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vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

Den s policií
  V sobotu 24.kv tna 2008 prob -

hl na d tském dopravním h išti v 

Náchod  - B lovsi prezenta ní Den 

s policií. Zú astnily se ho všechny 

složky Integrovaného záchranného 

systému. foto Josef Voltr

UŠET ETE s EGLO

AKCE SVÍTIDLAAKCE SVÍTIDLA
OD 6.6.  DO 

VYPRODÁNÍ ZÁSOB
po - pá 9 - 17 hodin, so 8,30 - 11 hodin

Z nabídky...Z nabídky...

... více na prodejn NÁCHOD, Na Hamrech ( emeslnické centrum)...  více na prodejn  NÁCHOD, Na Hamrech ( emeslnické centrum)

NEP ETRŽIT
  M stská policie v erveném Kostelci 

se pyšní mobilní linkou na ísle 731 449 

577. Na tomto ísle je non-stop k dispozici 

sloužící hlídka. Tís ové volání má potom 

íslo 156. (r)

KOSTELCE 
V KOSTELCI

   Tradi ní setkání m st a obcí majících v 

názvu Kostelec se tento rok uskute ní 14. 

ervna v Kostelci nad Orlicí. Z našeho regi-

onu se setkání ú astní ervený Kostelec. 

Jedná se již o 17. ro ník oblíbené sportovn

- kulturn  - spole enské záležitosti. (r)

Gymnázium a St ední 

odborná škola cestov-

ního ruchu Náchod. 

O studentských pro-

jektech se do tete i v 

p íštích ty ech vydá-

ních novin ECHO.                

P IDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO POD NÁCHODSKÝM ZÁMKEM

MediaPro – tisková agentura přijme

MODERÁTOR – REPORTÉR - PEDAGOG

 VŠ, SŠ vzdělání
 schopnost moderovat vzdělávací pořad v kulturních 

     zařízeních

 vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti
 řidičský průkaz skupiny B
 schopnost rychlého úsudku a odpovědný přístup

Požadujeme:  

ZVUKAŘ – TECHNICKÝ PRACOVNÍK

 základní znalosti výpočetní techniky (HW a SW)
 vysoké pracovní nasazení a ochotu učit se novým věcem

 řidičský průkaz skupiny B
 schopnost rychlého úsudku a odpovědný přístup

Nabízíme:
 atraktivní práci na největším vzdělávacím projektu v České republice Planeta Země 3000

 práci v příjemném a mladém kolektivu  zaměstnanecké výhody  adekvátní finanční ohodnocení

Uzávěrka výběrového řízení je 1. 6. 2008. V případě zájmu o tuto práci zašlete váš životopis a motivační dopis 
na adresu konkurz@mediapro.cz. Další případné dotazy zodpovíme na telefonu 491 420 417 nebo 777 074 996. 

Informace o projektu – www.planetazeme3000.cz.

Požadujeme:  

   Studenti broumovského gymnázia nato i-

li t i nové reportáže v rámci projektu eské 

televize „Digináves“. Studenty zpracovaná

témata broumovského kláštera, koncertu 

skupiny Imodium i „n co“ o invazi bílých 

labutí si m žete prohlédnout na webu 

http://diginaves.ct24.cz

„DIGITÁLNÍ NÁVES“

Dnes si nalistujte stranu 2



info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Zajímavé stavení na krásném místě Rýzmburk u Žernova , rozsáhlé pozemky . . . . . . . . . . . . . . . .3 400 000,- Kč
Menší rodinný domek v Červeném Kostelci v Olešnici, započatá rekonstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 000,- Kč
Rodinný dům  s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí,  vhodná přestavba na byt. jednotky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 000,-Kč
Rozsáhlé stavební pozemky, rod. dům, dílna, bunkr  v Náchodě na Klínku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 900 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Kameničná - Orl. hory, pozemek J orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 569 000,- Kč
Byt 3+1 v Náchodě v ul. Pražská do dlouhodobého pronájmu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 000,-Kč/měs.+ sl.
Venkovská samota na slunném pozemku o výměře 16 383 m2  u obce Litoboř . . . . . . . . . . . . . . . .1 290 000,- Kč
Chatka v zahrádkářské kolonii v Dobrušce Mělčany, sklep, venkovní terasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 390 000,-Kč

Rodinný dům na Dobrošově na Náchodsku Menší, zděný rodinný domek v 
Dobrošově na Náchodsku. Vhodný k trvalému bydlení i k rekreaci. V domě je 
příslušenství ( WC, koupelna), obytná místnost s kuchyní, ložnice a podkrovní 
místnost. Půdní prostor je dle znalce vhodný k vestavbě. Dispozice: 2+1, 
koupelna, WC, chodba, sklípek, půda, el. 220/380V, vodovod, lokální topení, 
kanalizace, zahrádka cca 150 m2, kůlna.              Cena: 960 000,- Kč

   Jsme studenti Gymnázia a St ední odborné školy cestovního 

ruchu. Naše škola je také od roku 2001 p idruženou školou UNE-

SCO. Již t etím rokem se zapojujeme do mezinárodního celosv to-

vého programu Mondialogo.

SV T DIALOG

   Název je odvozen z latiny - Mondus - sv t a dialogo - dialog. 

Cílem tohoto programu je, aby mladí lidé dokázali hledat a nalézt 

cesty ke komunikaci na stejné téma. Touto spoluprací se má roz-

vinout pochopení, tolerance a p átelství mezi lidmi z r zných kul-

turních, náboženských a jazykových prost edí. Ú astníci projektu 

Mondialogo zastupují 126 národ  a jejich v k je 15 - 18 let.

S BARVAMI DUHY

    Náš tým se jmenuje Rainbowfl owers a jeho lenové jsou studen-

ty studentkami druhých ro ník . Letošním partnerem našeho týmu 

Rainbowfl owers byl tým z m sta Ho Chi Minh City z mezinárodní 

st ední školy s názvem jejich týmu ISHCMC. Spole ným dialogem 

bylo téma globalizace a porovnání tradic a svátk  s prvky moder-

nizace. Každy tým zpracoval na toto téma video-prezentaci v délce 

p ti minut a v pond lí 26. kv tna studenti školy odesílali výsledky 

práce obou tým  na sekretariát UNES-

CO do Pa íže.

TRADICE I SOU ASNOST

      Studenti m li možnost z videozázna-

mu poznat vietnamské m sto a prvky 

modernizace, kde nap íklad vedle his-

torické budovy opery stojí sklen ná konstrukce výškového domu 

apod.. Náš tým se zam il více na tradice, které jsou postupn

p etvá eny v souladu s prvky moderního životního stylu. N kte í

studenti navázali blízké kontakty se studenty z Vietnamu. Dorozu-

mívací e í je angli tina.

Z NÁCHODA DO KARIBIKU

    V minulém roce byla partnerem st ední škola z Dominikánské 

republiky, kde výstupem byla spole enská karetní hra na téma 

„Poznávání hlavních m st Evropy a Karibiku“. V roce 2006 byl 

partnerskou zemí Trinidad a Tobago s tématem „Poznáváme naši 

vlast“. studenti Gymnázia a St ední odborné školy cestovního 

ruchu

Náchod, www.academiamercurii.cz

P IDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO POD 
NÁCHODSKÝM ZÁMKEM

Velkojesenická s.r.o.
přijme

ZEDNÍKA
Je možná i spolupráce s OSVČ

Tel: 737 196 130, jaroslav.plicka@seznam.cz

Výkupy 
nemovitostí

hotov  /rd,pole,byt/, oddlužení, 
úhrada vaší exekuce, p j ky
Vše zdarma, nejsme lichvá i.

tel.775 570 550

   Dne 29.kv tna 2008 by se dožil 70.let 

náš drahý tatínek, d de ek,

pan Jan Varga z Náchoda.
Stále vzpomínají manželka Kate ina

                             a d ti Iveta, Kate ina, Alena, 
                          Mirek, Jan a Pavel s rodinami.

Tichá vzpomínka

DIAKONIE 
OZNAMUJE
   B hem roku 2008 

se sbírky ošacení pro 

Diakonii Broumov 

p ijímají pravideln

každou první sobotu 

v m síci od 10 do 11 

hodin na broumov-

ském autobusovém 

nádraží. (r)

Firma Vella p sobí na trhu a ve svém oboru již dv  desetiletí, v nichž 

získala jméno a hlavn  zkušenost v oborech reklamy, oble ení a potisku 

textilií mnoha druh , zárove  však nezapomn la na tradici svých cyklo-

dopl k  a kovovýroby.

EFEKTIVNÍ NABÍDKA

Práv  takovou vám m že zajistit spole nost VELLA s.r.o. Náchod. 

Co m žete o ekávat? Celou škálu efektivních nástroj  marketingo-

vé a reklamní komunikace! V prvním sledu nastupuje kompletní ada 

mobilních reklamních banner . O 

ofenzivní podporu p i „nástupu“ 

na pozice cílového zákazníka se 

dob e postarají tzv. roll - upy. Nad 

vašimi hlavami vlají fi remní barvy 

na praporech a vlajkách. A vy vše 

pozorujete v bezpe í reklamních 

zást n a jiných prezenta ních sys-

tém .

KOMPLEXN  A KVALITN

Chystáte se na ú ast na veletrhu, 

výstav , spole enské i sportovní 

akci, závodu, prezentaci fi rmy? 

Žádejte od VELLY kompletní ser-

vis. Akce ve venkovním i vnit -

ním prost edí, indoor i outdoorové 

show už nejsou problémem pokud 

se budete moci soust edit na obsah 

vlastní prezentace a formu necháte 

profesionál m.

Te  jsme mluvili o kvalit , nyní 

hovo me o barvách. Práv  na 

barvy se spole nost VELLA s.r.o. 

Náchod zam uje, konkrétn  na 

v rnost barev a v rnost jejich 

VELLA a její reklamní 
nabídka!

barevného podání. Správa a kalibrace barev je zde totiž sv ena moderním 

fotospektrickým metodám. T mito metodami jsou vyráb ny a kontro-

lovány ICC a ICM profi ly pro všechna média, na n ž je tisk realizován. 

Barevný sv t „dozelenofi alova“ nabízený jinde, jinými zastaralými tech-

nologiemi ve VELLE nenajdete. 

SPORTOVNÍ OBLE ENÍ

Firma Vám krom  toho nabídne i kompletní zakázkovou výrobu všech 

typ  sportovního oble ení pro všechny sporty i pro jiné formy aktivní-

ho trávení volného asu. Není to jen virtuální nabídka, protože vzorky 

nabídky si m žete fyzicky prohlédnout p ímo ve fi remní prodejn  na 

adrese spole nosti. A tím tažení reklamní armády fi rmy VELLA rozhodn

nekon í. 

