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GARÁŽOVÁ VRATA

AK NÍ CENY
LCD-PLAZMY SAMSUNG

AK NÍ CENY
V TRÁK  A CHLAZENÍ

REDAKCE
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29

KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

www.novinyecho.cz

SVÁŘECÍ A VZDUCHOVÁ TECHNIKA 
Plhovské náměstí - Náchod 

Po.,St.,Čt.,Pá. 8.00–15.00, Út. 8.00 -17.00
www.e-svareni.cz tel. 491 427 345, 608 36 50 36

Vzduchové rychlospojky, pneumatické válce,  hadice, 
elektroventily, manometry, šroubení, spony, vzducho-
vé rozvody, kompresory a příslušenství, pneunářadí

Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

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

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY



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

Byt 2+1 v osobním vlastnictví v Náchodě SUN, kompletní rekonstrukce............................................1 100 000,- Kč
Rod. dům stojící v k.ú. Bohdašín u Teplice n.M., zavedená el., obecní voda.......................................1 500 000,- Kč
Rozsáhlé stavební pozemky, rod. dům, dílna, bunkr  v Náchodě na Klínku.......................................5 900 000,- Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, menší zahrada..............................................449 000,- Kč
Byt 3+1 v Náchodě v ul. Pražská do dlouhodobého pronájmu..................................................5 000,-Kč/měs.+ sl.
Menší, zděný domek v Dobrošově na Náchodsku, zavedená el., voda, odpad......................................890 000,- Kč
Rodinný dům s výhledem na Hronov, garáž, zahrada, dílna, zimní zahrada.....................................2 490 000,- Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí,  vhodná přestavba na byt. jednotky.............................................1 790 000,-Kč

Udržovaný domek v klidné části Jásenné vhodný pro rekreaci 
i trv. bydlení. Domek má novou střechu, komín a vodovod po 
rekonstrukci. Prodává se včetně vybavení.Dispozice: vstupní 
chodba, kuchyňka, obývák, ložnice, koupelna a WC, dále dílna, 
garáž, sklípek. Možnost půdní vestavby. Pozemek 318 m2.          

 Cena 1 099 000,- Kč

Tichá  vzpomínka

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 nezapo-
mn la na tradici svých cyklodopl 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
marketingové a reklamní komunikace! V prvním sledu nastu-
puje kompletní ada mobilních reklamních banner . O ofen-
zivní 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 systém .

KOMPLEXN  A KVALITN

Chystáte se na ú ast na vele-
trhu, 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 bude-
te moci soust edit na obsah 
vlastní prezentace a formu 
necháte profesionál m.
Te  jsme mluvili o kvali-
t , 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 barev-
ného podání. Správa a kalibra-
ce barev je zde totiž sv ena 
moderním fotospektrickým 

VELLA a její reklamní 
nabídka!

metodám. T mito metodami jsou vyráb ny a kontrolovány ICC 
a ICM profi ly pro všechna média, na n ž je tisk realizován. 
Barevný sv t „dozelenofi alova“ nabízený jinde, jinými zastara-
lými technologiemi ve VELLE nenajdete. 

SPORTOVNÍ OBLE ENÍ

Firma Vám krom  toho nabídne i kompletní zakázkovou výro-
bu všech typ  sportovního oble ení pro všechny sporty i pro 
jiné formy aktivního 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 zpra-
cování. Snaha vycházet zákazník m vst íc dle jejich požadavk
a n kdy i divokých 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

    Dne 20. ervna 2008 uplynul rok od úmr-
tí naší drahé manželky, maminky, babi ky, 
paní Anny Jiráskové z Náchoda.
   Kdo jste ji znali, vzpome te s námi

 manžel, d ti s rodinami, vnou ata
a pravnou ata    

   D kujeme za všechny projevy 
soustrasti a ú asti p i posledním 
rozlou ení s panem Zde kem Slaví-
kem, konaném dne 11. ervna 2008 
v Náchod .
   Zárove  bychom touto cestou rádi 
pod kovali Poh ebnímu ústavu
pana Ji ího Rathouského za vzorné 
vybavení poh bu.  rodina Slavíkova      

Pod kování
STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI 
V ČERVENÉM KOSTELCI

