Malecí

* prodej nábytku, 
levných květináčů 

a drobností do bytu
otevřeno:

po-pá: 9 - 16.30 hod.
Tel. 777 11 30 41

www.pochod.stranky.info

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

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

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

prodej technologie, montáž, servis

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

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

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

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

KOBERCE
LINA

montáž - lepení - lištování
Kvalita není výsada, 

kvalita je právo
od fi rmy KJMAX spol s.r.o.
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 404, 777 273 503

PLOVOUCÍ 
PODLAHY
NOVÉ VZORY



* Mladá maminka 9timěsíčního chlapečka 
hledá skromné a levné bydlení. Náchodsko. 
TEL.:723 619 736
* Pronajmeme byt 1+1 s kk v Náchodě 
na sídlišti U NEMOCNICE. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* PRONAJMU 2+1 v NA. 5000 Kč+INK + 
kauce. IHNED. TEL:739 138 851
* Pronajmu dlouhodobě družstevní byt 3+1 
ve Velkém Poříčí Tel. 602 447 627
* Vyměním garzonku 1+kk 27m2 v OV, po re-
novaci v Pražské ul.č.1532/2.p. za větší byt 
v Náchodě v OV, v průběhu letošního roku. Ne 
SUN, Branka a Běloves. Doplatek ihned v ho-
tovosti. Tel.777 788 979
* Pronajmu 1+kk v Náchodě. 
TEL.:607 522 168
* Prodám pěkný družstevní byt 2+1 v Ná-
chodě na Plhově,byt má částečné úpravy, nutno 
vidět, cena dohodou, RK NEVOLAT! 
TEL.777 331 371
* Prodáme cihlový byt 3+1, 60m2, OV, po cel-
kové zdařilé rekonstrukci, ul. Purkyňova. Cena: 
1.350.000 Kč, tel: 739 624 610
* Pronájem nového podkrovního bytu 1+kk 
na Komenského ulici v Náchodě. Nová kuchyň-
ská linka, lednička, střešní okna, klidné místo 
blízko centra. Nájem 3500,-. Služby 1300,- . 
Kauce 10.000,- Volné ihned. 
Kontakt 602 247 247
* Hledám pronájem bytu v Novém Městě 
n.M., 3+1, 70 - 80 m2. Dlouhodobě, min. na 1 
rok. TEL.:777 231 918
* Pronajmu dlouhodobě krásný slunný byt 
2+1 v novější zástavbě sídliště u nemocnice, 
bezbariérový, volný ihned. Tel. 777 938 646
* Pronajmu byt 1+1 po kompletní rekonstruk-
ci, volný od 5/2010. Tel. 777 828 428
* Pronajmu menší garzonku v Hronově. Tel. 
608 66 77 30

* Prodám dr. byt 3+1/B (74 m2), 1.NP, v Ná-
chodě, SUN, Modrá ul. Jde o slunečný byt 
na okraji sídliště. Velmi klidné místo s krás-
ným výhledem do přírody (z obývacího poko-
je, kuchyně a balkonu krásný pohled na lou-
ky a lesy). Byt je v původním stavu, ihned 
volný, cena 1.050.000 Kč, RK nevolat. Tel. 
603 941 770

* Prodám byt 3+1 v Náchodě na Brance. Tel. 
739657435
* Prodám, případně pronajmu pěkný 2+1 
v OV Náchod nad nem., volný ihned, kauce nut-
ná. 6500,-Kč vč. poplatků. TEL.:734 468 039
* Prodám DB 3+1 77m2 na Plhově. Předělaný - 
plast. okna, žaluzie, kuchyň, jádro, šatník, pod-
lahy, dveře Sapeli, balkón apod. Rádi bychom 
i kompletně, event. částečně zařízený - nábytek 
na míru, osvětlení, záclony, spotřebiče - ledni-
ce, myčka, pračka, sporák se sklokeram. des-
kou, domácí kino a po dohodě i TV. Nutno vy-
malovat. Volný od září 2010 nebo dle domluvy. 
Cena dohodou. Tel.602 239 356. RK nevolat!
* Dlouhodobě pronajmu byt 4+1, Náchod - 
Plhov (u Vernera), 89 m2, zděné jádro, vybave-
ná kuchyň. Tel. 777 291 075
* Prodáme byt 3+1 (66 m2) s balkonem v OV 
(podíl na rod.domě) v Hronově 150 m od cent-
ra. Byt po částečné renovaci, nová koupelna + 
kuchyň, vestavěné spotřebiče, cena 990 tis.Kč. 
TEL.: 774 634 731
* Prodám byt 2+1 v OV v Novém Městě 
na Malecí, cena dohodou, RK NEVOLAT. 
TEL.:724 283 121
* Pronajmu slunný byt 3+1, 76 m2 v Náchodě 
na Brance. TEL.:773 967 055
* Pronajmu byt 2+kk s terasou v novostavbě 
v Novém Městě n.M.. TEL.:736 654 889
* Pronajmu zděný byt 1+1 (43 m2) v centru 
Náchoda, nájem 3700,-Kč + energie cca 1700,-
Kč. Po modernizaci I. patro. Tel. 777 123 156
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě, Běloveská 
ulice. Volný od června. Info: 739 541 451
* Prodám DB 1+1 ul.Pražská Náchod, 
po celk. rekonstrukci, s novým zařízením. Cena 
605 tis.Kč. TEL.:602 160 121
* Prodám dva byty v OV, oba v Novém Městě 
nad Metují (v centru města). První byt 3+ kk 
(90 m2) - I. patro, podkrovní, možnost parková-
ní. Druhý byt 3 + kk přízemí (83 m2) - též mož-
nost parkování, RK nevolat! Tel.603 483 996
* Pronajmu byt 2+kk v Náchodě, Palachova 
ul.1457, nájem 5000,-Kč+ 1800,-Kč služby. 
TEL.:775 061 233
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.patře cihlového 
domu v Polici nad Metují. V ceně je byt. jednot-
ka, spoluvl. podíl na společných částech domu, 
na pozemcích a také na nebyt. jednotce - pro-
dejna v přízemí. Cena 770.000 Kč. 
TEL.:606 951 546
* Pronajmeme byty v Hronově ul.Husova 
(bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování 
zajištěno v areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-Kč 
+ inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-Kč + inkaso, 
byt 2+kk, 44 m2, 5100,-Kč + inkaso. Kauce 
10 000,-Kč. TEL.:777 152 750
* Prodám nebo dl.pronajmu byt v OS 3+1, 
77m2, internet, satelit, klidné místo, ale dobře 
situované, výhled na Krkonoše a Rozkoš. Volný 
06/2010. Tel. 603172275
* Prodám zrekonstruovaný byt 2+1 v centru 
Náchoda. Plocha 63 m2, krbová anglická kam-
na, zahrada a prostorná půda. Nutné vidět. Cena 
k jednání 1.320.000 Kč. RK nevolat !
Tel. 736439375

NEMOVITOSTI

* Prodám RD v Broumově, pozemek 750 m2, 
obytná plocha 98 m2 +balkón, podsklepený, to-
pení el. + kotel na tuhá paliva. Výhoda domu 
jsou nízké provozní náklady. Cena 1.680 tis. 
Kč, v případě rychlého jednání možná sleva. 
Kontakt tel. 605 435 678.

* Nabízíme k prodeji pozemky pro výstavbu 
RD v pěkných lokalitách obcí N.Město n/M, Sla-
voňov, Jestřebí, Bohuslavice, Machov, Hejtmán-
kovice a Spy u N.Města n/M. Většina pozemků je 
včetně inženýrských sítí, cena dle lokality, tel.602 
204 002 Ideal Reality.

* PRODÁM NEMOVITOST - zařízená disko-
téka, byt, herna na hrací automaty, 2 garáže, par-
kovací místo pro cca 8 aut v Šonově u Nového 
města nad Metují, zastavěná plocha 240 m2 nebo 
vyměním za nebytový prostor či byt v Praze. 
Více informací na e-mail: milansan@seznam.cz 
nebo tel. 732 135 805

* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Prodám rodinný dům v klidné lokalitě v centru 
Nového Města nad Metují. Tel.: 731 472 306
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, Č. Kos-
telci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777 072
* Prodáme RD v D.Radechové s velkou dílnou. 
Tel. 777 81 80 53
* Prodáme pěknou stavební parcelu pro výstav-
bu RD na náměstí ve Velkém Poříčí, 880m2. Klidné 
místo v centru obce. Jižní orientace, rovinatý po-
zemek, napojení na veškeré sítě zajištěno, přímý 
přístup z veřejné komunikace. 773 585 555
* Prodám v Červeném Kostelci starší RD 3+1, 
UT na plyn, pěkná oplocená zahrada o výměře 700 
m2. Tel. 608 245 634
* Sháním RD nebo chalupu v ceně do 1,5 mil. Kč 
do 30 km od Náchoda, menší opravy nevadí. Tel. 
608 245 634
* Pronájem menšího rodinného domu v Ná-
chodě na Klínku. Cena: 6 000,-Kč + služby. Tel. 
777 602 884
* Prodáme chatu 5x4 m na Lipím na pozemku 
800 m2. Tel. 603 34 42 50
* Prodám řadový RD 4+1 s větší zahradou v Ná-
chodě za pivovarem. TEL.:731 312 568
* Prodám stavební pozemek v obci Dolní Rade-
chová o celkové výměře 2100 m2, jedná se o jižní 
svah s krásným výhledem. Cena Kč 800 000. Tel.: 
777 622 812. RK nevolat!
* Koupím nebo pronajmu pozemek na výstavbu 
rekreační chatky v Hronově. Podmínkou voda a el.
na pozemku, nebo v dosahu. Info na tel. 605748480
* Pronájem dvougeneračního RD v Náchodě, 
pěkné místo. TEL.: 607 501 842
* Prodám stavební pozemky v Olešnici u Č. Kos-
telce. Cena je 350 Kč za m2. Telefon. 732 514 427.
* Poptávám ke koupi nebo k pronájmu zahra-
du nebo zahradu s chatkou (zahrádkářská kolonie) 
v Náchodě a okolí. Děkuji za nabídky. TEL.:737 
009 020
* Prodám rekonstruovaný RD ve Vrchovinách 
3+kk (s možností na 4+kk) obytná plocha 96 m2, 
zahrada 100 m2 + garáž. K okamžitému nastěhová-
ní, cena 2.290 mil.Kč. TEL.:777 824 739
* Prodám RD 3+1 podsklepený s krásným výhle-
dem na Klínku v Náchodě, nová střecha Bramac, 
komín, plast.okna, vešker.sítě el., plyn, voda zave-
deny, nutno dokončit staveb. úpravy. Cena 1,750 
mil.Kč. TEL.:776 554 431
* Prodám chalupu k rekonstrukci v blízkosti 
Jablonného nad Orlicí. TEL.:776 140 211
* Prodám větší rodinný dům nedaleko centra 
Hronova. Byty 4+1 a 1+1, samostatné vchody, 
velké zázemí včetně garáže. Zahrada 1200 m2. Tel.: 
777 232 122
* Prodám nájemní dům v Hronově se 4 byty, 
Havlíčkova ul.240. Velký půdní prostor pro další 4 
byty. Cena 2.500.000,-Kč. TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.dům 4+1 v Jaroměři, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000,-Kč. TEL.:775 061 233
* Prodám nízkoenergetické RD v Polici n.M. 
a Novém Městě n.M., možno část. na splátky. 
TEL.:603 525 531
* Prodáme novostavbu RD 5+1 se zastřešeným 
parkovacím stáním pro os.automobil v Polici nad 
Metují, ul.Slunečná. Tel: 608122195

* Prodám RD (statek), obsahuje bytovou jednotku 
3+1 a dále rozsáhlé hospodářské zázemí. V centru 
obce Horní Radechová, zahrada 1300 m2, cena do-
hodou. RK nevolat!. Tel. 605 715 294

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmeme prostory v Č.Skalici u náměstí, 
vhodné jako kanceláře, prodejna nebo pro kosme-
tické, masérské a jiné služby. Cena dle velikosti 
od 1.500,-Kč/měsíc, tel.: 602 204 002.

* Pronájem kancelářských prostor v ul.Krám-
ské 29 v centru Náchoda, cena 500 Kč /m2 ročně. 
Kontakt 602 481 010

* Pronajmu kiosek u Bílé Růže, všechny sítě za-
vedeny, pro prodej popř. sklad, garážování motocy-
klu, ihned volný. Tel. 608 245 634

* Pronájem menšího obchodu s výlohou ved-
le cestovní kanceláře SONA v Náchodě. Cena : 
6 000,-Kč měsíčně. Tel. 777 602 884
* Pronajmu dlouhodobě garáž v Náchodě. 
TEL.:732 167 291
* Pronajmu obchodní prostory, pasáž Kame-
nice, Náchod, 35m2. Atraktivní interiér, čisté pro-
středí! Komplet platba 9700 Kč/měs., RYCHLÉ 
JEDNÁNÍ = 1 měsíc NÁJEM ZDARMA! Tel. 
774 367 750, email: info@4luck.cz .
* Pronajmu garáž poblíž centra Náchoda. 
TEL.:776 554 431
* Pronajmeme kancelářské prostory v budově 
Itálie na Kamenici v Náchodě. Celkem 4 kancelá-
ře o celk.výměře 91 m2. Možno dohromady nebo 
jednotlivě. K dispozici kuchyňka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu dlouhodobě zateplenou halu v okolí 
Jaroměře Tel. 774 30 80 86
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 (67 m2), ba-
zén, hřiště, udírna, gril, 2 BTV apod. 140,-Kč os./
den. TEL.:603 711 210
* Pronajmu prostory k drobnému podnikání 
v Hronově. Pedikúra, manikúra, kadeřnictví apod. 
Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 (67 m2), ba-
zén, hřiště, udírna, gril, 2 BTV apod. 140,-Kč os./
den. TEL.:603 711 210

PRODEJ
* Prodám vepřové půlky - 50 Kč za 1 kg, + droby 
zdarma. Krmeno beze směsi, volat po 21 hodině - 
tel. 607 950 500
* Prodám sklokeram.varnou desku MIELE KM 
443. Dvě rozšířené zony, senzor.ovl. Nová, škráb-
nuté sklo. Cena 2500,-Kč. Info na tel. 777 151 264
* Prodám bukové řezivo 8 let staré. Tl. 80 mm 
a 60mm. Tel. 777 81 80 53
* Prodám sprchovou zástěnu RAVAK. Čtvrt-
kruh 90x90. Velmi dobrý stav. Cena 1000,-Kč. Info 
na tel.777 151 264
* Prodám novou míchačku ještě v záruce 
za 5000 Kč a stavební dřevo. prkna, trámy, krovy 
- levně. Tel. 776 146 173
* Prodám stavební boudu 4x2,5x2 metry k roze-
brání ve Žďáru n.Met. cena 3000,-Kč. 
TEL.:731 443 786
* Prodám kotec s boudou pro psa. Kotec kovo-
vý (jekl, betonářská síťovina), střecha hliník. pro-
fi l. Rozměry 2,5m x 5m x 2,10m. Dřevěná bouda 
s předsíní, zateplená, tovární výroby o rozměrech 
1m x 1,60m x 1m. Prodám pouze jako celek! 
TEL.:602 115 263
* Prodám velmi pěknou obývací stěnu (světlé 
barvy), délka cca 3 metry, cena 1500,-Kč. 
Tel. 602 490 800
* Prodám míchačku na 3 kolečka, cena dohodou. 
TEL.:776 554 431
* Prodám kvalitní překatrovanou zeminu, 
sypkou a zbavenou nečistot, ideální k obnově 
a zakládání nových trávníků a pro konečnou 
úpravu zahrad, cena 400,- Kč/1 m3. Dovezu. Tel: 
777 222 232
* PRODÁM pětileté křížence jedle španělské, 
z vlastní produkce, Náchod, mobil: 603 291 132, 
více na www.sichrovsky.cz
* Prodám kulečník šestidírový velký a brambory 
Karin pěstované bez um.hnojiv a herbicidů, 5,-Kč/
kg - i k satbě. tel. 732 381 524, Kocourek, Slavětín.
* Prodám sendvičové izolační panely stěnové 
a střešní, 1x2m, tl.8 cm 275 Kč/m2, tl. 10 cm 300 
Kč/m2, nové, nepoužité, na stavbu stěn, opláštění 
garáže, dílny, na střechu, 100 ks. TEL.728527366

KOUPĚ
* Koupím starší elektrosporák - pouze plně 
funkční, v dobrém stavu. Tel. 604 437 128
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky, bakelito-
vá autíčka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, 
modelové železnice, vláčky 0, H0, TT, N, Z aj., 
hodiny, hodinky, foto přístroje, rádia, knihy, vyzna-
menání a řády LM aj. staré nepotřebné i poškozené 
předměty. Tel. 608 811 683