Ú INNÁ STRATEGIE

Zakládáme si p edevším na kvalit , preciznosti a celkovém zpracování. 

Snaha vycházet zákazník m vst íc dle jejich požadavk  a n kdy i divo-

kých p edstav je samoz ejmostí. Pro  však z stat jen u jediného, pokud 

jsou v nabídce i prezenta ní stojany a regály, tisk a výroba samolepek, 

laminace a ochrana p ed UV zá ením, tisk plakát , tisk fotografi í v etn

adjustace, ísla na dresy, šití dres  pro fotbal, házenou, cyklistiku, atletiku, 

hokej a další sporty. 
kontakt Vella s.r.o., Náchod, Drtinovo nám stí, 197/II, 547 01 Náchod

www.vella.cz, vella@vella.cz, tel. 491 433 910, fax : 491 423 437



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

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

NEBANKOVNÍ 
P J KY

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

* žádné poplatky p edem!!

* peníze do 24 h.

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

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

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

tel.:724823687   
www.ZABEZPECENISUDEK.cz

Provádíme montáž a servis 
zabezpečovacích a kamerových 

systémů,videotelefonů a dveřních 
komunikátorů

Zabezpečovací systémy 
Sudek

konkurenci výborných klub  z Hradce Krá-

lové, Pardubic, Kolína ... rozhodn  neztra-

tily. Skladby Rokenrol na st eše a lov e

nezlob se ve svých kategoriích vyhrály, Poli-

cajtky obsadily druhé místo a teprve za ína-

jící závodnice se skladbou Cirkus byly páté. 

Sout ž prob hla hladce a tak se již organizá-

to i t ší na její druhý ro ník, který je naplá-

nován na ned li 26.4.2009.

      Za STEPÍK o.s. Dáša Remešová    

Viděli jste pódiové skladby aerobiku?
   Nevid li? To znamená, že jste propásli první ro ník sout že NOVÁ  CUP práv  v pódio-

vých skladbách d tského a juniorského aerobiku, která se konala 1.kv tna v Náchod , v hale 

Na Hamrech. A podle mého mín ní máte eho litovat. Na sout ž p ijelo 50 tým  z celých 

ech. Závodnice ve v ku od p ti do dvaceti let bojovaly v kategoriích: Komer ní aerobik, 

Step a Aerobik Team Show. A show to opravdu byla - p ehlídka nápad , hudebních varia-

cí, barev, pohybu a p edevším krásných dívek. Vyhráli všichni, ale ti nejvýš se navíc mohli 

t šit z p kných cen - poháry, diplomy, dorty a drobné ceny pro celý tým. S cenami pomohli 

organizátor m sponzo i a to Nada ní fond senátora Pakosty, MÚ Nové M sto nad Metují, 

pod záštitou t chto dvou jmenovaných sout ž prob hla, a dále Pekárny a cukrárny Náchod, 

fi rma MEDISPA s.r.o.,pan Švejdar a TIMA papírnictví Nové M sto nad Metují, paní Havel-

ková. Týmy po ádajícího klubu STEPÍK o.s. Pohybové centrum, Nové M sto nad Metují se v 

PŮJČOVNA A BAZAR 

KARAVANŮ
Mezi Českou Skalicí a Náchodem

PŮJČOVNA 604 176 579
SERVIS 739 203 390
BAZAR         739 039 666

www.karavan-servis.cz           

Svaz cestovního ruchu BRANKA, obec Studnice, Klub českých turistů
Náchod pořádají pro širokou veřejnost v neděli 1.června 2008

Nenáročná cyklotrasa v délce 35 km po vedlejších komunikacích.  Vyznačeno modrou 
pásovou cykloznačkou. ZAHÁJENÍ - Sokolovna ve Studnici 9.00 hodin - ukázka 

břišních tanců, skupina EHLAL Studnice, zahraje František Čížek. START v 9.30 hodin 
z Náchoda od plaveckého bazénu Na Hamrech v 8.00 hod.společný odjezd 7 km 

do Studnice, organizuje KČT Náchod. CÍL - Hostinec „U STUDNY“ od 13 do 18 hodin 
bude hrát country skupina SENIOR BAND a zveme Vás na sele na rožni

V ceně startovného za 20,-Kč každý obdrží slosovatelný kupon, cykloprůvodce po 
trase nebo jiný propagační materiál dle vlastního výběru a poukázku v hodnotě 15,-Kč 
na pivo nebo jiný nealko nápoj. Příznivce cykloturistiky srdečně zvou pořadatelé              

10.jubilejní ročník cyklojízdy
PUTOVÁNÍ PO OKRUHU BOŽENY NĚMCOVÉ

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

tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

- MATRACE -
S P A C E

+ matracový chráni
ZDARMA 

2.620,00 K  v etn  DPH
pro Váš spokojený spánek a krásné sny

Výrobna nátěrových hmot ve Slavoňově hledá:

DĚLNÍKA
Laboranta pro 

kontrolu kvality
(SŠ chem. směru,výhoda AJ nebo NJ)

Skladníka
Nabízíme   dobré platové podmínky 

 stravenky  pracovní příležitost v okrese Náchod 
 příjemné pracovní prostředí i kolektiv

CV zasílejte na adresu: Mistral Paints, s.r.o.,
Helena Poláková, Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00 

nebo na email: polakova@mistral-paints.cz

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

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

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D íveD íve

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE

Právě probíhá 
v Hronově

Výstava je otevřena pondělí až pátek od 9.00 - 17.30, sobota od 9.00-do 11.30

POCTA 
JAROM ANOVI

   M stská knihovna v Rychno-

v  nad Kn žnou vydala publikaci 

Michal Silorad Patr ka „Život a 

dílo“. Monografi e je v nována

jarom skému rodákovi, národní-

mu buditeli a protagonistovi kou-

zelného divadla. Patr kovi vyslovil 

uznání i A.Jirásek v díle F.L.V k.

Dodejme, že autorem publikace je 

Ji í Frýzek. (r)



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

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

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

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

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

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

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

Půjčujeme 
10 tisíc - 1 milion

řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,

tel: 775 05 93 88   

SEZNÁMENÍ
* SŠ 33/175/68 by se rád seznámil se ženou pro 

trvalejší vztah. ZN. neku a ka, Náchod a blízké okolí. 

TEL.:605 960 640

* 39 letý elegán hledá svou Venuši. Tel. 777 129 785

* Roz. SŠ 48/178/74 hledá p ítelkyni z Náchodska, 

tel. 603 711 210

BYTY

* Prodám DB 3+1, p kný, II.patro s výtahem, pane-

lový d m - Pražská 1553, Náchod, splacená anuita, 

ihned volný, cena 1.380.000,-K  Dohoda možná. 

TEL.:731 104 245

* Prodám družst. byt 3+1 v Náchod , plocha 74 

m2, velmi p kný byt. Cena 990 000,- K . Sp chá! P i

rychlém jednání sleva TEL: 776 139 680, RK NEVO-

LAT!

* Pronajmu velké 1+1 se zahradou v NA. TEL.:737 

411 933

* Maminka s dcerou hledají pronájem p ípadn

odkup 2 + 1, v tší 1+1 v Novém M st  n.M a okolí, 

Náchod a okolí. TEL.:731 719 308

* Prodám slunný, udržovaný 3+1/L/S, 76m2 v 

Náchod , B loveská ul., 6.nadz.podl., áste . za ízený: 

nová kuch.linka v .spot ebi  (my ka, kombin. spo-

rák, lednice s mrazákem), nov  oblož. koupelna a wc 

(zvláš ). OV - hypo možné. Cena dohodou. Kontakt: 

603 800 337

* Sháníme byt 2+1 v os. i družst. vl. v Náchod . Sp -

chá, hotovost. Tel.: 608 667 734

* Vym ním nájemní moderniz. byt 1+1 I. kat. v Praze 

- Podolí za byt v Náchod  nebo Hronov . V p ípad

soukromého vlastnictví

bytu toto vlastnictví bude ponecháno. Požaduji odstup-

né za provedenou modernizaci bytu v Praze. Tel. 720 

495 197 ve er.

* Pronajmu byt 3+1 v Náchod  ul. Pražská. Cena 5 

000,- K  + služby. Tel. 777 602 884

* Koupím byt 40 m2 v OV v Novém M st  n.M., plat-

ba hotov . SP CHÁ. TEL.:608 160 215

* Prodej bytu 3+1 OV, vým ra 75m2 v panelovém 

dom , ul. Kostelecká/Náchod, lokalita Plhov v 3np 

s výtahem. Vyhledávaná lokalita díky klidu, zeleni 

a blízkosti zámku, výborné ob anské vybavenost, 

dostupnost MHD 200m. V byt  kompletní vým na 

oken na plast, zd né jádro (materiál ytong, nové za .

p edm ty vana, WC, umyvadlo). Cena: 1.450.000,-K

T:604 133 951, www.ttreal.cz

* Prodám byt 1+1 v Náchod  - Plhov , v OV, cena 

840 tis. K , I. podlaží, plocha bytu 34 m2, sklep, tel. + 

záznam. 491 428 559

* Byt k pronajmutí 3+1 ve st edu Náchoda od 

1.6.2008. Tel. 498 603 511 volat po 19. hod.

* Prodám byt 3+1 v Dobrušce. Tel. 775 212 332

* Koupím byt 3+1 60-100 m2 v OV nebo v družst. 

s p evodem do OV do dvou let v lokalitách Náchod 

Plhov, Branka. Cena do 1.400.000 K . Volejte na 728 

660 194

* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájemné 4500,-K .

TEL.: 775 061 233, e-mail: fajfr@seznam.cz

* Nabízíme Vám prodej p kného prostorného bytu 
1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jarom e. Byt se 

nachází v 1.NP cihlového

domu v klidné ásti m sta. Ve m st  je veškerá ob an-

ská vybavenost cena 980.000K . Tel: 773 268 500, 

775 061 233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz

* Pronajmu byt v Náchod  1+1, náj.4000,-K  + 

2000,-K  služby, kauce 20 tis.K . TEL.:774 699 600, 

fajfr@seznam.cz

* PRONAJMU BYT 3+1 Náchod Branka. Více na 

www.sweb.cz/bytbranka

* Pronajmu nov  rekonstruovaný byt 80m2, 3+kk, 

balkon, dálkové topení, centrum Náchoda - Kamenice. 

Tel. 583 211 510 ve er.

* Pronajmu byt 3+1 v okolí Hronova (cca 4 km - zast.

autobusu v míst ) cena 4000,- K  tel. 737 473 831

* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod  na SUNu, cena 

1.380.000 K . Tel.774 200 746

* Prodám byt v Náchod  poblíž centra v OV, 2+1, 58 

m2, zd ný. Tel. 777 00 79 77 RK NEVOLAT!