   Spole nost PROFIART s.r.o. ve spolupráci s M stkým kulturním st ediskem ervený Kostelec 
po ádají v p írodním areálu u Divadla J.K.Tyla v erveném Kostelci St edov ké slavnosti. Na 
návšt vníky eká bohatý celodenní program. Chyb t nebudou ukázky historických zbraní, dobové 
tance, šermí i, kejklí i, divadelní p edstavení pro d ti a dosp lé. Jist  vás pot ší oh ová show i
koncert p i lou ích v provedení skupiny Grál. Pro d ti jsou p ipraveny interaktivní hry - luky, kuše, 
balónky na ter . Jist  oceníte ukázky lidových emesel a stánkový prodej. A jedno je jisté, jídla 
a pití bude co hrdlo rá í. A nyní to nejd ležit jší: St edov ké slavnosti se uskute ní v erveném 
Kostelci - v p írodním areálu u Divadla J.K.Tyla 12. ervence. Za átek celé akce je v 10 hodin.               

JAZYKOVÁ ŠKOLA PASTIME ROZŠIŘUJE NABÍDKU

   S dalším rozší ením nabídky p ichází jazyko-
vá škola PASTIME, která p sobí v oboru výu-
ky cizích jazyk  již deset let. Nyní zde nov
m žete intenzivní dálkovou formou studovat 
angli tinu i n m inu p i zam stnání. „Ano, 
rozhodli jsme se doplnit tuto žádanou formu 
studia do portfolia nabídky“, íká majitel jazy-
kové školy PASTIME Mgr. Jaroslav Hroch.

DÁLKOV  A EFEKTIVN

  Dálkové studium je efektivním zp sobem 
osvojení cizího jazyka, kdy je hlavní d raz 
kladen na získání a prohloubení schopnosti 
dorozum t se v b žných situacích, domluvit 
se s rodilým mluv ím i dostate n  ovládnout 
písemnou formu vyjad ování v cizím jazyce.
„Studium v naší škole je rozd leno do dvou 
semestr , každý semestr se skládá z p ti sou-
st ed ní po 25 hodinách. Semestrální hodino-
vá dotace je 125 vyu ovacích hodin, tedy 250 
vyu ovacích hodin pro každý školní rok“, 
vysv tluje Mgr. Hroch. Dodejme k jeho slo-
v m, že velký d raz je kladen na samostatnou 
domácí p ípravu v periodách mezi jednotlivý-
mi soust ed ními, kdy studenti pracují na pro-
jektech zadaných a kontrolovaných lektory.
Krom  dálkového studia obsahuje nabídka 
jazykové školy PASTIME i nabídku pomatu-
ritního studia i žádané vzd lávací kurzy orga-
nizované pro konkrétní fi rmy.

P IJETÍ BEZ ZKOUŠEK

 K p ijetí na Jazykovou školu PASTIME v 
Náchod  není nutné skládat p ijímací zkoušky. 
Student je p ijat pouze na základ  tzv. rozt i-

ovacích test  podle aktuálního stupn  osvo-
jení konkrétního jazyka. S každým studentem 

je uzavírána písemná smlouva. „Rád bych ješt
jednou zd raznil i sociální výhody, kdy studen-
ti ádn  ukon ivší maturitní zkoušku mají i p i
studiu na naší škole statut ádného studenta, t.j. 
stát za n  hradí zdravotní a sociální pojišt ní, 
jejich rodi e mají nárok na rodinné p ídavky 
a úlevy v rámci takto nastaveného da ového 
systému, vzniká zde nárok na slevy za dopravu 
a další výhody“, rozvádí téma Mgr. Hroch.

KVALITA VÝUKY

 Zárukou kvality nabídky jazykové školy 
PASTIME je za azení do p ílohy .1 vyhlášky 

vent školy PASTIME obdrží osv d ení platné 
pro celé území republiky. Vedle hlavního jazy-
ka (angli tiny i n m iny) je možno studovat    
i francouzštinu nebo ruštinu. Samoz ejmostí je 
i kombinace n kolika jazyk . Student p itom 
nehradí žádné studijní materiály, vše je zahr-
nuto v cen  školného. K dispozici jsou audio 
a video kazety, testové materiály, u ebnice,          
z drtivé v tšiny zahrani ní provenience.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jazyková škola Pastime, Plhovská 1100, 
Náchod, tel. 602 967 099, 491 421 236, www.
pastime.cz, info@pastime.cz 
foto: Majitel Jazykové školy PASTIME Mgr. 
Jaroslav Hroch s certifi kátem UNIVERSITY 
of Cambridge, který stvrzuje kvality školy 
podle mezinárodních kritérií. (echo-pi)     