BYTY

* Prodám byt 2+1 ve Velkém Poříčí. TEL.:606 
115 386

* Pronajmu byt 1+1 v Červeném Kostelci cca 
65 m2, po rekonstrukci v centru, nájem 4500,- + 
služby. Kauce 12 tis.Kč. Volný pd 1.7. TEL.:604 
774 115
* Pronajmu dlouhodobě slunný druž.byt 1+1 
s balk., výhled do přírody, nová pl.okna, zděné 
jádro, 2.NP, sídl. u nem. v Náchodě. Nájemné - 
3.000,-Kč + inkaso + kauce, tel.: 608 90 30 70.
* Dlouhodobě pronajmeme pěkný byt 3+1 
v Novém Městě n.M. - Malecí volný od 7/2010. 
Nájemné 4500,- Kč + inkaso. Tel. 777 230 820
* Pronajmu dlouhodobě novou garsonku 
s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchodě na Lipím 
naproti hospodě, nájemné 2.900,-Kč + 1.900,-Kč 
inkaso + kauce, tel.:608 90 30 50.
* Pronájem luxusně vybaveného zděného bytu 
3+1 (71 m2) v Náchodě, nedaleko centra, kauce 
nutná. Cena: 6.800,-Kč/měsíc, Tel.724 869 259 - 
Ideal Reality
* Hledám byt v Náchodě 3+1 a chalupu. Spě-
chá. Tel: 775 777 073
* Prodáme byt 1+1 v Náchodě, volný. Tel. 
773 62 64 46
* Pronajmu byt 3+1 Náchod Branka. Nájem 
8.000. Kauce. Tel. 603 997 309.
* Prodám byt 3+1(55,8) v OV v Náchodě - Sta-
rém Městě za 1100000,-, zateplen + plast. okna. 
Tel.č.606 294 250
* Pronajmeme mezonetový byt 3+1 v centru 
Velkého Poříčí, 70m2. Byt je po kompletní re-
konstrukci v r.2007, předzahrádka, parkovací 
stání, kompletní nové zařízení, internet. Nájemné 
5900,-(+ inkaso). Foto na http://velkeporici.rajce.
net. TEL.: 605 252 635
* Prodám v Náchodě pěkné byty 2+1 a 1+1 
v OV cihla nedaleko centra, zateplený, plast. 
okna. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu 2+1 velký slunný byt na atraktiv-
ním místě v Náchodě, kuchyně s jídelnou, 2 velké 
pokoje, předsíň, komora zasklená lodžie, WC, 
koupelna. Nová plast okna, kuch. linka, sporák, 
lino atd., půda, sklep, kabel. TV, internet a tele-
fon. Vratná kauce, volný ihned. Tel. 602 790 044
* Pronajmu v Náchodě nedaleko centra velký 
byt 2+1 v přízemí, možnost parkování ve dvoře, 
ihned volný. Dlouhodobě. Tel. 608 245 634
* Dlouhodobě pronajmu BYT 2+1 Náchod-Pl-
hov, 53m2, 3.NP, lodžie, sklep, výtah, zateplený, 
plast. okna, s nábytkem (bez pračky, lednice, 
televize). Nájem 2.000,-Kč + záloha na služby 
4.000,- Kč/měs. Kauce 12tis.Kč, volný 05/10, 
e-mail: mamzajemobyt@seznam.cz nebo tel.: 
604 632 845.
* Pronajmu byt 1+1 Malecí Nové Město nad 
Metují. Zděné jádro, plovoucí podlaha, inter-
net. 3500Kč + inkaso. Kauce 15000Kč.
 tel.732 284 594
* Pronajmu pěkný byt 2+1, 58 m2 v Teplicích 
n. Met. - Kamenec. Bytový dům. Najem/měs: 
2900 Kč + spotřeby. Klidná lokalita. Majitel tel: 
608 95 96 97.  Email: hajek11@seznam.cz
* Prodáme pěkný slunný byt 3+1 v OV v Ná-
chodě. Cena 1 050 000. Tel. 774 995 907
* Prodám pěkný byt v Dobrušce, větší 2+1, 
předělaný na 3+1 na sídlišti Za universitou, volný 
ihned, cena 1.100mil. Kč. TEL.:775 212 332
* Pronajmu dlouhodobě slušným lidem DB 
2+1 s balkonem a výtahem v Náchodě, sídl.SUN. 
Cena dohodou + kauce nutná. TEL.:732 167 291
* Prodám slunný družstevní podkrovní byt 
3+kk, 2.patro, v Novém Město n.Metují - Spy. 
Cena 798 500,- . Anuita splacena, ve spol.fondu 
naspořeno asi 650 000,-Kč.Tel.732 166 272
* Prodám zděný byt 2+1 53 m2 v Novém Městě 
nad Met. - Kaštánky, byt je bezbariérový, částeč-
ně zařízený, se zahrádkou 60m2. Cena - nejvyšší 
nabídce. Tel. 731 48 22 88
* Prodám byt 2+1 v OV, 66 m2, ve zděném 
domě v centru Náchoda, foto na: www.bytna-
chod.zde.cz, tel: 777 885 124
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 v Náchodě 
u nem., TEL.:604 443 409
* Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+ kk 
ve II. patře, v centru Náchoda, nájem 4500,-Kč + 
služby. Tel. 777 55 10 22
* Prodám dr.byt 3+1 v Náchodě u nemocnice, 
6.patro. V r.2008 provedena celková rekonstruk-
ce domu. V bytě nová kuchyně, jinak původní 
stav. Cena Kč 870 000. Tel.: 777 622 812. RK 
nevolat!
* Rozvedený muž hledá podnájem v Hronově 
nejlépe v rod.domku, chalupě či zahradní chatce. 
Možné stavební úpravy hradím sám. Nabízím 
pomoc při opravě domu či údržbě zahrady. Info 
na tel. 605748480
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1(40 metrů) 
s balkónem na sídlišti u nemocnice. Byt je situo-
ván směrem na Staré Město. Nájemné 4000Kč + 
inkaso. Tel.608380686.
* Pronajmu 1+kk v Novém Městě n.Met. 
po celkové rekonstrukci. TEL.:775 05 12 41
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Náchodě 
na Plhově, slunný, část. zařízený, pohodové byd-
lení. Požaduji kauci. TEL.:721 440 074
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového Měs-
ta n.M., příroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Prodám DB 3+1 v Náchodě na sídlišti Branka, 
super cena, možnost hypotéčního úvěru, částečně 
vybaven. V perfektním stavu, cena 1.400.000,- 
při rychlém jednání sleva. Tel. 602 145 222, RK 
nevolat

*  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  **  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  *
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky 
např. zn.PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i příslušenství. Koupím 
také stereokotoučky, meoskopy a jiné fotopříslu-
šenství. Slušné jednání platba v hotovosti. 
Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv staré lokomotivy, vláčky, ná-
kladní vlaky, příslušenství, TT, HO, PIKO v jakém-
koliv stavu i poškozené. Platba v hotovosti, slušné 
jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím jakékoliv hračky KDN, ITES, a jiné. 
Platba v hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30

RŮZNÉ

* Daruji neomezené množství hlíny. TEL.:739 
814 111
* Ušiji, spravím a opravím cokoli, na čem se 
domluvíme, jsem na mat. dovolené a šití je mým 
koníčkem. Náchod 604 349 703
* Ustájíme vašeho koně v soukromé stáji u Ná-
choda. Tel. 776 707 735
* Provádím údržbu zahrad, poseču trávu, ostří-
hám živý plot, natřu dřevěný nábytek i ploty, po-
kácím i vysadím nový stromek. Tel. 737 564 496
* Prodám dvě kůzlata - k odběru cca koncem 
května. Tel. 776 707 735
* Programy pro řešení nadváhy - www.hubnete.
cz/akorat
* www.hubnete.cz/prosvezdravi

* Nabízím profesionální kadeřnické služby, 
mohu přijet kdykoli rovnou k vám (cena neúčto-
vána). Okres Na a RK. Výhodou pro skupinku 
lidí (maminky na MD - množstevní sleva). Popř. 
i s masérskou službou.  Tel.: 606 153 292

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Pracovní dobu i výdělek si určujete sami. 
www.cinnostdoma.cz/jobzdomu
* Na práci v kanceláři, popř. z domova přijímáme 
nové, ambiciozní a šikovné kolegy. Možnost nástu-
pu ihned. TEL.:725 310 637
* Perspektivní uplatnění na 6-10 hodin týdně. 
Výdělek až 9000,-Kč za týden. Tel. 603 731 609

AUTO - MOTO

* Prodám SUZUKI INTRUDER 1400 VS, r.v. 
92, dobrý stav, cena 80 tis.Kč. TEL.:736 769 619
* Prodám přívěsný vozík - délka 170 cm, šíře 
109 cm, hl.korby 33 cm, 3 roky starý, cena 5 tis.
Kč. TEL.:732 370 663

* Přestavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jaroměř 777 962 205

Získejte až 5000 Kč 
měsíčně bez práce. 

Máte auto, dům, plot či
pozemek? 

Poskytněte je pro reklamní 
účely a nechte vydělávat.
Volejte 491 202 101            

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁŘ
*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104

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

Náchod-Zděný byt 3+1 (67 m2) v 1 NP a OV,nedaleko centra (ul.Příkopy),klidná část,koupelna s WC po rekonstrukci ..........................1,3 mil.Kč
N.Město n/Met.-Komerční výrobní objekt na atrakt.místě o zast.ploše 1044 m2-2 haly,nákl.jeřáb,všechny IS,poz.6185 m2  .......... 10,2 mil.Kč
N.Město n/M.“Na Františku“-Velký RD s novou přístavbou, kompl.nadst.rekonstr.,luxus.vybavení,poz.863 m2-vše nutno vidět! .......5,25 mil.Kč
N.Město n/Met.-Březinky-Poslední nové byty do OV ve zděném domě,s výtahem,sklepem a balkonem nebo terasou ............24.990,-Kč/m2

Náchod-Branka-Pěkný,zděný,druž.byt (78 m2) s nadstand.kuch.linkou-celk.rekonstr.-plast.okna,topení,velká lodžie ..............SLEVA! 1,36 mil.Kč
Vršovka u N.Město n/Met.-Chalupa k rekonstr.s velkou stodolou a pěkným pozemkem (1125 m2) pro výstavbu RD, studna.....760.000,-Kč
N.Město n/Met.-Větší řadový dům (5+1) s 2 balkony v klidné, okrajové části,s půdou k vestavbě,s garáží,sklepy - pěkná zahrada......dohodou
Č.Skalice-Lhota-Restaurace(60 osob) s barem a sálem(200 osob),kuchyň+zázemí-vše po rekonstr.+5 pokojů,poz.6096 m2 ..................k jednání
Slavoňov u N.Města n/Met.-Větší dům (5+1) na klidém místě, s komerčními prostory,chlévy a po část.rekonstr.,poz.2426 m2.....1,55 mil.Kč
Benešov u Broumova-Větší hrubá stavba RD,na pěkném a slunném místě,s novou střechou a el.i vodovodní přípojkou ........................k jednání

Čalounické práce
Opravy sedacích souprav atd.