* Nabízím pronájem bytu v Náchod  na Pražské uli-

ci, 1+kk. TEL.: 605 32 90 99

* Pronajmu ihned byt 3+1 v rodinném domku v es-

ké Skalici. TEL.:602 805 053

* Prodám družstevní byty 1+1 B loveská 1591 

1.patro a 1+1 Bílá 1969 1.patro v Náchod . Info: 777 

077 883

* Prodám zd ný byt 3+1 (86 m2) v B lovsi, plyn. 

topení, po nadstandard. rekonstrukci, za ízený. Zn. 

Vyšší cena. Tel. 724 508 802 RK nevolat.

* Dlouhodob  pronajmu byt 4+1, Náchod - Plhov 

(u Vernera) 89 m2, zd né jádro, vybavená kuchy .

TEL.:777 291 075

* Pronajmu garzonieru v Hronov . Tel. 608 66 77 
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* Koupím byt 3+1 v Náchod  na Plhov , platba hoto-

v . TEL.:776 671 098

* Pronajmu byt 2+1 a 3+1 v Hronov . TEL.:608 11 

00 41

* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájemné 4500,-K .

TEL.: 775 061 233

* Koupím byt 2+1 v OV v Náchod , do 1 mil.K .

TEL.:774 165 682

*Dlouhodob  pronajmu garsonku 30m2 v 10.poscho-

di v Náchod - B lovsi,s možností pozd jšího odkupu.

Kauce nutná.Jen vážní 

zájemci.Inf.na tel.776 

552 158

* Prodám družst. byt 3+1 

v Náchod , plocha 74 m2,

velmi p kný byt. Cena 

990 000,- K . Sp chá! 

P i rychlém jednání sleva 

TEL: 776 139 680, RK 

NEVOLAT!

* Prodám slunný DB 
3+1 v Náchod  na Plhov .

Zd né jádro. TEL.: 776 28 

78 16

* Prodám DB 3+1 v 

Náchod , Starém M st , 61m2, d ev né obložení, 

plovoucí podlaha, dlažba - kuchy , chodba, zd né 

jádro, rohová vana. Byt je zachovalý, d m zateplen. 

1.050.000,- K , p i rychlém jednání sleva. Tel:737 

813 409

* Pronajmu družstevní byt 3+1 v Náchod , sídlišt

u nemocnice. P kný stav, 4. patro, zd né jádro. Dlou-

hodob jší pronájem. Nájem 5000 K /m s. + inkaso, 

vratná kauce. Bližší informace na tel. 608 942 065 po 

18 hodin .

* Pronajmu byt 2+1 velký v Hronov , vratná kauce 

20.000 K . Nájem 4.000,- + inkaso. Tel. 736 537 033

NEMOVITOSTI

* Hledáme chalupu s v tším pozemkem na polosa-

mot . Broumovsko, Náchodsko, Trutnovsko. Tel. 607 

939 657

* Koupím d m k rodinnému bydlení nebo k rekreaci 

na Náchodsku. Tel. 774 311 404

* Prodám starší malý domek k celkové rekonstrukci 

- s pozemkem 1 300 m2, 12 km od HK, cena 1 300 

000,-K , tel. 776 255 609

* Prodám v tší ovocnou zahradu s výhledem na 

Náchod a Krkonoše, vhodná k výstavb  rekrea ního 

objektu, klidné prost edí. Informace na tel. 608 837 
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* Hledáme RD v okolí Jarom e -Jezbiny, Vlkov, 

Nový Ples, Rasosky, Josefov, do 2mil.. Tel.: 773 559 
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* Prodám nájemní d m v Hronov , který se nachází 

v blízkosti Plusu a centra m sta Hronov. Jeden byt o 

velikost 3+1 je již obsazen na dobu ur itou a druhý byt 

o velikosti 1+1 na dobu neur itou, zbylé dva byty jsou 

prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000K ,- e-

mail: fninvest@seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 
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* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s pozemkem o 

rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.K . TEL.:774 699 600, 

775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz

* Prodám provozn  obchodní objekt s 1 prázdným 

bytem v centru Jarom e o ploše 290 m2 na pozemku o 

rozloze 900 m2, cena 2 mil.K .TEL.:774 699 600, 775 

061 233, e-mail: faifr@seznam.cz

* Prodám stavební pozemky v Jarom i - 500 m2 cena 

450 tis.K  a 1000 m2 cena 790 tis.K . TEL.:774 699 

600, 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz

* Prodám RD 5+1 v eské Skalici, celý podsklepený, 

dvougaráž, cena 1,760 mil.K . TEL.:775 061 233, e-

mail: fajfr@seznam.cz

* Prodám RD 4+1 v Jasenné,celý podsklepený, cena 

2.06 mil.K . TEL.:775 061 233, e-mail: fajf@seznam.

cz

* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s pozemkem o 

rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.K . TEL.:774 699 600, 

775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz

* Pronajmu RD v Jarom i, 4+1, náj.5000,-K  + 

inkaso, kauce 20 tis.K . TEL.:775 061 233, e-mail: 

fajfr@seznam.cz

* Prodám domek v Bat ovicích na polosamot , cena 

1,5 mil.K . TEL.:774 678 899

* Prodám RD v .Kostelci, zastav nost 174 m2 + 

1050 m2 pozemku, na poz.2x garáž + zd ná k lna, inž.

sít  na hranici, cena 1,8 mil.K . TEL.:608 383 154

* Pronajmeme skladové a provozní prostory v Hro-

nov  (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2, v .kancelá e

a zázemí, vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo 

provoz fi rmy. Dobrý p íjezd vozidel, vše zrekonstru-

ováno, k dispozici od kv tna 2008, venkovní prostor 

o vel.250 m2 p ed skladem též k dispozici. TEL.:777 

152 750

* Nabídn te menší rod. d m v . Kostelci, Rtyni v 

Podkrk. a okolí do 2mil. Tel.: 608 883 012

* Prodám stavební parcelu v Šonov  u N.M., vým ra 

1123 m2, inž. sít  na hranici pozemku, cena 550 K /m2.

Tel. 724 024 174

PRODEJ

* Prodám 2 ks starších zachovalých oken 120x120, 

d lená. Tel. 777 805 092

* Prodám prasata živá i v p lkách, možno i na opéká-

ní. TEL.:724 024 174

* Prodám plastové sudy - za 50 K  (100 l) a za 150 

K  (140 l, 200 l). Tel.: 491 451 210 - p. Matuška.

* Prodám mod ínová prkna síla 22 mm, délka 4 m, 

nezejdovaná, p írodn  vyschlá, vhodná na obklady, v 

Náchod . Cena dohodou. TEL.:737 463 000

* Prodám velkou kuchy  i s jídelním stolem + 4 židle 

- zakázk.výroba a spot ebi e - mražák, lednice, sporák, 

Cena za vše do 10 tis.K . SP CHÁ. TEL.: 739 672 
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* Prodám laminát. motor. lo ty sed. na Rozkoši. 

Cena dohodou. Tel. 604 918 790

* Prodám selský nábytek st l, 2x židle, lavice, stoli -

ka, nutno vid t. Tel. 604 918 790

* Prodám válendu s úložným prostorem 200 x 80. 

Cena 600,-K  a dále prodám laborato  Horibulus („dít

va í r zné p íšerky“) - za 300,-K . Tel. 776 727 901

* Prodám 6 ks oken 150 x 150 cm a 49,-K , 6 ks oken 

150 x 60 cm a 39,-K . Funk ní aut. pra ku TATRA-

MAT za 400,-K . Dále sklen né iré cihly „luxfery“, 

19 x 19 x 8 a 69,-K . Tel. 603 711 210

* Prodám jednosedadlový kajak s oboustranným 

pádlem, cena 500,-K . TEL.:604 73 40 20

* Prodám ko árek Bébécár s podvozkem Stylo, are-

tace p edních kol, hluboká vana, spor ák, nánožník, 

po jednom dít ti, šedo erný, ve velice dobrém stavu. 

Zdarma p idám plášt nku, 9.000,-. Náchod - 608 855 
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*Prodám solární desky Soladur S na oh ev bazénové vody 

velikosti 3 na 1,2 m. Cena za kus 4.200 K . Tel. 608 380 686

* Prodám menší zachovalou kuchy skou linku (sk í ka 

s d ezem + 4 šuplíky, sk í ky s policemi, ší ka 1 m), bílá s 

šedým mramorováním. Tel. 603 440 969

* Prodám d ev ná EUROokna 120x150. TEL.:608110 

041

KOUPÍM

*Provedu odhad vašich poštovních známek a 

pohled , p ípadn  vykoupím. Kupuji ády, odznaky 

a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 735 593

* Koupím staré litinové zábradlí, kované ploty. Tel. 

776 139 418

* Koupím p dní dlažbu, pískovcovou dlažbu, napa-

je ky žulové i mramorové, staré ploty a brány kované. 

TEL.:773 207 158

* Koupím betlém d ev ný, loutky a jakoukoli kvalitní 

starožitnost. Férové jednání. TEL.:773 207 158

* Koupím staré reklamní cedule, staré p ilby, unifor-

my a jakýkoliv vojenský materiál. Tel. 776 139 418

R ZNÉ

* Pronajmu za ízený kosmetický salon s posilovnou 

a maserským koutkem, v Náchod . Tel. 604 774 115, 
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* Kapela z Náchoda hledá zp váka styl HEAVY. Tel. 

724 225 946

* Hledám garáž nebo jiné místo pro uskladn ní (regá-

ly, nábytek ap.), i jen místnost se samostat. p ístupem, 

cca12-25 m2. Náchod

a okolí. Úhrada dohodou. TEL:603 744 380

* Pronajmu nebytové prostory v ul. Dobrošovská 

2008, v Náchod  (u pivovaru), 96 m2, p ízemí, tel. 776 

233 642

* Dám odm nu až 5.000 K  za sehnání vysokozdvižd-

ného vozíku DESTA v jakémkoliv tech. stavu nebo na 

náhradní díly. Tel. 777 154 614

* Homeopatie, ajurvéda - lé ba bez vedlej.ú ink . 14 

let praxe. TEL.:777 13 24 30

* Nabízíme ustájení vašeho koníka na krásném stat-

ku 6 km od Náchoda. Celodenní pé e, velké pastviny, 

možnost vyjížd k, výuka jízdy. Nezávazná návšt va 

vítána. cena dohodou. TEL.:776 707 735

* Hledáme lektory jazyk . Info na 605 755 744.

* Naštípu d íví hydraulickou štípa kou po tel. dohod

na 724 11 58 55

* Hledám u itele (i d chodce nebo studenta J) na 

inztenzivní dou ování J žáka 5. t ídy v termínu od 

16-26.6.08. Tel. 491 42

84 89 (volat od úterý 3.6.)