. 322/2005 Sb. Ministerstva školství mládeže 
a t lovýchovy R i vlastnictví certifi kátu Uni-
versity of Cambridge ESOL Examinations. 
Pedagogický sbor je tvo en vysokoškolsky 
vzd lanými odborníky i zahrani nímu lektory, 
což vytvá í vynikající podmínky pro trvalé a 
kvalitní osvojení cizího jazyka v kombinaci 
pasivních gramatických základ  a aktivn  pro-
hlubovaných konverza ních dovedností v et-
n  reálií jazykového prost edí. Tým jazykové 
školy PASTIME je p itom stále otev en dalším 
kvalifi kovaným lektor m cizích jazyk .

DOPL UJÍCÍ INFORMACE

 Místem výuky v Jazykové škole PASTI-
ME Náchod je objekt v Plhovské ulici, pro 
„p espolní studenty“ je škola schopna zajistit 
fi nan n  výhodné ubytování v DM vzdáleném 
od budovy školy necelých 300 metr . Absol-

Letošní červen se nese pro pana 
Mirka Tomka z Kramolny ve zna-
mení dvou významných událostí.
   Dne 20.června 2008 oslavil ve 
zdraví krásné 85.narozeniny a v 
sobotu 28.června oslaví 60 let 
společného života 
s manželkou Inkou.

Do dalších let jim přeje 
zdraví a pohodu

dcera Ivana a vnuk Andre

P írodní areál u Divadla J.K.Tyla bývá místem bojových scén i v rámci tradi ní-
ho Mezinárodního folklorního festivalu ervený Kostelec. Nyní m žete o ekávat,
že místo gruzínských tane ník  (na snímku Old icha Nermut ) se na pódiu objeví 
i n jaký ten rytí , lukost elec i zbrojnoš evokující dobu st edov ku



nejlevn jší eské kuchyn , matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot ebi e - kompletní sortiment do byt  a kancelá í

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

NEJV TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
eská kvalita za polskou cenu - nap . trojdílná sk ín š. 180 v cen 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10%
NA ŘETÍZKOVÉ 

ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

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

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

  KOTEVNÍ A UPEV OVACÍ
TECHNIKA

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

v areálu firmy TOGAZ

nabízíme špi kový 
sortiment švýcarské firmy

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

K nákupu 3 vrták  box na šroubky zdarma 

Jaroslava Kubcová

Poděbradova ul.
vám nabízí velké 

LETNÍ VÝPRODEJE 
plavky, trička, povlečení

AKČNÍ CENY
EL. nářadí BOSCH

Otevírací doba 8:30-17:00
Tel.: 491 421 944      

Jarmarky pro šikovné ručičky
Každoro n  se d ti z D tského domova v Sedlo ov  v Orlických horách ú astní akce „Jarmarky pro 
šikovné ru i ky“. A jako každý rok, tak i letos tomu d ti v novaly poctivou p ípravu, aby výsledek jejich 
snažení byl co nejlepší a v celostátním srovnání s jinými domovy usp ly co nejlépe. A protože jsme 
již m li spoustu zkušeností z let p edcházejících a v d li jsme, že konkurence bude veliká, o to v tší a 
usilovn jší tato p íprava byla.
      Letos to bylo již po páté, co se náš domov ú astnil projektu „Jarmarky pro šikovné ru i ky“, který 
je realizován díky laskavé podpo e Nadace Terezy Maxové, generálního partnera spole nosti Orifl ame a 
dalších dárc . Organizátorem projektu je OPS p i Nadaci Terezy Maxové.
      Jarmark se konal 6.6.2008 v Olomouci na Horním Nám stí a d tmi z D tského domova v Sedlo ov
byl netrp liv  o ekáván. Aby ne! Snahou d tí a vychovatelek bylo, spole n  zhotovit a vytvo it výrobky, 
které by byly vkusné, hodnotné, které by na první pohled zaujaly a tudíž se i dob e prodávaly. D ti se s  
elánem a zaujetím pustily do práce a zhotovení výrobk  v novaly hodn  svého volného ase. Do práce se 
spole n  s tetami zapojilo 12 nejšikovn jších d tí a všichni jsme si dali opravdu moc záležet. Cht li jsme, 
p áli jsme si, aby naše výrobky a celý stánek p itáhl a p ilákal svým zbožím návšt vníky jarmarku a kupu-