Tel. 733 585 275 
Slezák Lubomír

Firma Jan Kočnar
silniční práce Náchod přijme

další

STAVEBNÍ DĚLNÍKY
s ř.p. C+E a plat. profes. průk. a s ř.p. C, plat. 

profes. průk. a stroj. průk. na pás. lopat. ryp. 

Tel.: 604 259 816

Pronajmu v Salonu 
Natali v Náchodě 

pracovní místa:

kadeřnice, kosmetička 

nebo masérka na ŽL. Tel.777 796 996

Převratná hypotéka 

s úrokem 3,93%

777 214 651     



775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelář nabízí:
Nám. TGM č.p. 82, Dvůr Králové n. L.

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

V ceně montáže provádíme diagnostické nakódování řídících jednotek 
vozidel s elektroinstalací tažného zařízení, které je velice důležité pro 
bezporuchový provoz vozidla s tažným zařízením. Jsme také výrobci a 
přímý dovozci originálních elektroinstalací k tažným zařízením.  

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
odborné poradenství, montáž, servis u výrobce, prověřené kvali-
tou výroby ISO, prodeje a montáží se 17 letou tradicí 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:

Nabízíme produkty od fi rmy  LIQUI MOLY.
MOTOROVÉ OLEJE

ADITIVA
AUTOKOSMETIKA

Možnost zapůjčení automobilu do 25 km ZDARMA!!

 
 
 
 
 
 
 
Společnost ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem v Polici nad Metují, zabývající se výrobou 
v oblasti elektroniky a kabelové konfekce hledá nového spolupracovníka na pozici: 

 
 

Manažer / Manažerka kvality 
 
 
 
Pracovní náplň: 
 

 Řízení kvality v rámci společnosti 
 Udržování a rozvíjení systému jakosti dle norem ISO9001:2008 
 komunikace se zákazníky společnosti v oblasti kvality 
 spolupráce při zavádění nových technologií a výrobků do výroby 

   
 
Požadujeme: 
 

 minimálně úplné středoškolské vzdělání 
 komunikativní znalost NJ 
 zkušenosti v oblasti řízení kvality 
 znalost norem ISO9001:2008 
 ŘP skupiny B 
 Znalost práce na PC ( Word, Excel ) 
 flexibilitu, samostatnost, příjemné vystupování 
 spolehlivost, zodpovědný přístup k práci  

 
Nabízíme: 
 

 práci v mladém kolektivu 
 odpovídající finanční ohodnocení 
 nástup možný ihned 
 notebook, služební telefon 

 
 
ADAPT electronic s.r.o., Husova 368, 549 54 Police nad Metují, Tel.: 491 / 426 360, písemné 
nabídky v českém a německém jazyce zasílejte poštou na výše uvedenou adresu k rukám R. 

Pfeifera nebo na e-mail: pfeifer.roman@seznam.cz 
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Navštivte nás v Naši provozovně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené.

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od českých výrobců

MARCO
       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

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

Nabízíme celkovou úpravu  pejskům všech plemen a velikostí 
(koupání, trimování, stříhání) Při první návštěvě má pejsek koupání zdarma.

www.salonekmatysek.wbs.cz, tel.: 602 361 768, Marta Stražická, Vysokov 73    

SALÓNEK MATÝSEK

VISAGE FACTORY PROMĚNAVISAGE FACTORY PROMĚNA

Kosmetika, Kadeřnictví, Masáže, Manikúra, Pedikúra
Komenského 1472, Náchod, (50m od MŠ Komenského)

 první bezplatná konzultace 
     a odsouhlasení harmonogramu 

 návrh střihu a barvy vlasů na počítači 

 nový střih, barvení, poradenství 

 ošetření pleti 
     – vyhlazení vrásek přístrojem BELEX 

 poradenství péče o pleť

 barevná typologie 
 návrh a zajištění oblečení
 manikérské služby
 pedikérkské služby
 masáž krku a zad 
     (dárek od Visage Factory ) 

Po – Pá: 8-19, So: na objednání. Tel.: 602 190 040

Kosmetika, Kadeřnictví, Masáže, Manikúra, Pedikúra  

Na Vaši návštěvu se těší tým Visage Factory 

U nás nic neriskujete – nejprve svoji změnu uvidíte na počítačiU nás nic neriskujete – nejprve svoji změnu uvidíte na počítači

Tato proměna obsahuje:Tato proměna obsahuje:

Paní Milada 

před proměnou:                        Paní Milada po proměně:

Posuďte sami, jak se nám proměna povedla. A co na to paní Milada?
 „Již dlouho jsem si přála změnu, a jsem nadšená přístupem celého týmu a hlav-
ně výsledkem – začínám nový život a na svůj věk si vůbec nepřipadám“.



VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁŘSTVÍ
Tomáš Šnajdr

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

E-mail: t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

Ing. Alena Lochmanová
Na Hamrech 874 (řemeslnické centrum),

547 01  Náchod

e-mail: a.lochmanova@seznam.cze-mail: a.lochmanova@seznam.cz

www.autolaky-lochmanova.czwww.autolaky-lochmanova.cz

Tel.: 607 830 870 * 777 321 870Tel.: 607 830 870 * 777 321 870

Nabízíme:
 míchání autolaků fy. LESONAL
    a MAX MEYER
 prodej materiálů a potřeb pro autolakýrníky
 široký výběr sprejů
 plnění sprejů
 materiály na ochranu spodků a dutin vozů
 autokosmetika
 čistící prostředky HG

Provozní doba:Provozní doba:
Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.

AUTOLAKYAUTOLAKY

 Zahradnické práce * sekání trávy  TEL.: 724 173 560

Truhlářská výroba
veškerý nábytek z masivu i lamina

- zahradní stavby
( altány, pergoly, gar.stání )

- chovatelské potřeby
( psí boudy, králikárny )
- dřevěné brikety

tel : 602 413 513
www.maxi-truhlarstvi.cz



SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

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

Házenkářská hala - Hamra, Náchod

Hotel TOMMY 
- pohoda, relaxace a dobré služby

   „Možná jsme pro někoho tak trochu jiný hotel“, 
říká s úsměvem manažer hotelu při představení Ho-
telu TOMMY v Náchodě - Babí a dodává: „Ta jinakost 
je v zaměření našeho hotelu na kongresovou turisti-
ku. Máme vynikající zázemí s vlastním kongresovým 
sálem, do kterého se vejde až 200 osob. Veškeré kon-
ferenční prostory jsou velmi flexibilní, dají se rozdě-
lit na menší sály a salonky. Sál je klimatizován a lze 
jej využít pro firemní akce, školení, společenské akce 
jako jsou módní přehlídky, slavnostní obědy, oslavy 
narozenin či velkoplošné projekce. Jinak jsme ovšem 
klasický hotel, který vítá svoje hosty komfortním uby-
továním, službami restaurace i baru. Můžete u nás 
uskutečnit kongres či jinou akci, ubytovat soukro-
mé či firemní návštěvníky, přijít na dobrý oběd, večeři 
nebo skvělou kávu. Jediným našim cílem je spokoje-
nost našich zákazníků“.

UBYTOVÁNÍ VYSOKÉ KVALITY
   Hotel TOMMY disponuje 30 luxusními dvoulůžkový-

mi pokoji zařízenými v moderním 
zámeckém stylu. Pokoje mají vlast-
ní sociální zařízení, telefon s přímou 
volbou, TV-LCD a připojení na internet, 
které je zdarma. Celý hotel je řešen jako 
bezbariérový.

PRO POHODU TĚLA I DUŠE
   Specialitou Hotelu TOMMY je vlastní relaxační well-
ness centrum. „K dispozici je bazén s protiproudem, 
vířivá vana, finská sauna, infra kabina, hydromasážní 
vana a malé fitness s rotopedy. Dopřát si u nás můžete 
relaxační masáže, havajské masáže, antistresové in-
dické masáže hlavy, masáže lávovými kameny a další 
speciality. Naše relaxační wellness centrum je otevře-
no pro každého, nejen pro hotelové hosty. Rádi vysta-

v í m e 
i dárkové poukazy 
na pobyt nebo wellness procedu-
ry, kterými určitě potěšíte vaše nejbližší či obchodní 
a firemní partnery. Celý prostor může být rovněž pro-
najmut pro uzavřenou společnost“, dodává manažer 
hotelu.