* Hledám za áte níka špan lštiny, pop . francouz-

štiny ke konverza ních sch zkám a vzájemné moti-

vaci do u ení, nejlépe ženu samouka na MD. E-mail: 

spanelstina.nachod@seznam.cz

* Pot ebujete peníze, rychle a na ruku? Volejte zdar-

ma PROVIDENT 800 180 188

* Hledám místo na umíst ní d tského dome ku - 

chatka 3x3m, zpevn ná plocha nebo jen rovný poze-

mek. Náchod není podmínka. Nabídn te - uhradím! 

tel.603 744 380

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Pracovní p íležitost pro mladé ukecané lidi (absolv. 

SŠ a studující VŠ) nejen na prázdniny. TEL.:605 844 
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* Práce z kancelá e, z domu. Výd lek až 6000,-K /

týden. TEL.:603 731 609

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Prodám št ata Yorkšírského teriéra, o kov., 

od ervená, odb r vpolovin ervna. Cena dohodou. 

TEL.:491 422 689

* Prodám št n  MOPSE béžové barvy bez papír ,

odb r možný v ervnu, cena 4000 K . Tel. 777 237 
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*Daruji do dobrých rukou 2 kocourky - sirotky, 

odb r ihned TEL: 605 216 072

AUTO - MOTO

* Prodám dvousedalový Pionýr Jawa 20, pojízdný, i 

na náhradní díly - levn . Tel. 737 339 521

* Prodám Škoda Felicia, combi, r.v. 1996, st .metalíza, 

1.3, výbava - 45 000,-K , tel. 776 255 609

* Prodám RENAULT GRAND ESPACE IV, 3.0 
dci,INITIALE, r.v.2005, naj.120 tis. km, sklen ná 

st echa, xenony, navigace, k že, 8x airbag, Al 18“, vše 

v elektrice, max.výbava, záv s. PC 1,7 mil.K  NYNÍ 

419 tis.K . TEL.:720 43 59 58

* Prodám auto ŠKODA 120 M, autorádio s p ehráva-

em, tažné za ízení, dobrý stav, s cenou se dohodneme. 

Tel. 608 339 892

* Prodám RENAULT MEGANE II, 1.5 dci, 

r.v.12/2003, naj. 85 tis.km, 6x airbag, klima, ABS, vše 

v elektrice, multi volant, vynikající stav, záruka. Cena 

159 tis.K . TEL.:777 08 26 51

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

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

Hedáme spolupracovníky

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

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
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* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 HODIN DENNĚ

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

Provádíme ekologickou 

likvidaci vozidel 

s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel. 774 455 454, 723 378 320  

Firma Jan Kočnar - silniční práce 
Náchod přijme

STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
 STAVEBNÍHO DĚLNÍKA

s ř.p. B popř.B+E

TEL.: 604 203 001

Pro prodej v kanceláři v Náchodě přijmu
DVA SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍKY

Podmínka : 
středoškolské vzdělání a schopnost 

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

Malířské 
a natěračské práce

Kontakt: 604 233 696
M.Šmehlík   

Máte záznam v registru?
Banka Vám nep j í?

Zavolejte: 777 120 127 Nové M sto a okolí

NEBANKOVNÍ P J KY
BEZ POPLATK

Nabízíme vedení ú etnictví
a da ové evidence
Tel. 728 411 645

e-mail: info@arity.cz

Bleskové peníze na cokoli
Blesková hypotéka, vypl.do 24 hodin od schválení

Bez ručitele, bez příjmu
Nikomu neřekneme NE

723 400 123

Autoservis v Náchod
p ijme

ASISTENTKU
PRODEJE

NAHRADNÍCH DÍL
pož. znalost práce na PC 

Tel:491 543 089

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

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

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282
Česká Skalice-Dům po rekonstr. s 5 byty ,barem a hernou na náměstí,možnost vestavby,poz.622 m2..........................8,8 mil Kč
Benešov u Broumova-Velký RD po rekonstr.,nová vodov.a elektro přípojka,poz.290m2-možno přikoupit......................dohodou
Spy u N.Města n/Met.-Samostatný RD (3+1) s uhelnou,zděnou garáží a stodolou,pozemek 1.477m2.................1.300.000,-Kč
Dobřany v Orl.horách-RD s možností dvougener.užívání (dva vchody), pozemek 327m2,možno přikoupit...............850.000,-Kč
Lhota p.Hořičkami-Restaurace Větrník-6km od Č.Skalice,restaur.,bar,sál pro 200 osob,možná vestavba,poz.6.096m2...3,4mil.Kč
Náchod- Pozemek o 1.230m2 k výstavbě RD v ulici Za Kapličkou,inženýrské sítě u pozemku......................................700,-Kč/m2

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

Nové Město n/Met.-Krčín-Byt 1+1(42m2) v OV, 1NP, po celkové rekonstrukci,možno užívat zahrádku.......................info v RK
Sendraž u N.Města n/Met.-Pěkný slunný pozemek o 1.200m2, inženýrské sítě na pozemku.................................220,-Kč/m2
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

****
Světová premiéra amerického muzikálu – CARMEN – HDK a Divadlo Ta Fantastika – Sobota 1.11. 2008 od 19h
S Carmen přichází do Prahy velkolepá divadelní podívaná v broadwayském stylu. Čeká na Vás hvězdné obsazení a nád-
herná hudba slibující úžasný divadelní zážitek, jaký Praha ještě nepoznala. V hlavní roli Carmen se představí Lucie Bílá.

Cena vstupenky dle kategorie a včetně dopravy 1.040,-Kč/ 1.140,-Kč.
****

Vyberte si své divadlo – Divadlo Broadway, Divadlo Hybernia – Sobota 8. 11.2008 od 18h
Divadlo Broadway: Adéla ještě nevečeřela – Příběh je nejen parodií na rodokapsové  detektivky a brakovou literaturu, 

ale také ukázkou velkého kontrastu mezi americkou a českou kulturou. Hrají: A.Háma, O.Brzobohatý, L.Potměšil, 
M.Suchánek, J.Švandová….

Cena včetně dopravy 1.100,-Kč
Divadlo Hybernia: Švejk – Toto dílo na motivy románu Jaroslava Haška upravil a bude režirovat Václav 

Postránecký. V hlavní roli všeobecně známé postavy Švejka se budou alternovat Dalibor Gondík, Martin Sobotka, 
Roman Štabrňák. Představení bude provázet i řada staročeských písniček v podání kapely Patrola/Šlapeto.

Cena včetně dopravy 1.050,-Kč
****

Veleúspěšný muzikál v koncertní verzi – JESUS CHRIST SUPERSTAR – HDK -  Neděle 23.11. 2008 od 20h
Unikátní a netradiční novou koncertní verzi světově proslulého muzikálu připravil a nastudoval Ota Balage. V koncertní 

verzi tohoto muzikálu vystoupí: Kamil Střihavka, Dan Bárta, Bára Basiková, Aleš Brichta, Jiří Korn a 4TET a další
Cena včetně dopravy 1.350,-Kč

****
Zajišťujeme vstupenky na kulturní,sportovní, společenské akce, přes portály – Ticket Art, Ticket Pro, 

Ticketstream, Ticketportál. Nově jsme prodejci vstupenek do SAZKA ARENY.
****

Navštivte nás v Naši nové provozně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme s výběrem 
Vaší dovolené.

KUŘICE
ve stáří 11 týdnů červené a černé

ČERVENÝ KOSTELEC, Chovatelské potřeby
Prodej 12.června 2008

Tel. 491 461 414, 
mobil 774 197 388      

NUTNO 
OBJEDNAT!

Délka pojistného vztahu Platné do Od 1. 5. 2008

    30. 4. 2008

1. 8. 1993 – 31. 12. 1994 600 K           600 K  + 300 K

1. 1. 1995 – 31. 12. 1997 550 K            550K  + 300 K

1. 1. 1998 – 31. 12. 2000 500 K           500 K  + 300 K

1. 1. 2001 – 31. 12. 2005 450 K           450 K  + 300 K

1. 1. 2006 – 31. 12. 2007 400 K           400 K  + 300 K

od  1. 1. 2008   300 K           300 K  + 300 K

NAVÝŠENÍ P ÍSP VK  Z FONDU 
PREVENCE BONUS 300 K  PRO KAŽDÉHO 
POJIŠT NCE U P ÍLEŽITOSTI 15. VÝRO Í

ZALOŽENÍ ZP M-A

Akce klient p ivede klienta - poukázka 900 K
pro nového i stávajícího klienta

(platnost od 1. 5. 2008)

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

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

 P ísp vek na zakoupení helmy
 V platnosti i nadále p ísp vky na cvi ení,

   masáže, ozdravné pobyty, o kování, hodiny plavání 
   zdarma, program pro ženy a dívky - poukázky do lékárny

K 15. výro í rozši ujeme možnosti p ísp vk  z FP na:
 rovnátka (pevná i snímatelná)

 sportovní chráni e, autoseda ky
 o kování proti meningokoku (do 20let)

 o kování PREVENAR
 o kování proti klíš ovce (všechny dávky)

 nákup optických pom cek    
www.zpma.cz, info@zpma.cz

Broumov, Generála Svobody 10, tel.: 491 421 770, mobil: 602 228 522
pond lí a st eda 8 00 – 11 30 h, 12 00 – 16 30 h , pátek 7 30 – 12 30 h

JECH CZ s.r.o.
výrobce čalouněného nábytku

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

VEDOUCÍHO VÝROBYVEDOUCÍHO VÝROBY
Požadujeme: 

 VŠ/SŠ vzdělání technického zaměření,
 pracovní zkušenosti na obdobné pozici,
 vysoké pracovní nasazení,
 znalost práce na PC,
 řidičský průkaz,
 praxe v oboru vítána,

Nabízíme: 
 zaměstnání ve stabilní fi rmě s dobrými výsledky,
 kvalitní platové ohodnocení,
 samostatnou práci s možností seberealizace,
 odborný růst,

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01, 

e-mail: brouskova@jech.cz

Mateřská škola, 
Náchod, Alšova 952

hledá

KUCHAŘE
/KUCHAŘKU

 vyučení v oboru, 
    minimálně dva roky 
    praxe

 práce na jednu směnu
 samostatnost
 nástup 1.9.2008

Telefon: 
+420 491 423 413

e-mail:
jidelna.msa@seznam.cz

paní MOŽÍŠOVÁ    
                          

Zemědělské družstvo Dolany
nabízí k výrobním či skladovacím 

účelům

PRONÁJEM STŘEDISKA 

VOLOVKA
v k.ú. Doubravice u České Skalice

- 4 haly o celkové 
podlahové ploše 5090 m2.

Možný i pronájem 
jednotlivých budov.

tel.: 491 419 061, fax : 491 419 062
e-mail: zddolany@zddolany.cz

Zahradnictví Žernov
Čerstvé jahody až do domu!