jící, ale aby také, a to p edevším, 
zaujal porotu, protože jen tak by-
chom mohli postoupit do celo-
státního kola v Praze 7.9.2008. 
Takže se tedy na pultu našeho 
stánku s úsm vem a p íjemným 
bezprost edním vystupováním 
d tí nabízely výrobky z kerami-
ky, vlny, ru n  vyšívané obrázky, 
výrobky zdobené ubrouskovou 
technikou, arod jnice na košt -
ti, sví ky a jiné ru n  zhotovené 
drobnosti. D tem se poda ilo 
prodat zboží za tém  7.000,00 
K , což je úsp ch a hlavn  jim 
odm na.

Tato ástka byla spravedliv  rozd lena formou fi nan ní odm ny mezi zú astn né d ti a ást byla p eve-
dena na fi nancování spole ných akcí a výjezd  d tí. S velkým o ekáváním a nedo kavostí však ekáme 
výsledek hodnocení poroty. Ten bude bohužel znám až v pr b hu m síce ervence, takže do té doby nám 
nezbývá než v postup doufat a v it, že to dopadne. Rádi bychom pod kovali všem, kte í si u nás n co 
koupili, protože se jim náš výrobek líbil a ud lal jim radost. A oni zase pot šili d ti z D tského domova v 
Sedlo ov , které si to opravdu zasloužily.                                                                        Text: Ji í Lokvenc

HRONOVSKÝ KOPEC 2008
   Klub RTM Motosport z Nového M sta nad Metují po ádá o víkendu 
5. a 6. ervence 2008 další ze závod  Mistrovství eské republiky 
automobil  do vrchu amatér , který je v po adí již pátým podnikem 
desetidílného seriálu Fokus Optik 08. Tento automobilový závod se 
pojede na trati Hronov - Studénky se startem za železni ním p ejez-
dem ve sm ru na Pavlišov. Na dvoukilometrové trati se utká v jede-
nácti kategoriích kolem stovky aut - jak b žných sériových, tak vrcha -

ských speciál .
   Mezi startujícími jsou také t i objemové t ídy veterán  - aut 
staršího data výroby, ale do kopce umí uhán t stejn  rych-
le jako ta soudobá. Mezi vozy všech zna ek vynikají t eba 
Mitsubishi Lancery Evo IX, Subaru Imressy, Škody 130RS, 
200RS, MiniCooper, Renault Alpina, BMW Alpina, zajíma-
vostí bude také
p edstavená Chevrolet Corvette s výkonem 600 koní. Jako 
po adatelský v z je zajišt n Jaguár ze slavného závodu 24 
hodin Le-Mans.
   Sobotní i ned lní závody za ínají již od osmé hodiny ranní
m enými tréninkovými jízdami, hlavní závod bude odstar-
tován po oba dva dny ve 13 hodin.Ukon ení závod  je odha-
dováno na osmnáctou hodinu vyhlášením výsledk  p edáním 
pohár  a cen t m nejlepším. Mediální prezentaci p islíbilo 
zajistit Hit Rádio Magic, ob erstvit se m žete v n kolika 
stáncích na trati.
   A dále jedna velká zajímavost - zazávodit si m žete i Vy! 
Sta í vlastnit odpovídající automobil s platným technickým 
pr kazem, idi ský pr kaz a hlavn  chu  si pom it své 

schopnosti se závodními vozy na uzav ené trati. Podrobn jší 
informace dostanete na telefonu 603 181 670, 776 134 525, kde v 
ásti Mistrovství eské republiky v závodech do vrchu si m žete 

prohlédnout si ostatní trat  celého seriálu v etn  seznam  p ihlá-
šených jezdc .
    Také náš region bude mít zastoupení - lenové z po adatelského 
klubu RTM Motosport Radim Mach, Tomáš Mach a Josef Cvejn 
s vozy Suzuki Swift budou bojovat o p ední umíst ní ve svých 
t ídách. A to hlavní - vstupné na oba víkendové dny je zdarma, 
takže pokud chcete strávit p kný a adrenalinem nabitý víkend, 
p ije te 5. a 6. ervence do Hronova.                                   (red)