NA „PAVLIŠOV“ I DOBROU KÁVU
   HOTEL TOMMY v Náchodě - Babí nabízí nejen kva-
litní ubytování, ale i restaurační služby. Chcete-li si 
odpočinout od městského ruchu okresní metropole, 
máte to na dobrý oběd nebo večeři  jen pár minut jíz-
dy autem. 
   Čeká na vás klidné prostředí stylové restaurace 
s bohatou nabídkou jak minutkové, tak i domácí čes-
ké kuchyně. Tradiční místní specialitou je „ Pavlišov-
ský řízek“. Po dobrém obědě nebo večeři si můžete 
vychutnat šálek výtečné italské kávy Lamborghini.

kontakt: Hotel TOMMY, congress & relax centrum, 
Kaštanová 205, Náchod - Babí 547 01, tel.: 491 452 452, 
mobil 602 138 333, www.hotel-tommy.com,
e-mail: info@hotel-tommy.com
provozní doba restaurace: po-ne od 12 do 22 hodin
provozní doba relax–wellness centra:
po - ne: od 9 do 21 hodin

 Přijďte si k nám
odpočinout a načerpat nové síly

 Hotel má vlastní  relaxační wellness centrum.

  Je název tradičního festivalu studentské tvo-
řivosti v Náchodě. Festival se jmenuje podle 
knihy Josefa Škvoreckého, který Náchod za-
chytil v několika svých knihách, kromě Prima 
sezony také v Příběhu inženýra lidských duší a 
ve Zbabělcích. V roce 1969 odešel Škvorecký 
do exilu a založil nakladatelství Sixty-Eight 
Publishers, ve kterém společně se svou ženou 
Zdenou Salivarovou vydávali díla autorů, kte-
ří nemohli v komunistickém Československu 
publikovat. Festival tvoří divadelní přehlídky, 
koncerty,  workshopy a semináře. Program 
festivalu bude zakončen v pátek 7. května lam-
pionovým průvodem a ohňostrojem.         (tk) 

objektivem prima fotoaparátu Nikon
 zachytil Josef „Pepa“ Voltr

Život je hra... 

...buď hráčem

Kolo Trek 

6500e 

27.990,-

Radical Sport, Komenského 1203, Náchod, 

Tel. 491 422 585, mobil: 733 189 433, www.radicalsport.cz

Prodejní doba: Po-Pá 9-18, So 9-12

Brusle Tempish 

Speed Racer 

Kryptonic 

7.210,-

Prodej kol TREK 
a GARY FISHER
Prodej IN-LINE 
bruslí Tempish

Jarní servisní 

Jarní servisní 

prohlídky 
prohlídky 

s dárkem 
s dárkem 

pro každého! 

pro každého! 

NOVĚ 
SERVIS 

JÍZDNÍCH KOL
MINI: Základní seřízení kola před začátkem sezony

STANDARD: Celková kontrola kola, 
jeho očištění, seřízení a promazání

EXTRA: Komplexní kontrola stavu kola 
zahrnující rozebrání, vyčištění, seřízení, 
promazání a výměnu poškozených dílů
Ceny servisních balíčků již od 290,- Kč

ÚČETNICTVÍ,ÚČETNICTVÍ,

DAŇOVÁ EVIDENCEDAŇOVÁ EVIDENCE

Nezávazně a zdarma 

Vám zpracujeme nabídku 

našich služeb.

ucetnictviJB@seznam.cz

tel. 733 102 592tel. 733 102 592

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNANÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

 Snímek Ivana Vávry zachycuje rekonstrukci silniční komunikace 
procházející Českou Skalicí. Silnice se dočká nového asfaltového 
povrchu s termínem dokončení červenec 2010. 
Motoristům popřejme trpělivost a cestářům, ať se jim dílo daří!



   Uběhlo teprve několik měsíců co paní Renata Kwoková otevřela na Kamenici v Náchodě 
Čajovnu a kavárnu U Ariela. A opět sedím nad šálkem čaje a s paní Renatou si povídám...
* Tak, Renčo, jak se Ti daří a co je nového?
   „Daří se mi dobře, Čajovna a kavárna U Ariela si našla své návštěvníky, kteří se k nám rádi 
vracejí. S velkým zájmem se setkaly besedy a přednášky o zdravém životním stylu, čínské medi-
cíně, reiky, různé semináře a kurzy... A právě tady jsem se začala potýkat s nedostatkem místa pro 
pořádání takovýchto akcí. Navíc, v době konání přednášek či besed jsem byla nucena čajovnu 
uzavírat široké veřejnosti. Proto jsem se rozhodla svým zákazníkům plně vyhovět. Čajovna a 
kavárna Ariel se vrací do svých kolejí a bude již plně k dispozici všem, kdo si u nás chtějí posedět 
v příjemném prostředí u šálku čaje, kávy či medoviny. Stále v naší nabídce zůstávají bižuterie, 

kamínky, vonné svíčky, vodní dýmky a sypané 
čaje z naší nabídky.
   V pondělí 3.května jsem otevřela Vegetari-
ánskou restauraci ARIELKA tady v Náchodě 
v Plhovské ulici. Pro větší orientaci, je to ve 
3.patře nad Bowlingem. K dispozici tu jsou 
dva sály s prostorem pro pořádání všech před-
nášek, besed a seminářů, o které je skutečně 
veliký zájem.“
* Říkáš vegetariánská restaurace... Co 
přesně si pod tímto názvem mohou čtenáři 
představit?
   „V nabídce naší restaurace jsou typická ve-
getariánská jídla s výjimkou jednoho pokrmu z 
ryb či kuřecího masa. Naši hosté si zde zpestří 
svůj jídelníček, zdravě a chutně se u nás nají i 
Ti, kteří se čas od času perou s nějakými dieta-
mi. Restaurace se nese v nekuřáckém duchu s 
celodenním provozem a možností kdykoliv si 
objednat něco dobrého. Pro nejmenší návštěv-
níky je připraven dětský koutek.
Plánujeme zde pořádání seminářů, přednášek a 
besed, nově přinášíme cvičení jógy. Nabízíme 
sály organizacím, fi rmám a skupinám k pořá-
dání různých akcí. V takových případech jsme 
schopni zajistit i nabídku klasických jídel. Na 
nápojovém lístku nebudou chybět čaje, kávy, 
různé druhy vín a aperitivů a točené pivo Pri-
mátor.“

491 421 711 

obchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.czbchchhh ddodod@c@ yklotony cz www cyklotony czbchchhhodod@c@ yklotony cz www cyklotony cz

„staré kolo přivezete, 
„staré kolo přivezete, 

na novém odjedete...“
na novém odjedete...“

„NOVÉ ZA STARÉ“„NOVÉ ZA STARÉ“

Představenstvo akciové společnosti  Vodovody a kanalizace 
Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové odd. B, vložka 967 od  1.11.1993

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 11. června 2010 od 10.00 hod.

do kongresového sálu hotelu TOMMY, Kaštanová 205 v Náchodě – Babí
Pořad jednání valné hromady
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření společnosti a účetní závěrce za rok 2009
3. Změna stanov společnosti, spočívající v úpravě – rozšíření předmětu podnikání a ve změně 
    způsobu určení auditora společnosti, ve smyslu změny zákona o auditorech.
4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010
5. Zpráva dozorčí rady
6. Odvolání a volba člena dozorčí rady Ing. Josefa Krále
7. Závěr – ukončení
Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.00 hod. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti 

a listinnými akciemi, které ke dni konání valné hromady má akcionář v držení. V případě zastupování se zmocněnec 

navíc prokáže i plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. 

Každá akcie jmenovité hodnoty 1 000,- Kč představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva akcionáře je Stanovami 

omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 20% z celkového počtu hlasů připadajících na  celkem vydané 

akcie společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Účetní závěrka za rok 2009 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti Kladská 1521, Náchod u ekonomického 

útvaru a to v pracovních dnech od 7:00 do 14:00.                                           

Akcionáři mají právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí pořízení kopie materiálů u ekonomického náměstka 

společnosti v sídle společnosti. Tam mohou též podávat návrhy a doplňky k projednávaným bodům s tím, že takový 

návrh nebo doplněk musí být v souladu s § 180 odst. 5 Obchodního zákoníku doručen společnosti nejpozději pět 

pracovních dnů před konáním valné hromady, tedy do 14.30 hod. dne 4. června 2010.

Akcionáři mají zároveň právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 14:00 hod. v sídle společnosti do 

návrhu nového znění stanov a právo vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu nového znění stanov.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Ing. Dušan Tér v.r. - předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč)                                      Základní kapitál: 716 177 
AKTIVA:           PASIVA:                                          VÝSLEDOVKA
dl.majetek 1 067 945 vlastní kapitál 1 042 189 výnosy 222 871
oběžná 73 644 cizí zdroje 100 006 náklady 194 356
ostatní                  876 ostatní 270 zisk před zdaněním 37 959
celkem        1 142 465 celkem 1 142 465 čistý zisk 28 515

Zdravá 
výživa

Zdravá výživa
Hostovského 565, Hronov

Plhovská 863, Náchod
www.zdravavyzivahronov.com 

ZBAVTE SE 

CELULITIDY!

s preparáty 

od nás...