40,-Kč/ kg
při samosběru 25,-Kč/kg

Objednávky na tel.:
603 337 867

Přijmeme brigádníky na sběr           

Cestovní kancelář SONA přijme 

PRACOVNÍKA DO TRVALÉHO 
PRACOVNÍHO POMĚRU, 

PRACOVIŠTĚ V NÁCHODĚ. 
Požadavky: SŠ s maturitou,

aktivní znalost AJ, RP, znalosti práce 
na PC, praxe v cest. ruchu.

Informace: Ing.Radana Šubertová, 
tel.491 426 922, email: sona@sonatour.cz

NEJLEPŠÍ CENY PNEU V REGIONU
  AKCE     B ŽNÁ CENA

155/70R13 MATADOR MP12 670      1017

165/70R13 KING S. NEBO TRAYAL 640 1080

165/70R13 MATADOR MP 15 695 1173

175/70R13 SUNNY 795 1198

165/70R14 BARUM BRILANTIS 935 1522

185/65R14 SUNNY NEBO TRAYAL 885 1446

195/65R15 DUNLOP FASTRESPONSE 1499 2887

195/65R15 TRAYAL NEBO TRIANGL 1050 1910

195/65R15 BARUM BRAVURIS 1285 2075

205/55R16 PIRELLI P7 2050 4050

205/55R16 DUNLOP FASTRESPONSE 1998 3741

205/55R16 MATADOR NEBO STUNER 1498 2559

225/45R17 PIRELLI ZERO NERO 2998 5985

225/45R17 TUNER SCUDO 2390 4622

195/50R15 BARUM BRAVURIS 1099 1725

195/50R15 PIRELLI P5000 1380 2460

235/55R17 PIRELLI ZERO NERO 2880 6420

MOTO 120/70R17 DUNLOP D208F 2225 3195

Ceny jsou v etn  DPH.    DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Ak ní ceny i na další rozm ry!PNEUSERVIS eská Skalice, TG.Masaryka 140 (areál 

autoservisu EIDK s.r.o. naproti erpacístanici Benzina) 732 918 500
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Nabízíme vám:
- dámské, pánské, d tské plavky

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

       - termoregula ní od vy
          - kalhoty, jarní bundy

              - 30% sleva na vybrané zboží
NOVÁ KOLEKCE PLAVEK 2008 JIŽ V PRODEJI!
Tel: 777 178 052,  775 178 052
    Náchod - Kamenice 113  Trutnov - Bulharská 63

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

fax : 491 482 283, mobil: 602 494 408

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

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCETRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
KALKULACE ZDARMAKALKULACE ZDARMA

Klempířské Klempířské 
a pokrývačské a pokrývačské 

prácepráce
mobil 777 155 344

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

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

eštaP klempířství

   V ervnu zahajuje spanilé jízdy po okre-

sech Královéhradeckého kraje volební 

automobil SSD. Jedná se o za átek kam-

pan  k podzimním volbám do Zastupitel-

stva Královéhradeckého kraje. Volební 

„Volkswagen“ je ozna en heslem TADY 

JSME DOMA, se kterým jdou sociální 

demokraté v kraji do krajských voleb. Na 

snímku - lenové krajské kandidátky - lídr 

Bc. Lubomír Franc hned ve dvojím prove-

dení (u automobilu i na „kapot  vozidla“). 

Volební stránky kampan  jsou k dispozici 

na adrese: www.tadyjsmedoma.cz

Volební 
automobil

KUPTE SI EKOLOGICKÉ BRIKETY Z JÁSENNÉ
   Výroba ekologických briket má v Jásenné (po znovuobnovení výroby) již p tiletou tradici. 

Co to vlastn  brikety jsou? Jedná se o ekologicky istý materiál p evážn  ze smrkových 

a dubových pilin, který je zbavený vlhkosti. Tvar kostek brikety získávají lisováním pod 

tlakem 160 kPa. Výrobek je tedy pouze z p írodních materiál  bez použití pojiv a lepidel, je 

tudíž vhodný ke grilování, uzení i topení v otev ených ohništích .

   Brikety jsou expedovány balené na paletách i voln  v igelitových pytlích po 25 kg. 

Igelitový pytel je možno za zálohu vrátit výrobci podle zákona o odpadech, nebo s výho-

dou využít na zabalení dalších plastových odpad  a odevzdat na ur ené svozové místo. 

Toto ešení se využívá p evážn  na horských chatách, penzionech v Krkonoších a Orlických 

horách, kam jsou brikety z Jásenné rovn ž dováženy.

   Brikety jsou oblíbeným palivem nahrazujícím nebo dopl ujícím tradi ní topení d evem,

jehož cena dnes neustále stoupá a prodražuje se i další práce s ním. A nesmíme zapomenout, 

že spalováním briket 

vznikne jen minimální 

množství popela - cca 

2%. Jen pro p edsta-

vu.... Spálením pytle 

briket, t.j. 25 kg pali-

va vznikne p ibližn

20 dkg popela. Ten 

je možno využít na 

zahrad i ve skleníku 

coby výborné mine-

rální hnojivo (pokud 

budete topit pouze bri-

ketami).

   V letošním roce je 

v Jásenné po ítáno

s rozší ením výroby o d ev né pelety s 

pr m rem 6 - 8 mm, balené op t v igeli-

tových pytlích po 10 a 20 kg. Toto palivo 

je používáno do automatických bezobsluž-

ných kotl  s p ikládáním pomocí šneku. 

Palivo je možno zakoupit p ímo v expedici 

výrobce na adrese: 

Briketárna, Jásenná u Jarom e .p. 42, 
po - pá: 6 - 17 hod. tel./fax : 491 881 279, 
GSM: 721 778 668. 

* Po dohod  zajistíme dopravu až k 
zákazníkovi na pravidelných svozových 
linkách.



 posezení u videaa

 - posezení u videa

- posezení u videa
-

-

491 421 711 



086821            zdarma: 800 100 446

BYT 3+1, ERVENÝ KOSTELEC
Prodej bytu v podílovém spoluvlastnictví 
nedaleko centra. Byt je po áste né rekon-
strukci, veškerá ob anská vybavenost v míst .
          Prodej 1 550 000 K

087913            zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK V OV, NÁCHOD
Výstavba byt  s p edáním zákazníkovi 9/2008. 
Byt o CP 60 m2 je áste n  za ízen. Klidné 
bydlení v moderní výstavb .

Prodej 1 450 000 K

084460             zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, POLICE NAD METUJÍ
Výstavba byt  s p edáním zákazníkovi 
3/2009. CP 50 m2 + 10 m2 sklep. Byt 
áste n  vybaven.

Prodej 1 338 738 K

084215             zdarma: 800 100 446

RD, HRONOV CENTRUM
Prodej podílu na RD. K prodeji podíl  náleží 
zd ná nemovitost o 4 místnostech 
ke komer nímu využití.

Prodej 658 000 K

087376            zdarma: 800 100 446

ROUBENÁ CHALUPA, VIŽ OV
Roubená chalupa po kompl. rekonstrukci pod-
kroví, v p ízemí je stylová obývací kuchy  Krásné 
místo pod Javo ími horami.

Prodej 1 400 000 K

064374            zdarma: 800 100 446

RD, VELKÁ JESENICE
Dvougenera ní RD 500 m od p ehrady
Rozkoš. Sou ástí je garáž na 3 auta, mont. 
jáma,  dílna, altán a jezírko.

Prodej 2 440 000 K

069313            zdarma: 800 100 446

ZEM. USEDLOST, K IŽANOV U HO I EK
RD vhodný k trvalému bydlení i k rekreaci. áste n
zrekonstruováno, sou ástí prodeje jsou rozlehlé 
zem d lské pozemky. CP 57 060 m2.

Prodej 2 900 000 K

084367             zdarma: 800 100 446

RD, SUCHÝ D L
Rodinný d m 2 km od Police nad Metují. 
Dvoupodlažní, podsklepený a v dobrém stavu. 
U domu je udržovaná zahrada.

Prodej 1 960 000 K

086271             zdarma: 800 100 446

RD, NOVÉ M STO NAD METUJÍ
Rozestav ný RD nedaleko historického centra 
m sta. D m je podsklepen s možností vybudovat 
2 byt. jednotky.

Prodej 2 400 000 K

086206            zdarma: 800 100 446

CHATA, ERVENÝ KOSTELEC
Kompletn  zrekonstruovaná chata na krás-
ném slunném míst  vhodná k rekreaci i 
trvalému bydlení.

Prodej 1 140 000 K

019339             zdarma: 800 100 446

SKLAD A VÝROBNÍ PROSTORY, MACHOV
Sklad a výrobní prostory v . kancelá e a zázemí 
pro zam stnance. 7 km od Hronova. Nemovitost 
ve výborném tech. stavu.

Prodej 2 625 000 K

087467             zdarma: 800 100 446

PROVOZN  SKLADOVACÍ AREÁL, HRONOV
CP areálu je 400 m2 v . kancelá e a zázemí. 
Venkovní manipula ní plocha 250 m2. Vše po 
rekonstrukci.

Pronájem 28 000 K /m s

086611             zdarma: 800 100 446 

STAVEBNÍ POZEMEK, BOROVÁ
Pozemek vhodný pro stavbu RD na klidném a slun-
ném míst   Sít  na hranici pozemku. CP 1 877 m2.

Prodej 290 K /m2

088471            zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, LIPÍ – NÁCHOD
Stavební pozemky o CP 9 400 m2 vhodné 
pro stavbu rodinných dom . Inž. sít  jsou na 
hranici pozemku.

Prodej 630 K /m2

088974             zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, MALÉ SVATO OVICE
Stavební pozemek na slunném míst  s krásným 
výhledem. CP 2 731 m2, inženýrské sít  jsou na 
hranici pozemku.

Prodej 349 K /m2

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com

Mediálním partnerem projektu Dopln k jsou noviny ECHO

P es tento název mne oslovila knížka, která byla vydána p ední léka kou 
MUDr. F. R. Bigbajevou - je to mezinárodní lektorka fytodietologie.

 Pro  práv  tato knížka?
   V této knížce se popisuje jak jsou velmi d ležité dopl ky stravy o ima 

léka e a popisuje zkušenosti s ínskou a tibetskou medicínou. Po p e tení 

této knížky se mi zm nil názor a to v tom, že bych se m la více starat o své 

zdraví a zdraví ostatních.

 Pro  práv  já?
   Od svých 20-ti let jsem rozdávala své zkušenosti o zdraví p es sport, 

výživu a kosmetiku, ale tato ínská a tibetská medicína a kosmetika mne 

uchvátila. Otev ela mi cestu dalšího poznání o sob  a ví e o zdraví.