P ijmeme

Dobré fi nan ní
ohodnocení

Zámecká 1845, Náchod
Tel. 774 101 238  

barmana/barmanku

QUELLE 
v NÁCHODĚ

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí“
Ob anské sdružení Babi ino údolí 2006 ve spolupráci s M stským

ú adem v eské Skalici a správou státního zámku v Ratibo icích

Vás srde n  zvou na akci

DNY STARÝCH ŘEMESEL
Ve dnech 4. - 6.7. 2008  od 10 do 17 hodin

Ukázky výrobních postup  a prodej hotových výrobk emeslník  i trhovc  z celé republiky.
Doprovodný program - podium u Panského hostince:

Pátek   4.7.  13.00 - 16.00
Country kapela KAMION z erveného Kostelce

Sobota 5.7.  11.00 -  14.00
Folklorní  soubor HORAL z Trutnova

14.00 - 16.00 Hudební skupina MODEUS z Hronova
Ned le 6.7.  11.00 - 16.00

Hudební odpoledne s pražskou kapelou MOTOVIDLO
Akce se uskute ní u Panského hostince v Babi in  údolí

Vstupné pro jednu osobu a den 20 K



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

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 

SEZNÁMENÍ

* Rozv.39/171/73 hledá dívku i ženu z NA, NM, S, 
DOBRUŠKY. Pro vztah s budoucností. Tel. 608 276 416