* Tvoje povídání je velmi lákavé... Ale, upřímně, stačíš na to všechno sama?
   „Samozřejmě, že nestačím. Čajovnu a kavárnu U Ariela jsem otevírala spolu s dcerou Veroni-
kou. Postupem času jsme mezi sebe přibraly i syna Roberta. Vegetariánská restaurace ARIELKA 
je tak typicky rodinným podnikem. Když už držíme pohromadě, čemuž jsem velice ráda, proč 
spolu také nepodnikat a nedělit se o dobrý pocit rozdávat radost a pohodu druhým....“
A vlastně jako tečka za povídáním s paní Renatou Kwokovou je tato myšlenka na místě. Stačí 
už jen dodat, že Vegetariánská restaurace ARIELKA v Náchodě otevřela své prostory v pondělí 
3.května 2010 a přístupná je od pondělí do soboty vždy od 10 do 21 hodin. Rezervaci si můžete 
zajistit na tel.čísle 604 893 615.                                Připravila Laďka Škodová, foto Mirek Brát

ARIELKA - tak trochu jiná restaurace......



Fa GROMAS

Malířské 
a natěračské práce

+ menší zednické 
opravy

Přijedu kamkoli!

tel. 733 129 717

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDENĚK JANKŮ

křídlo dveří

- plné

995,-Kč 

křídlo dveří

- prosklené

1779,-Kč 

Borové dveře se 

zárubní  - dýhované

2820,-Kč
Náchod - Parkány 466 (vedle Byt.družstva), mobil 603 345 236   www.dvere.inu.cz

MONTÁŽ

A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY

BEZ DPH
skladem

200 ks dveří

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Nabízíme k prodeji 
samostatnou jednopodlažní 

budovu 

o rozloze 1000 m2 s pozemkem 400 m2, 

v průmyslové zóně v Novém Městě 

nad Metují v areálu Nového Eltonu.

Budova je vhodná pro výrobní, skladové

i kancelářské prostory.

Cena dohodou. Tel. 777 057 389                                        

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

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

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revoluční 

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

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

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

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

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

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový profi l
šestikomorový profi l

Specializace:                 výroba + montáž složitých vazeb, střechy
                                    na RD, dřevodomy, altány, pergoly, montáže
                                     střešních oken, bednění točitých schodišť

TESAŘSTVÍ

POKRÝVAČSTVÍ

Libor Klíma
Tel. 721 448 250

* 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

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

                                   so  8 - 12 hod.

tel.: 776 68 76 35

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- BEZ BOURÁNÍ 

(SYSTÉM DRYBAND)
- ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍ PODŘEZÁVÁNÍ
- CHEMICKÉ  INJEKTÁŽE

dále opravy komínů, půjčování odvlhčovačů....

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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád 

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

Provádíme
 montáž sádrokartonů

POTŘEBUJETE PŮJČIT?

Nebankovní úvěry bez poplatků.
Pro zaměstnance, důchodce, 

podnikatele.

773 923 040

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

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

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZŮSTALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY

snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

PARUKY pro ženu v každém věkuPARUKY pro ženu v každém věku
Naše paruky jsou lehké a vzdušné

 výběr a nákup ze 100 modelů možný ihned

 levné módní typy i luxusní modely

 vyzkoušení v kabince, můžeme Vás 
navštívit i u Vás doma nebo v nemocnici

 cena módních typů již od 2000,-Kč

 při nákupu odečítáme příspěvek
od zdravotní pojišťovny ve výši

1000 - 3000 Kč a naše sleva 750 Kč

 NOVĚ příčesy různých typů

v Náchodě,
Komenského ul. 266 (za gymnáziem)

Otevřeno:
Po-Pá 9-17,30 hod

a So 9-12 hod.

Telefon:
723 996 195

Těšíme se
na Vás!

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

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

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

ZEDNICKÉ PRÁCE
Provádíme veškeré zednické 

práce, obklady, dlažby, 
sádrokarton.

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

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzdělávání dospělých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
 možnost kvalifikace - ZK při SOU Služeb Praha

 rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZDĚLÁVÁNÍ
vč. materiálu v daných oborech

Možnost uplatnění dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

Rozšiřte Vaše vzdělání a služby
pro Vaše zákazníky

Nabízíme nové kurzy
- masérské

- masérské techniky
  * reflexní masáže * lymfatické masáže

  * lávové kameny, baňkové techniky a další
- kosmetika

- přístrojové techniky
     

tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové Město n.Metují 

           



Vás srdečně zve na ochutnávku piva Schwarzenberg 
na Ostrovy v Pekelském údolí. 

O Vaši zábavu se postará skupina

Dále je připravena výstava obrazů 

pod širým nebem známého krajináře

MIRKA LAZARA
s motivy Pekla, Červenokostelecka, Novoměstska 

a Hronovska. Pro děti jsou připraveny soutěže 

o drobné ceny. Ochutnat přijedou i kandidáti 

TOP 09 do Poslanecké sněmovny

doc. MUDr. LEOŠ HEGER, CSc.
a doc. Ing. JIŘÍ OLIVA, Ph.D.

Akce začíná 16. května ve 14,00 hodin u Občerstvení 
Na Ostrovech. 

Když ti Schwarzenberg zachutná, zaplať, kolik uznáš za vhodné. 
Nezachutná? Nezaplatíš!

Její nové středisko znamená další vylep-
šení kvality a dostupnosti přednemocniční 
zdravotní péče pro obyvatele kraje.Králo-
véhradecký kraj uvolnil na dostavbu tohoto 
areálu 13 milionů korun. Je důležité, aby 
krajští záchranáři měli optimální podmínky 
pro plnění svých povinností. Nezbývá než 
jim popřát, aby jim nové výjezdové středis-
ko dobře sloužilo a hlavně, aby se ze všech 
výjezdů vrátili zdraví a v pořádku.

PharmDr. Jana Třešňáková., 
krajská radní pro zdravotnictví

www.janatresnakova.cz

Jedenácté vítězství! 
Získali tesaři ze Střední školy řemeslné v Jaroměři.

Soustředění

Od roku 2003 pořádá Cech klempířů, pokrývačů a tesařů celostátní soutěže pro žáky oboru 
tesař. Žáci Střední školy řemeslné v Jaroměři se během všech osmi ročníků umisťují na nej-
vyšších příčkách a výjimkou nebyl ani osmý ročník, který se konal ve dnech 14. a 15. dubna 
2010 na brněnském výstavišti.

Jiří Špreňar a Michal Tautz nejprve zvítězili v kvalifi kačním kole a o měsíc později se stali 
šampióny soutěže i v mezinárodním fi nále. Úkolem družstev byla výroba modelu valbové 
střechy v časovém limitu 12 hodin a uspět i v písemném testu. Soutěžním družstvům navíc 
po oba dva dny nepřálo počasí a vytrvalý déšť padal na soutěžící i modely. Navázali tak 
na předchozí úspěchy svých starších spolužáků. Navíc Jiří Špreňar byl vyhlášen nejzručněj-
ším žákem tesařem pro rok 2010. V měsíci červnu převezme v Brně na slavnostním gala 
večeru spolu se studenty ostatních oborů ocenění „české ručičky“.

Na soutěž, která si za cíl klade zejména propagovat tradiční řemeslo, jsou zvána i druž-
stva ze Slovenska a Německa. Po prvních kláních pořádaných v Ostravě se soutěž přesunula 
do Brna a od roku 2007 byla pro velký zájem škol rozšířena o kvalifi kační kola v Ostravě 
a Praze. Letos nastala další organizační změna, a to když se české regionální kolo přesunulo 
z pražského Veletržního paláce do skvělých podmínek Střední školy řemeslné v Jaroměři.

SŠ řemeslná v Jaroměři vyučuje tradičním řemeslným oborům: truhlář, tesař, opravář 
zemědělských strojů, umělecký keramik, umělecký kovář a zámečník, kovář a podkovář. 
Ve všech těchto oborech dosahuje výborných výsledků ve vzdělávání a v soutěžích se umis-
ťuje na předních místech. Ve výše zmiňovaném oboru tesař nejenže žáci zvládají výborně své 
řemeslo, ale díky svému mistrovi Ladislavu Kubiasovi se seznamují s již zcela zapomenutým 
řemeslem kolář - „výrobou loukoťových kol“. Touto cestou děkuji všem výchovným pra-
covníkům za přípravu žáků v těchto řemeslech a zejména Ladislavu Kubiasovi za vynikající 
výsledky tesařů.                                                            Zdeněk Vítek, zástupce ředitele pro OV

V pátek 30.dubna předali stavbaři zá-
chranářům nové sídlo v hradeckých Kuk-
lenách.V nově vystavěné budově sídlí 
hasiči i záchranná služba, dvě základní 
složky integrovaného záchranného systé-
mu. Společné zázemí jim umožní ještě více 
spolupracovat a svoji činnost koordinovat. 
Nové středisko záchranné služby v Kuk-
lenách svojí polohou zkrátí dojezdové 
časy při zásazích. Záchranáři dříve museli 
při výjezdech na západ od Hradce Králo-
vé projíždět městem a ztráceli kvůli tomu 
drahocenný čas. Nově postavené středisko 
umožní posádkám hasičů a záchranné služ-
by především rychlejší výjezdy na dálnici 
D11 i na výpadovkách směrem na Jičín 
a Náchod.