 V em je práv  tato medicína vynikající?
   P edevším eší p í inu, zabývá se udržením zdraví-prevencí. Naše medi-

cína lé í nemocné, to znamená eší d sledek nemoci. Dopl ky stravy-

BADY založené na principech ínské a tibetské medicíny mají univerzální 

ú inek, ale každý má svou osobitost, což jim umož uje výrazn  pomoci 

p i ešení i tak závažných onemocn ních jako jsou: osteoporóza, ateroskle-

róza, nádory, cukrovka nebo alergické stavy. Základní princip p edstavuje 

rovnováha mezi energiemi Jin a Jang (-a+). Další podrobnosti najdete na 

stránkách www.doplnek.com v sekcích CO-KDY-KDE a Zdraví.

Návrat ke zdraví!

Nová Generali 
v Náchod

   Od za átku m síce kv tna nabízí Genera-

li Pojiš ovna a.s. své služby na nové adre-

se v ulici Kamenice 113 (pasáž Magnum) 

v  Náchod . K této p íležitosti p ipravila

pojiš ovna Generali v nových prostorách 

slavnostní otev ení, které se koná dne 6. 6. 

2008 od 10,00 do 15,00 hodin se zajímavým 

programem a akcí „Týden s pojiš ovnou

Generali ve dnech 9.-13.6.2008“, kdy klienti 

mohou uplatnit slevy 20% - 40% na vybra-

ná pojišt ní. Máte-li jen chu  p ipojit se do 

obchodního týmu Generali, ur it  se p ij te

podívat. Pro tuto nov  otev enou kancelá

hledáme schopné obchodníky.

   Nov  otev enou kancelá  m žete navštívit 

dále pak ve všední dny Po - Pá od 8,00 do 

17,00 hodin. V p íjemném prost edí vám zde 

rádi poradí a zodpoví všechny vaše otázky 

týkající se vlastních pojistných produkt .

Generali Pojiš ovna a.s. Vám dále nabízí 

univerzální služby jako pojišt ní odpov d-

nosti vozidel, cestovní a majetková pojišt ní

ale také nap íklad produkt Investi ní životní 

pojišt ní s velmi výhodným zhodnocením 

fi nan ních prost edk .

T šíme se na Vaši návšt vu!

Kontakt: oknachod@generali.cz

tel.: 491 421 078  (DŠ - PI)



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

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

přijme 
do jednosměnného provozu

KVALIFIKOVANÉHO

OBRÁBĚČE OBRÁBĚČE 
KOVŮKOVŮ

PRO KLASICKÉ OBRÁBĚNÍ

Kontakt: 491 422 017, 603 425 852

RealitnÌ Kancel·¯ REKA - Doleûal a Jaroöov·, 
n·mÏstÌ T.G.M. 1293, 547 01 N·chod, tel. 491 428 765 

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

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

POZOR !!  Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky pro prodávající. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!
Volejte na č.t. 491 428 765, 602 185 901, 602 286 568 nebo mail: reka.na@tiscali.cz, www.reka-na.com

Obec: Náchod            
Okres: Náchod
Prodej bytu v OV 3+1 
v 7. patře s výtahem. 
Byt je standardní, 
udržovaný s  podlah. 
plochou 71 m2,  balkon 
– pěkný výhled. 
Sítě  veř., topení ÚT 
– dálkové.  K dispozici 

sklep, kolárna atd., do bytu zavedena internet. přípojka. Dům 
se nyní zatepluje, bude provedena  výměna oken za plastová.    
PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ, IHNED VOLNÉ! 
Zn.: 08B351                                Cena:  1.275.000,- Kč

Obec: Červený 
Kostelec                 
Okres: Náchod
RD na okraji obce. 
Objekt je součástí dvo-
jdomu,  nepodsklepený 
s pěknou půdou. V 1. 
NP  2 oby. místnosti, 
WC, nadz. sklípek a 
chodba na poz. V patře 

2 obyt. míst., v mezipatře WC. Voda veř., odpady část. 
do kanalizace, část. do žumpy. Topení lok., plyn u domu. 
Oploc. poz. 271 m2 se zděnou prádelnou a kolnami. Po 
úpravách pěkné bydlení.    
Zn.: 07D304                                  Cena: 1.080.000,- Kč

Obec: Chvalkovice    
Okres: Náchod
RD v centru obce 
s poz. 1 058 m2. Na 
dům navazuje tech. 
místnost a prostorná 
stodola. V příz. 
byt 1+ 4, chodba, 
koupelna, WC, ko-
mora a spíž. Vchod 

na terasu v zadní části domu. Sklep a prost. půda 
k ves. Voda a odpady veřejné, 220/380V, ÚT – elektro, 
připraveno na plyn. Dobrý stav.
Zn.: 07D247                               Cena: 1.750.000,-Kč

Obec: Šonov 
u Broumova.             
Okres: Náchod
Prodej družs. bytu 
3+1 o užitk. ploše 75 
m2, v 2. NP zděného 
domu se 6 bytovka-
mi na pěkném místě 
s dobrým příjezdem. 
Byt je standardní, za-

chovalý, napojen na vl. studnu.  Topení je ÚT vlastním 
elektro kotlem, část oken  plastové. K užívání jsou spol. 
prostory a sklep. Možnost splátek. IHNED VOLNÝ!
Zn.: 07B291                                 Cena: 420.000,- Kč

Obec: Božanov         
Okres: Náchod
Statek na okraji obce, 

v klidn jší ásti. 

Objekt má obyt. ást

a 2 velmi prostorných 

stodoly / v jedné díl-

na/, chlévy a p da.

V obytném dom  je 

v p íz. byt 2+1 se soc. 

záz., v pat e další 2 kompl. byty 2+1. Voda  ve . a ze 

studny, el. 230/400 V,  septik ,  ÚT – pevná paliva. Poz. 2 

417 m2. Objekt po ást. rek. interiér . Volné po dohod !

Zn.: 08D309                                 Cena: 1.490.000,- K

Obec: Náchod             
Okres: Náchod
Velmi p kný, 

družstevní byt  3+1 

v 1. NP panelového 

domu. Byt je v lokalit

u nemocnice,  je po 

úpravách  s podl. plo-

chou 74 m2 a s menším 

balkonem. Topení 

dálkové, sít   ve . Byt je standardní,  udržovaný s vest. 

sk ín mi, tel. a internet. p ípojkou.  K dispozici sklep a spol. 

prostory. Volný ihned.  P íjemné bydlení bez investic!!! 
Zn.: 08B323                                    Cena: 995.000,- K

Obec: Velká Ves 
u Broumova            
Okres: Náchod
Půvabná, klasická, zem. 
usedlost v okrajové čás-
ti Broumova, stávající 
ze 4 objektů, uzavírající 
dvůr do čtverce. Domek 
s možností bydlení 
– 1+1, WC a prádelna 
s vanou. Velká stodola, 

přístřešek na stroje (auta),  připraveno na investice, pískov-
cové sloupy a zárubně. Půda k všestr. využití. U domů  plyn, 
voda veř. a vl. studna. Odpady do jímky. V ceně pozemky 
3 822 m2.  
Zn: 08P352                                           Cena: 1.495.000,-Kč

Obec: Dědov           
Okres: Náchod
Větší penzion v krásné 
přírodě u Teplic n.Met. 
s oploc. poz. 6551 m2 
/výpůjčka/. V přízemí   
restaurace /35 míst/, te-
rasa, kuchyně se sklady, 
kancelář, jídelna /60 
míst/, 2 kanceláře a soc. 

záz. V suterénu sklady, výtah do kuch., soc.zař., šatna, tech. 
vybavení. V 1. a 2. patře pokoje /100 lůžek/, učebna, sklady a 
byt 1+2 pro správce. V areálu jsou chatky /35 lůžek/. Na poz. 
soc.záz., hřiště a parkoviště. Voda veř., vl.ČOV, topení elektro. 
Vše v dobrém stavu.
Zn: 08P320                                      CENA: 7.370.000,-Kč

Obec: Velké Poříčí     
Okres: Náchod
Větší objekt po rek. 
s poz. 267 m2 /další 
poz. cca 2500 m2 
v pronájmu/.V příze-
mí velká hala - dílna, 
kancelář, šatna a 
soc. zázemí. V patře 
provozní místnost, 

sklad a větší půda. Sítě veř., vl. studna, plyn. Dobrý 
příjezd po panel. cestě.  Vše v dobrém stavu, ideální pro 
autodílnu, sklady, drobnou výrobu apod. Ihned volné.
Zn.: 08P329                             CENA: 2.380.000,-Kč

Obec: Velký D eví
Okres: Náchod
P ízemní objekt 
/bývalá prodejna/ o 

podl. ploše 280 m2.

V objektu je velká 

prodejna, sklady, ko-

telna a soc. zázemí. 

Sít  ve ., topení 

vl.kotel plyn. Na d m

navazuje p ístavek s malou rampou, poz.  1 506 m2. Stavebn

technický stav je dobrý. Objekt je vhodný k všestrannému 

využití. Ihned volný !!

Zn.: 08P345                                  CENA: 2.520.000,-K

Obec: Žabokrky       
Okres: Náchod
Velký komplex 4 bu-
dov s opl. poz. 13 064 
m2, příjezd – zpevněná 
plocha. Admin. bu-
dova 3NP, soc. záz., 
kanceláře, šatny, sítě, 
topení ÚT plyn –  dobrý 
stav. Navazující výr. a 
sklad. haly. V areálu je 

7 garáží, vlastní trafostanice / nutná oprava/. Voda veř. + 3 
vl. studny, vl. ČOV, topení plyn – nový kotel. Část objektu 
v pronájmu. Vhodné k podnikání - možnost všestranného využití. 
Nutno vidět.!!!
Zn.: 08P319                                             Cena:  7.950.000,-Kč

Obec: Česká Skalice 
-Zájezd                   
Okres: Náchod
Prostorný, zděný RD 
na rovinatém poz. cca 
720 m2.  V suterénu 2 
garáže, kotelna, uhel-
na a pom.místnosti. 
V přízemí chodba, 

koupelna, WC, kuchyň s jídelnou a volnou dispozicí řešeny 
další místnosti. V podkroví 3 pokoje a vstup na velkou terasu. 
V domě jsou nutné úpravy / topení, terasa, balkonové okno 
apod./ Sítě zavedeny, plyn v dosahu. Ihned volné. 
 Zn.: 08D337                                 Cena: 1.895.000,-Kč

Obec: Náchod         
Okres: Náchod
Samostatn  stojící 

RD na opl. zahrad

1604 m2 v p íjemné 

lokalit , s dobrým 

p íjezdem. V suterénu 

sklep a tech. zázemí. 

V p ízemí kuchy  a 

pokoj s kachl. kamny, 

WC, v podkroví 3 pokoje,WC a koupelna. Sít  ve ., 

topení el.akumul. + pevná. Plyn u pozemku. V cen

zd ná garáž a v tší kolna. Stavebn  tech. stav dobrý 

– nová st echa. 

Zn.: 08D340                               Cena: 2.870.000,-K

Obec: Jarom
Okres: Náchod
Menší RD v okrajové 

ásti obce na opl. 

poz. cca 2 000 m2

se sadem. V dom  je 

kuchy  a 2 pokoje, 

koupelna s WC. 

V suterénu garáž a 

sklípek. Voda a el. zavedeny, odpady do jímky. Plyn  cca 

100 m. Nutno  vy ešit  topení. Po úpravách k rekreaci i 

k bydlení. Velmi p kné místo, volné. POZOR! Cena 
bez služeb RK!!!   
Zn: 08D339                                   Cena: 1.700.000,-K

Obec: Deštné v Orl. h.             
Okres: Rychnov n. Kn.
Rekreační chata v krásné 
přírodě, polosamota 
nedaleko lyžařského 
centra, část. zděný a 
část. roubený, 2 sklípky. 
V přízemí zádveří, 
koupelna s WC, 2 x obýv. 
pokoj,  terasa. V podkroví 
2 menší pokoje a 1 velký 

s balkonem. Voda zavedena ze studánky, topení akum. kamny 
a krbem, odpady do jímky, el. 230/400 V, poz. 496 m2. Stylový 
interiér ve dřevě. Velmi dobrý stav, ideální rekreace. !!! IHNED 
VOLNÉ !!! 
Zn.: 08H343                                            Cena:  1.970.000,-Kč

Obec: Nový Hrádek    
Okres: Náchod
Menší penzion na 
náměstí s dobrým pří-
jezdem, po úpravách. 
V přízemí společenská 
místnost, kuchyň, 
kancelář, WC, kotelna, 
sklep, zahrada s letním 

sezením, V patře 4 pokoje, každý s vl. soc. záz.,  vstup na 
dřevěnou terasu. Velká půda k vestavbě. Sítě veř.,  ÚT 
elektro. Vše v dobré stavu – prodej včetně vybavení. Pěkná 
okolní příroda – lyžařský vlek a cykloterén.  Ihned volné !
Zn.: 07P245                             CENA: 1.970.000,-Kč

Obec:  Zbečník       
 Okres: Náchod

3 podlažní, podnik. ob-
jekt bývalé sodovkáry 
na opl. poz. 3547 m2, 
s dobrým příjezdem. 
V budově  haly, sklady, 
kanceláře, soc. a tech. 
záz., nákl. výtah a ko-

telna, garáž. Na objekt navazuje sklad s rampou. Součástí ceny 
je vilka se 2 byty 1+2 / jeden obsazený/. Sítě veř. + vl.studna 
/odpojeno/, ÚT + lokál. / 230/400V, plyn u domu. Původní 
vybavení. Nutné opravy části střechy. Dobrá investice.
Zn.: 07P283                                CENA:  6.330.000,-Kč

Obec: Malé 
Poříčí   
Okres: Náchod
Prodej stavebních 
pozemků s do-
brým příjezdem 
s možností vý-
stavby rodinných 
domů o celkové 

výměře 13 224 m2. Elektřina u pozemku, voda a 
plyn v dosahu – cca. 150-200 m.  Zajímavá inves-
tice a lokalita. 
Zn.: 07Z213                         CENA: 195,-Kč/m2

Obec: Jetřichov          
Okres: Náchod
Prodej  výr. a sklad. 
komplexu budov v okr. 
části obce s příjezdem i 
pro kamiony. Areál je 
celý oplocen, s vrátnicí,  
zděnými objekty a  oce-
lové haly, - jedno až 
třípodlažních-,  garáží 

a tech. zázemí. V budovách zřízeny sklady a kancelářské 
prostory vč.soc.zázemí. Napojeno na el. síť /transformátor 
v objektu/, zasíťováno. Nádvoří asfaltové,  pozemků je cca. 
3,8 ha. Vše v udržovaném stavu a volné! 
Zn.: 07P235                                     CENA: 2.570.000,-Kč

Obec: Náchod              
Okres: Náchod
Pronájem nové, pros-
torné garáže 40 m2 
s novou dlažbou, 
vytápěná, zavedena 
voda, 220/380V 
v klidné části obce 
s dobrým příjezdem. 

Elektricky ovládaná vrata, vyšší světlá výška, vhodné 
i pro dodávku. Možnost dlouhodobějšího pronájmu. 
Ihned volné !!
Zn.: 08P353                           Cena: 1250,-Kč/měs.

Tesařství UŽDIL
provádíme

- půdní vestavby - sádrokartony
- tesařské práce - pokrývačské a klempířské práce

TEL.: 602 827 860

Nejv tší a nejúsp šn jší prodejce voz
Ford v R má pro Vás p ipravenou

vždy tu nejvýhodn jší nabídku!



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

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

Firma zabývající se prodejem nástrojů a CNC obráběcích
strojů pro třískové obrábění v rámci celé ČR

Hledá pro rozšíření svého týmu aktivní sympatické kolegy na pozici:

OBCHODNĚTECHNICKÝOBCHODNĚTECHNICKÝ
REPREZENTANTREPREZENTANT

pro oblast východní Čechy
Požadujeme: 

 vzdělání strojírenského směru   obchodního ducha a vysoké
pracovní nasazení   komunikační schopnosti   flexibilitu 

 chuť pracovat a učit se novým věcem

Náplň práce: 
 vyhledávání nových klientů   péče o stávající zákazníky  

 poradenská činnost zákazníkům

Nabízíme:     
 dobré fin. ohodnocení   zaškolení,příjemný kolektiv  

 služební automobil   PC,mob. telefon  
 prostor k seberealizaci

Své strukturované životopisy zasílejte na e-mail: 
adela.balcarova@progrestech.cz

V případě dalších dotazů kontaktujte: Adéla Balcarová 731 588 403
Progrestech – nástroje s.r.o. Náchodská 2105, 549 01  Nové Město nad Metují

www.progrestech.cz

Hodinářský velkoobchod přijme pracovníka pro jednání 
s klienty v tuzemsku i zahraničí, běžné administrativní

 úkony a správu internetových stránek.
 Požadujeme vzdělání ekonomického typu
 angličtinu na komunikativní i písemné úrovni a uživatelské 

     ovládání počítače
 Nástup možný ihned

Zájemce prosíme zaslat profesní životopis na: vlahova@vlahova.cz,  www.vlahova.cz

TECHNIKA NA ZAM OVÁNÍ 
STAVEBNÍCH OTVOR

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

P ijmeme do 
pracovního pom ru

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
P ÍJEM CS LINK, 

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

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

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

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



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

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

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

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

Technolog/Konstruktér
Požadavky: 

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

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

Obsluha tvářecích strojů 
do dvousměnného provozu

Pracovník technické kontroly

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

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

Nabízíme:
práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem 

pro významné zákazníky z automobilového  a topenářského
 průmyslového segmentu

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

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

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

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

www.rako-reality.cz

Pronajmeme 89m2 - 3 místnosti (50m2) - lze jako byt nebo kancelá e v Náchod  ............. 5 000,-K /m s.

Poloroubená chaloupka se zahradou 1 397m2 na okraji obce v oblasti Tepl. Adršp.skal .......810 000,-K

Udržovaná chalupa s velkou navazující stodolou a zahradou, Teplic. -Adršp. skal .............1.270 000,-K

Poloroubená chalupa 15km od HK sm r Opo no a Orl.hory s garáží, sroubkem,kolnou ...1.500 000,-K

Náchod - DB 1+1 v 1.NP s balkónem, výtahem, sklep. kójí, podl. pl. je 30m2 ........................700 000,-K

Nové M sto n/Met. - pronájem DB 3+1 s balkónem  v 3.NP se sklep.kójí na Malecí ....... 4 000,-K /m s.

Bezd kov n/Met. - pohostinství u hl. cesty na lukrativním míst  s pozemkem .....................2.600 000,-K

Rod.pension se nachází na trase Chvalkovice - Brzice, okr.NA.ZAJÍMAVÁ  NABÍDKA! ........... 2,8 mil.

Náchod - DB 3+1 v 6.NP s balkónem a výtahem, plocha je 60m2, d m je zateplen ............1.100 000,-K

Horní Radechová - slunný pozemek s p kným výhledem o vým e 4675m2..........................325 000,-K

Náchod - nov  zrekonstr. byt 3+kk v 3.NP ve zd ném dom , podl. plocha 85m2 .................1.654 000,-K

B stviny u Dobrušky - stavební rovinatý pozemek vhodný na stavbu RD, 2 046m2 ..............650 000,-K

eská Metuje - zd ná dvoubytovka (p ízemí: 2+1, patro: 3+1) se zahradou ........................2.100 000,-K

Dolní Radechová - RD - 4 místnosti+p da vhodná k vestavb , slunný pozemek 680m2 .....1.980 000,-K

Machov - roubená chalupa s kachlovými kamny ve špatném stavu se slunnou zahradou .......320 000,-K

Nové M sto n/Met. - družstevní byt 1+1 ve 4. pat e, nová koupelna a kuchyn , volné ..........840 000,-K

ervený Kostelec - stavební pozemek o vým e cca 1500m2 nedaleko centra ........................650 000,-K

He mánkovice - zd ná chalupa ve výborném stavu v lokalit  CHKO Broumovsko ............2.100 000,-K

Náchod - DB 3+1 po vnit ní moderní rekonstr. v r. 2007, 2.NP s  výtahem a lodžií .............1.390 000,-K

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

PRODEJNA
SANITÁRNÍ  
TECHNIKY

Dolní Radechová p.160, Bývalá hospoda
Tel: 491 420 067, 608 183 313, 724 966 300

 sanitární keramika Jika, Ecco, 
    Panda

  sprchové kouty, vany a vani ky 
    Ravak, Roltechnik

  vodovodní baterie Armal, Oras, 
    Sagittsrius

  rekonstrukce bytových jader 
     v etn  garfických návrh

 výstavba RD a kompletní stavební 
    práce

 Wavin - systém pro tlakové 
    rozvody pitné vody, úst edního 
    topení 
    a podlah vytap ní

 Tytan - montáž, lepidla, tmely, 
    polyuret, p ny

Zavedený hodinářský velkoobchod vyhlašuje konkurz na uvolněnou pozici 

 Předpokládáme živnostenský list, vlastní automobil, spolehlivost 
     a pracovitost

 Nabízíme samostatnou práci, nadstandardní finanční ohodnocení a 
     možnost osobního rozvoje

 Nástup možný ihned

Zájemce prosíme zaslat profesní životopis na: vlahova@vlahova.cz,  www.vlahova.cz

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Zavedená firma p ijme

obchodnízástupce 
pro ást území R

 požadavek dobrého jednání s lidmi, 
    ctižádostivost , píle

idi ský pr kaz na osobní automobil
 odm na základ + provize z prodaného zboží
 mén  vhodné pro ženy

KONTAKT:mobil603491935a603491936

Výroba nát rových hmot ve Slavo ov  p ijme

ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNICI 

(nákup í, fakturantka)
Pracovní nápl :

 nákup surovin  vy izování objednávek  reklamací  

 fakturace  administrativní innost spojená s chodem 

výrobny nát rových hmot.