Sídlo záchranné služby vzniklo v areálu 
krajských hasičů, kde již několik let sto-
jí budova s jejich operačním střediskem. 
Nyní k ní stavbaři připojili další objekt, 
ve kterém jsou vedle sebe umístěny ga-
ráže a zázemí výjezdové jednotky hasičů 
i záchranné služby. V novém objektu plá-
nuje v budoucnu záchranná služba umístit 
i zcela nové operační středisko s veškerým 
vybavením a nejmodernějšími technologie-
mi. Záchranná služba plní velmi důležitou 
úlohu v systému krajského zdravotnictví. 

Koncem dubna proběhlo vyhodnocení 
okresního kola soutěže Volba povolání, kte-
rou vyhlásila Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje. Soutěž byla roz-
dělena do čtyř kategorií a byla zaměřena 
na volbu povolání technického směru.

V kategorii literární soutěž pro základní 
školy, do které se přihlásilo celkem 25 prací, 
obsadila první místo dvojice žáků osmé třídy 
Martin Křivda a Daniel Borůvka ze ZŠ Nové 
Město nad Metují - Komenského s popisem 
„Sněžný skútr z motorky“. V kategori střed-
ních škol se na prvním místě umístil s raper-
ským textem „Zednická revoluce“ Radek 
Kottnauer z 1. ročníku VOŠ a SPŠ stavební 
arch. Jana Letzela v Náchodě.

V kategorii o nejlepší výrobek, základní 
škola, se nejlépe umístil Marek Brož z 9. tří-
dy ZŠ Červený Kostelec s výrobkem „Kadi-
budka“. Základní školy zapojené do projek-
tu přihlásily do soutěže o nejlepší výrobek 
celkem 24 výrobků.

Z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce 
z Náchoda odletěla trojice atletů na čtrnácti-
denní soustředění do Tuniska, které proběhlo 
v termínu od 26.3. - 9.4.2010 ve městě Sou-
sse s asi 400 tisíci obyvateli.

Vlastní tréninkový režim probíhal ve třech 
denních fázích kde Jirka, Honza a Marcela 
využívali plně regenerace formou masá-
ží a teplého bazénu. Ne vše proběhlo bez 
problémů, protože stadion byl pouze 333 m 
dlouhý (ne 400m ovál, jak bylo uvedeno) 
a nedalo se trénovat v zatáčkách s překáž-
kami a také podél pobřeží bylo mnoho od-
padků, takže se nedalo pořádně běhat a moře 
bylo špinavé od místních rybářů. Hlavní 
věc byla, že jsme se v pořádku vrátili domů 
a zjistili, že Náchod je proti Tunisku překrás-
né a čisté město.        Jiří Vondřejc - trenér

Záchranáři vyjíždějí z nového 
střediska v Kuklenách

Volba povolání má své vítěze
Ze středních škol obsadil první místo „Ša-

chový stolek“ Václava Hofmana z 2. roční-
ku oboru truhlář SOŠ a SOU Nové Město 
n.Met. Celkem středoškoláci přihlásili devět 
výrobků.                                                   KP

nosti současných legislativních norem 
chci navázat na práci Jiřího Hanuše 
a Miroslava Uchytila a v poslanecké 
sněmově předložit návrh zákona o li-
niových stavbách, který vychází z ně-
meckého modelu a dnes funguje prak-
ticky v celé Evropě.                         JH

 Porotou oceněná precizní práce při 
výrobě šachového stolku.

Rozhovor s MUDr. Jiřím Veselým, kan-
didátem do Poslanecké sněmovny ČR

V minulém týdnu proběhla v Náchodě 
diskuze s lídry politických stran k ob-
chvatu Náchoda. Proč je pro Vás jeho 
urychlené vybudování prioritou?

Vybudování obchvatu je důležité 
nejen pro občany Náchoda, ale ce-
lého regionu. Dnešní dopravní situ-
ace je neúnosná jak pro Náchoďáky, 
tak pro všechny, kteří Náchodem jen 
projíždějí. Často se mluví o tranzitu 
do Polska a zapomíná se na ty, kteří 
žijí v severní polovině našeho okresu. 
Pokud jedou autem, stráví při každém 
průjezdu Náchoda zbytečně půl hodi-
ny navíc. Cesta autobusem z Broumo-
va do Hradce Králové i díky průjezdu 
Náchodem trvá více než 2 hodiny. 
Nedostatečná dopravní infrastruktura 

neomezuje rozvoj našeho regionu jen 
oblasti cestovního ruchu, ale i dalších 
podnikatelských aktivit. Proto v přípa-
dě úspěchu v parlamentních volbách 
budu prioritně prosazovat státní investici 
do vybudování obchvatu Náchoda.

Podle některých názorů by problém 
Náchoda vyřešilo dobudování rychlostní 
komunikace na Polsko přes Královec. Vy 
tento názor sdílíte?

Vybudování této rychlostní komunika-
ce považuji za důležité, avšak za reálné 
v dohledné době považuji dobudování 
dálnice D11 alespoň do Jaroměře. I to 
potrvá několik let a po otevření tohoto 
úseku se průjezd Náchodem ještě zvýší. 
Proto považuji za nutné současně s pří-
pravou tohoto úseku zahájit výkup po-
zemků na připravované trase obchvatu 
Náchoda. Vzhledem k omezené funkč-

V poslanecké sněmovně budu prosazovat urychlené vybudování 
obchvatu Náchoda a dobudování  dálnice D11 do Jaroměře

AZkov - zámečnické práce

nabízíme:

 výrobu skleníků na míru
 montáž polykarbonátových 
 desek (zastřešení pergol,  
 balkonů, bazénů)
 výrobu a opravu ocelových  
 konstrukcí (brány, branky,  
 garážová stání, atd...)
 zakružování tenkostěnných  
 profilů

Kontakt: tel:777 086 787
email: azkov@seznam.cz
http://www.azkov.cz/



Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
vyhlašuje dnem 3.5.2010

výběrové řízení
HNA/81/2010 - 3.kolo 

na zjištění zájemce o koupi garáže č. e. 8 
v  k.ú. Josefov u Jaroměře.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách www.uzsvm.cz , 
úředních deskách městských úřadů a na tel. č. 491 457 280.

Stavební fi rma 
nabízí 

veškeré 
stavební práce

- hrubé stavby
- kompletní zámkové dlažby

- okrasné zídky
- rekonstrukce

Tel.: 608 211 148              

Nevyhovuje Vám úrok po fi xaci?

Kupujete bydlení?
Dáme Vám na výběr z 10 bank.

tel.: 777214651

Ocenění z Prahy! Stepík ovládl halu na Hamrech 

Mistrovství Evropy automobilů 
do vrchu - Rechberg 2010

Neuvěřitelné se stalo skutkem! Naše jedenáctiletá fotografka Michaela Kratochvílová 

získala 2. místo v celostátní soutěži „Mladí fotografují památky“, kterou zorganizovalo 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na požádání Rady Evropy. Ocenění si 

převzala ve Španělském sále Pražského hradu, kam přijela 13. dubna v doprovodu svých 

rodičů. Koncem tohoto roku je ještě pozvána na setkání mladých fotografů z dalších zemí 

Evropy do francouzského Strasbourgu, kde jistě získá spoustu neocenitelných zkušeností 

a zážitků. Velkým překvapením pro nás bylo další hezké umístění dvanáctileté Adély Vá-

vrové mezi 10 nejlepšími fotografy!

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 361 fo-

tografi i z různých koutů České republiky. 

Základní škola v Komenského ulici zaslala 

celkem 25 snímků od 22 žáků, kteří se účast-

nili projektu „Víkendy s digitální fotografi í“. 

Věříme, že naše digivíkendy nabízejí dětem 

možnost smysluplně využít volný čas a získat 

nový pohled na věci kolem nás, které se zdají 

být úplně obyčejné, ale ve skutečnosti mají 

svou krásu a půvab. I v příštím školním roce 

chystáme další kurzy fotografování pro naše 

šikovné žáky. Tyto úspěchy budiž povzbuze-

ním a inspirací pro mnoho dalších dětí!