Požadujeme:
 ukon ené st edoškolské vzd lání  velmi dobrá znalost 

AJ (pop . NJ)  velmi dobrá znalost PC (excel, word), 

praxe na obdobné pozici velkou výhodou

Nabízíme: 
 práce v daném regionu  odpovídající fi nan ní

ohodnocení  stravenky  p íjemný kolektiv

Vaše CV zasílejte emailem na: polakova@mistral-paints.cz

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

PLASTOVÁ OKNA a DVEŘE
 Montáže a stavební začištění 

     omítek
 V nabídce panelákové sestavy 

     oken za zajímavé ceny

 Kvalitní pětikomorový profil
 Parapety, žaluzie, rolety, sítě
 Cenové nabídky a zaměření 

     zdarma
Certifikát TZUS Praha, Truhlářství V+V spol. s r.o. Náchod

Divize plasty, Na Hamrech 872, Tel. 602 289 441  www.truhlarstvivv.czVáš 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

Obec Studnice prodá 
obálkovou metodou 
stavební pozemky 
v ešetov  Lhot  v 
lokalit  Pastvišt

K prodeji se nabízí 3 zasí ované

stavební parcely (voda po zkolaudo-

vání ve ejného vodovodu- nejzazší 

termín 30.9.2008,  plyn, elekt ina NN 

a št rková komunikace, v osad  není 

kanalizace, odpadní vody budou muset 

být ešeny vyvážecí jímkou) 

Vyvolávací cena 250,- K  za m2 , záloha 

p i odevzdání nabídky 10 000,- K

Nabídka v uzav ené obálce 
opat ené nápisem:

Stavební parcely Pastvišt

– neotvírat,Adresovat na OÚ Studnice , 

549 48 Studnice 1

Uzáv rka nabídek 9.6. 2008 

do 12.00 hodin. 

Bližší informace na tel. 491 435 255

OBEC HORNÍ RADECHOVÁ
 NABÍZÍ K PRONÁJMU 

PROSTORY RESTAURACE 
„RADECHOVKA“, 
A TO OD 1.7.2008

Podmínky pro výběr 
nájemce:

 dostatečná a vhodná provoz-
ní doba restaurace

 nabídka hostinských a kultur-
ních služeb

 systém zabezpečení provozu 
venkovní terasy v odpovědnosti 
nájemce

 čistota pronajetých prostor
 oprávněnost k provozování 

pohostinských služeb

Případní zájemci, zasílejte 
žádosti o pronájem do 10.6.2008 
na adresu: Obec Horní Radecho-
vá, Horní Radechová 196, 549 46. 
Nájemce bude vybrán na červno-
vém veřejném zasedání zastupitel-

stva a následně kontaktován.    
        

KAMENICE NÁCHOD

HUDEBNÍ HUDEBNÍ 
NÁSTROJENÁSTROJE

 tel.: 491 428 555, 737 486 429
www.pulton.cz



Složky služebního p íjmu policisty : Policista má nárok na služební p íjem 

za výkon služby, který je stanoven dnem p ijetí do služebního pom ru. Plat se 

skládá z následujících složek : - základní tarif, zvláštní p íplatek, osobní p ípla-

tek ( není nárokován), odm ny, výsluhy let.

Sociální výhody: Základní doba služby policisty je 37,5 h./týden, 6 týdn

dovolené, p i studiu u P R se poskytuje volno, p ísp vky na dovolenou i na 

kulturní a sportovní akce. Policista nov  p ijatý ke služb  po ádkové, železni -

ní, dopravní policie je po p ijetí do služebního pom ru vyslán k absolvování 

základní odborné p ípravy do st ední policejní školy MV v Praze, Brn , Jihlav

a v Holešov . Tato p íprava je rozvržena do 12 m síc . Absolventi vysokých 

škol mají tuto p ípravu rozvrženou do deseti týdn  v jednotlivých m sících 

jednoho roku. 

  V p ípadn  zájmu se m že každý zájemce informovat na telefonu u pana Bína 

974 534 212 nebo paní Pecoldové 974 534 400, kde se doví další podrobnost k 

vlastnímu výkonu služby a k možnosti p ijetí do služebního pom ru.

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

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

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

2x horizontální solárium, 1x vertikální solárium

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

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

Sleva na vybrané spodní prádlo 30 - 40%

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

M
A
R
T
I
N
A

H
le

dá
m

e 
no

vé
 tv

á
e!

 Z
áj

em
ci 

a 
zá

je
m

ky
n

 h
la

st
e 

se
!

Ag
en

tu
ra

 S
IN

D
Y 

s.
r.o

. H
ra

de
c 

Kr
ál

ov
é

te
l. 

49
5 

21
5 

25
9,

 7
75

 9
44

 4
70

, 7
75

 9
44

 4
71

, 7
77

 9
44

 4
16

Ve vašem dom  se „d ev nému kohoutovi“ ur itì líbit 

nebude, když... Zajistíme provád ní protipožárních 

prohlídek bytových dom  prost ednictvím od-

borné zp sobilé osoby nebo požárního preventisty. 

Provedeme tlakovou zkoušku požární vody, zajistíme 

revizi p enosných hasicích p ístroj . I technické 

prohlídky a revize bleskosvod  jsou samoz ejmostí. 

VY budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!        

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

nabídka služeb p i
správ  vašeho bytového fondu

nabídka zkušeností 
   pro spole enství vlastník

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

Místo pro Vaše podnikání

Parkány 347, Náchod

 Nabízíme

prostory 39 m2, 

atraktivní místo 
v centru 

Náchoda, d m je 
v perfektním 

stavu, 
tel: 736 481 756 

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

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

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

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Externí fotoreportér: Ivan Vávra * Komer ní asistent pro Polsko: Ladislav Novák * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa 

redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 Písemn : P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, I O: 16803175  * Zlom a osvit: 

UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kn žnou * Podepsané lánky vyjad ují názory autor  a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie 

se nevracejí * Zasílání novin je možné objednat v redakci za cenu poštovného * Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice .j.:PP/1-1673/94 ze dne 26.4. 1994. Reg. zn. MK R E 11970. 

e-mail: echo@aremic.cz * http://www.aremic.cz/echo, www.nachodsko.cz/echo

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

  Vše nakrájíme na kosti ky: 10 dkg 30% sýr 

EIDAMSKÝ, 10 dkg 45% tvrdý sýr ALTER-

NATIVE, 3 stroužky esneku, 1 menší cibule, 

1 raj e, 10 kole ek okurky. Osolíme, vmícháme 

oregáno, 5 lusk  africké sušené papriky PIRI-

PIRI, 3 špetky mleté sladké papriky. Vše po ádn

promícháme a zalijeme olejem. Minimáln  na 

24 hodin dáme do lednice. ím déle vydržíme 

ekat, tím více se ko ení v salátu rozloží. A pak 

už jen ujídáme a ujídáme....       

Tak, a  Vám chutná....p eje La ka Škodová

ECHO V KUCHYNI

SÝRY-SÝRY PIRI-PIRI

   Boušínská lávka je d ležitým komu-

nika ním spojem mezi obcí Slatina 

nad Úpou a erveným Kostelcem. 

První lávka byla v této oblasti posta-

vena již v roce 1876. Sou asná byla 

otev ena v roce 2000. Bohužel, siln

utrp la pádem kmenu v roce 2002 a 

dílo zkázy dokonává vich ice Emma 

na ja e tohoto roku. Lávka je v sou as-

nosti uzav ena. Termín zahájení oprav 

je p edb žn  stanoven na m síc srpen 

t.r..                                                (r)

MIMO PROVOZ

Tady je Policie eské republiky - 6.
Informace o možnosti uplatn ní v POLICII ESKÉ  REPUBLIKY POVOLÁNÍ  POLICISTA

  Policistou by se m l stát takový ob an, který chce ve svém život  zastávat 

a ctít zákon, p istupovat individuáln  a spravedliv  ke každému ob anovi a 

prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifi kaci.

   Noví policisté jsou za azováni pro výkon služebního místa u služby po ádko-

vé, železni ní, dopravní policie.  

 Po odborné p íprav  jsou rovn ž za azováni na službu kriminální policie a 

vyšet ování, útvar rychlého nasazení, útvar pro odhalování organizovaného 

zlo inu a další útvary v p íslušnosti Policie R. Další uplatn ní m že být i u 

servisní služby, programátor , technik  atd.

Podmínky p ijetí do služebního pom ru :
 ob anství eské republiky  v k nad 18 let  bezúhonnost

 minimáln  st ední vzd lání s maturitní zkouškou  fyzickou, zdravotní a 

osobní zp sobilost k výkonu služby  není lenem politické strany nebo poli-

tického hnutí  v dob  p ijetí do služebního pom ru nevykonává živnosten-

skou nebo jinou výd le nou innost a není lenem ídicích nebo kontrolních 

orgán  právnických osob, které vykonávají podnikatelskou innost.

KACHNY, KACHNY, 
KACHNY

   Radní Nového M sta nad Metují 

vyslovili souhlas s chovem a násled-

ným lovem kachny divoké na rybníku 

„Hradišt “ MS Slavo ov o.s.. Stanove-

ny byly samoz ejm  striktní podmínky 

chovu i lovu. Tak nap íklad“: Odlovy 

budou maximáln  dva s požadavkem 

zajistit všechny náležitosti bezpe nosti 

a informovat zainteresované subjekty 

(Policii R, m sto, chata e, zahrádká-

e atd.). (r)

HLEDÁ SE POCTIVÝ 
NÁLEZCE

   Dne 15.kv tna 2008 jsem v odpoledních 

hodinách v Náchod  na trase od „dolní 

nemocnice“ po schodech dol , okolo eky, 

p es most k Atasu, u Alberta a Penny, k 

Myslbekov  školce ztratila originální, na 

zakázku vyrobený, zlatý náramek - písme-

no M spojené t emi etízky.

   Jedná se o dárek, na kterém mi záleží, 

proto prosím p ípadného nálezce, aby se 

mi ozval na tel.776 855 706. 

Finan ní odm na.                           D kuji

ÚPSKÉ ÚPĚNÍ
  Za každého po así se koná tradi ní 

„Úp ní na Úp “ - a to 14. ervna. 

Jedná se již o 26. ro ník této spor-

tovn  - recesistické akce, b hem kte-

ré m žete shlédnout v ci, nad nimiž 

by i Archa Noemova s p ekvapením 

zakroutila st žn mi... Více informa-

cí získáte na www.upeni.cz