Bc. Soňa Novotná, DiS. a Mgr. Jitka Suchán-

ková - učitelky ZŠ Komenského

foto: oceněná fotografi e Adély Vávrové 

Hledáme
 šikovnou

kadeřnici
do zavedeného 

kadeřnictví
v centru Náchoda

* dobrý kolektiv
* podmínky dohodou

TEL.: 606 376 123

Třetí ročník Soutěže v dětském a junior-
ském aerobiku NOVÁČ CUP uspořádalo 
11. dubna 2010 v házenkářské hale v Ná-
chodě Na Hamrech občanské sdružení 
STEPÍK z Nového Města nad Metují. V 
celodenní soutěži se rozdělovalo 62 pohárů, 
o které se utkalo 95 týmů z celé ČR. Děv-
čatům z pořádajícího STEPÍKU se soutěž 
povedla a odvezla si do Nového Města nad 
Metují celkem 6 pohárů, dva za první, dva 
za druhé a dva za třetí místo v různých vě-
kových kategoriích.
   Soutěž NOVÁČ CUP, kterou již tradičně 
podpořilo Město Náchod a Město Nové Měs-
to nad Metují, zahájil starosta města Náchod 
Ing. Oldřich Čtvrtečka. V dopoledním pro-
gramu soutěžily profi  týmy ve skupinách: 
ATS, Step Aerobik a Fitness Aerobik. Poháry 
a ceny jim předala starostka Nového Města 
nad Metují Mgr. Bronislava Malijovská.
Odpoledne program pokračoval soutěží v Ko-
merčním aerobiku a Pom Pon´s. Ve skladbách 
Komerčního aerobiku se představily nejmlad-
ší soutěžící ve věku 4 - 6 let. Poháry a ceny 
vítězům tentokrát předávali senátor Ing. Petr 
Pakosta, předseda nadačního fondu a Jana 

Brožová, členka správní rady Nadačního fondu Petra Pakosty. Ceny do soutěže poskytly Pivo-
var Primátor Náchod, Mesa Parts Náchod, Nutricia-Deva a Nadační fond Petra Pakosty.
Celkem se letošního ročníku soutěže NOVÁČ CUP zúčastnilo téměř 1100 dětí a juniorů. Děku-
jeme a těšíme se na 4. ročník v dubnu 2011.                                 STEPÍK, Nové Město n.Met.

 Děvčata z pořádajícího Stepíku Nové Město nad Metují vybojovala se skladbou 
„Baseballistky“ v soutěži Aerobik Team Show 3. místo. foto: misha photos. 

Velice kvalitní startovní pole se sešlo na úvod letošní sezóny mistrovství Evropy v zá-
vodech automobilů do vrchu. V alpském předhůří se rozezněl hluk více než sto padesáti 
závodních motorů při příležitosti 38. ročníku závodu Rechberg rennen.
Za GMS MADOS Racing team (Czech National team) startovali dva piloti. V závodě 
soudobých automobilů Miloš Beneš s F3000 Ralt a v historických automobilech Milan 
Stejskal s Fiatem 128 SC.
Milan Stejskal si dojel pro 5. místo ve skupině B 3 a Fiat fungoval na jedničku. Stejskal 
nestihl před sezónou testování a tak byl první závod v Rechbergu jeho první ostrou zkouš-
kou.
Miloš Beneš zajel sobotní trénink v čase 2.03 minuty. Tento čas by v závodě stačil na 4. 
místo v absolutní klasifi kaci, ale už v tréninkových jízdách bylo zřejmé, že není něco ve 
výkonu motoru v pořádku. Po první závodní jízdě byla odhalena závada. Benzin byl dodá-
ván do motoru pod tlakem nižším o 0,8 baru. Beneš do druhé závodní jízdy nenastoupil, 
aby nedošlo k úplnému poškození motoru. Jeden výsledek pro celkový součet bodů a 
konečné umístění se z poloviny závodů škrtá.
Další závody se uskuteční 8. 5. v Portugalsku v Serra de Estrela a 16. 5. ve Španělském 
Subi da al Fito . Ve Španělsku je každý rok návštěva závodu okolo 100.000 diváků.
V letošní sezóně jsme byli vybráni do reprezentace ČR (Czech National Team) a zúčastní-
me se závodů mistrovství Evropy.
V ČR pojedeme 1 závod započítávaný do seriálu ME a to:
5.-6. června Ecce homo Šternberk a 4.-5. září Laudon Lanškroun (mistrovství České re-
publiky). ¨                                                                                         text: rs. foto: cholixxx

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

• kontrola klimatizace
• přezutí a vyvážení kol
• výměna náplní

Jarní servisní prohlídka
vašeho vozu:

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

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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 Obvyklým způsobem uvaříme těstoviny 
- mašličky. Kalamáry, v polokonzervě, po-
krájíme a necháme přejít varem. Pórek na-
krájíme na silnější kolečka a chvíli dusíme. 
Ananas v mírně sladkém nálevu necháme 
okapat a rovněž nakrájíme na kousky. Pak 
už jen vše smícháme dohromady. Kalamáry, 
těstoviny, ananas, pórek - opepříme, trochu 
osolíme a zalijeme dresinkem. Ten si připra-
víme z majonezy Delipo a jemného kečupu.  
Tak, ať Vám chutná....

přeje Laďka Škodová       


Ananasové kalamáry 

s těstovinami

NÁBOR TENIS
Tenisový klub - Náchod (Ulice 1. máje, Náchod - 

Běloves) připravil nábor pro děti ve věku 4-7 let

pondělí 10. května 

2010 16.00 hod.

(dále potom každé pondělí od 16.00 - 17.00 hod)

Kurzovné do 25. června 300 Kč.
Minitenis se hraje na tenisovém kurtu menších rozměrů 

s nižší tenisovou sítí a odlehčenými tenisáky. Družstvo mi-

nižáků hraje soutěž družstev a jsou organizovány turnaje. 

Poradíme Vám s výběrem tenisové rakety a popřípadě ji 

na místě můžete zakoupit nebo objednat. Pokračování 

na podzim a dále v tenisové hale Více informací nalez-
nete na našich stránkách www.thala.cz

čtěte na straně 7čtěte na straně 7 Náchod
Náchod

   Proškolíme samosprávy vašich domů v ob-
lasti aktuálních právních norem, které se týkají 
správy a údržby společného bytového fondu. 
Poskytneme vám jasné a srozumitelné inter-
pretace zákonů a jejich novelizací. V případě 
členství v družstvu vám kromě informačního 
servisu poskytneme i úvěrové servisy: posky-
tneme půjčku na opravu, rekonstrukci atd. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat! 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu
 nabídka zkušeností 

   pro společenství vlastníků 
   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

V pátek 30.4.2010 se již po dvanácté slétly všechny ča-
rodějnice z okolí Nového Města nad Metují a prošly si 
tříkilometrovou trasu, kde plnily úkoly Malé čarodějnice. 
Po příchodu na tábořiště U Rezku si všichni mohli za-
soutěžit ve sportovních disciplínách a také se zúčastnit 
soutěže „ O kuličkového krále“. Vítězové získali hezké 
ceny, ale na každého účastníka také nějaká cena útěchy 
zbyla. Následovalo upálení připravené čarodějnice, poté 
si každý opekl vuřta a poseděl u ohýnku za velmi hezké-
ho počasí až do večerních hodin. Celkem se slétlo přes 
150 čarodějnic a čarodějů. Slet organizoval turistický od-
díl Stopa ve spolupráci se ZŠ Komenského N. Město n. 
Metují v rámci charitatvní sbírky Pomozte dětem. O výši 
příspěvku Vás budeme v nejbližší době informovat. Více 
fotografií na www.rezek.unas.cz.
            Za oddíl Stopa a ZŠ Komenského Soňa Novotná

Akční model 
Akční model 

již od 3490,-!!!
již od 3490,-!!!

První největší showroom 
štípaček na dřevo v regionu

za akční ceny s předvedením štípání dřeva
od autorizovaného prodejce štípaček Scheppach a Woodster

Přijeďte si zaštípat se štípači 
s tlakem od 4 do 10 tun!
Máme pro vás připraveno k okamžitému 
odběru více jak 150 kusů štípačů

Ke každé štípačce dostanete 

pouze u nás navíc hydraulický olej
a k vybraným modelům štípací klín zcela zdarma
Kde: Česká Skalice, Zájezd 6, Na Kopečku kdy: 15.5.2010, od 9 - 13h

Pro prvních 10 zákazníků štípaček 4-7tun zdarma akušroubovák 18V
Pro prvních 5 zákazníků štípaček 8-10tun zdarma el.sekačka MTD

Během předvádění štípaček bude k vidění další zahradní technika 
- sekačky, křovinořezy, řetězové pily a mnohé další.

www.domacitechnika.cz

Český den 
proti rakovině 

Květinový den 
12. 5. 2010

Chtěli bychom informovat veřejnost, 
že i v letošním roce se uskuteční jako 
součást mezinárodní kampaně proti ra-
kovině, za zlepšení léčby a výzkumu 
nádorových onemocnění ve středu dne 
12. května sbírka Květinový den s ozna-
čením 14. Český den proti rakovině 
2010. V tento den opět uvidíte v ulicích 
mnoha měst a obcí dobrovolníky, pře-
devším mladé lidi, junáky a studenty, 
kteří budou za symbolickou cenu nabí-
zet květy měsíčku.
Liga proti rakovině Náchod sídlí v 1. 
patře budovy staré radnice na Masary-
kově náměstí č. 1, návštěvním dnem je 
středa od 9 do 13 hodin. Dále je možno 
využít telefonického spojení 491 405 
266 nebo mailu lpr.nachod@seznam.cz.
Obracíme se tedy na všechny občany s 
prosbou, aby ve středu 12. května tuto 
akci podpořili. 

Liga proti rakovině Náchod

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚRESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

taneční večery se skupinou Fontána
* speciality bezmasé kuchyně * domácí zákusky

tel.: 603 422 845       

od 10. května 2010od 10. května 2010
otevřeno denněotevřeno denně

každou sobotu 

od 11 hodin 

hotová jídla
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