BYTY

* Nabídn te prosím k prodeji byt v okrese 
Náchod,pop .v Dobrušce na tel.:724 869 259
* Koupím byt OV 1+1 v Náchod -Plhov, B loves
nabídku volejte na 05 111 865
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod  ul. Pražská. Cena 5 
000,- K  + služby. Tel. 777 602 884
* Prodám zrekonstruovaný byt v OV 2+1 v Náchod
SUN. Cena 1 100 000,- K  Tel. 774 311 404
* Sháníme byt v os. vl. 2+1,3+1 v Náchod . Rychlá 
platba. Tel.: 608 667 734
* Prodám byt 1+1 v Náchod . Tel. 777 077 883
* Pronajmu dlouhodob  p kný slunný byt 3+kk v 
podkroví RD spole ná koupelma s p ízemím - d chod-
kyn ), se zahradou ern icích. Nájem 5000 K  + ener-
gie. Kauce 15.000. Tel. 608 90 30 70
* Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 1+2 v eské Ska-
lici. Tel. 777 222 808
* Pronajmu dlouhodob  byt 2+kk v OV v Náchod ,
37 m2, v 1. NP, v zrekonstruovaném dom  poblíž centra. 
Nájemné + energie 5.500 K . Kauce 15.000 K , tel. 608 
90 30 70
* Pronajmu dlouhodob nadstandardn  vybavený byt 
3+1 po celkové rekonstrukci v os. vlast. o vým e 75 
m2, v 2 NP, v nov  zrekonstruovaném zd ném dom  v 
Náchod  - B lovsi. Nájemné 5000 K , kauce 15.000 K .
Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu zd ný byt 3+1 v Šonov  u Broumova, plas-
tová okna, nová kuch. linka, obytná plocha cca 75 m2 + 
balkon a 2 sklípky, nájem
v etn  služeb 5000 K . P kná lokalita. Tel. 604 774 115
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod  poblíž centra. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Volný ihned. Nutná kauce 25000,-
K . Tel: 602 790 044.
* 2 ml. léka i s 2 malými d tmi hledají ke koupi byt 
v Náchod  nebo N.M st  n.M., v OV, 3+1 nebo v tší
2+1, nebo rod. domek, p ípadn  totéž k pronájmu. Tel. 
604 609 179
* Koupíme byt v OV 3+1 v tší v Náchod . Tel. 603 
865 255
* Prodám byt v OV v Novém M st  nad Metují. Tel. 
777 922 946
* Prodám nov  za ízený byt 2+kk v Náchod , Duhová 
ul., cena 1.300.000 K . Tel. 725 747 402
* Dlouhodob  pronajmu za ízenou garsonku v Nácho-
d  - B lovsi. Tel. 608 535 498
* Prodám DB 3+1 v Náchod , SUN, nejsme RK. Cena 
899.000 K . Tel.: 739 447 589, RK nevolat!
* Pronajmu garzonku blízko centra Náchoda, povinná 
kauce 20.000 K . Tel. 608 86 98 85
* Dlouhodob  pronajmu zd ný byt 1+1 v Náchod  - 
Staré M sto, byt áste n  za ízen, ihned volný, 4000,-
K  + inkaso. Kauce 4000,-K . TEL.:776 103 472
* Pronajmu 1+kk ve zd ném dom  v Náchod  u nemocni-
ce, 3000,-K  + inkaso, kauce 6000,-K . TEL.:604 438 378
* Pronajmu byt 3+1 v OV v Náchod , ul. Pražská, 
nájem 3000,-K  + inkaso 5100,- Volný od 1.7.08. Vratná 
kauce 15 000,-K . Tel. 733 69 02 08
* Prodám prost. DB 3+1 s v tší garáží v Novém M st
n.M. Nad Stadionem. TEL.:606 629 767, triplus1ag@
centrum.cz
* Koupím byt na Náchodsku. Na vlastnictví nezáleží. 
Tel: 739 486 403
* Dlouhodob  pronajmu od 1.9.byt 1+1 s balkonem,v 
5.pat e na sídlišti u nemocnice v Náchod , v byt  se 
nachází ješt  komora a v koupeln  nov  vybudovaná hyd-
romasážní vana, cena v etn  inkasa iní 6000,- K , p i
rychlém jednání sleva, domluva na telefonu 606 566 992
* Pronajmu byt 3+1 v okolí Hronova (zast. bus v mís-
t ). Cena 4000,-K . Tel.739 172 940
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod . Požaduji kauci p edem
15.000 K . Záloha za energie a služby 3.700 K /m s. + 
nájemné. Tel. 777 239 077
* Nabízíme pronájem bytu 2+1 v centru Náchoda. 
Nájem 4000,-K  + inkaso. Požaduji kauci 30 000,-K .
Tel. 604 288 125
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod , Starém M st , volný 
od 08/2008,
3500,-K  + služby. Tel:732 706 210
* Mladá rodina s d tmi hledá pronájem bytu 2+1 v 
Náchod  a blízkém okolí, bez kauce (možnost splátek 
kauce), do 8000 v etn  inkasa, sp chá. Tel. 739 170 005
* Dlouhodob  pronajmu  garsonku po rekonstrukci v 
Novém M st  n/M. Volná ihned. P i nástupu kauce. Tel 
608 323 373
* Pronajmu byt v Náchod  Karl v kopec 1+kk, nájem + 
energie 4600,-K , Kauce 5000,-K . TEL.:608 160 224
* Prodám slunný družstv.byt 3+1 v Náchod  na Plhov ,
4.patro, panel.d m, 60 m2, v p vodním stavu. Cena 1.180.000,- 
K , p i rychlém jednání sleva. TEL.:774 856 069
* Prodej krásného bytu 1+1,35m2,4.p./8, panel, DR, 
centrum Náchoda.Byt je po ást.rekon.-nová kuch.lin-
ka, plast.okna. D m je po kompl.rek.-nová fasáda, st e-
cha, stoupa ky. Cena:990.000,- Kontakt: 737 786 812

* Prodám družst. byt 3+1 v Náchod  na Brance, 78 m2,
po rekonstrukci, cena 1.290 tis.K  + dohoda. TEL.:603 
925 379
* Pronajmu, byt 3+1 nebo 1 místnost v Polici nad 
Metují. Tel. 608 145 555
* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájemné 4500,-K .
TEL.:  775 061 233, e-mail: faifr@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 anská 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, faifr@
seznam.cz
* Prodám DB 3+1 na Brance, zachovalý, 75 m2, cena 
1,5 mil. K . Tel. 604 277 167
* Pronajmu byt 1+1 s provozovnou v Polici nad Metují. 

V klidné ásti poblíž centra 
u ZŠ. Obojí je v p ízemí
rodinného domku, bezba-
riérový p ístup, po rekon-
strukci, vytáp ní elektro-
kotlem. Cena okolo 8 tis. 
m sí n  + inkaso, p lro ní
kauce, p ednost má pro-
nájem obojího jako celku. 
TEL.:603 291 134
* Pronajmu byt 4+1 v 
Náchod  - B loveská ul., 
volný od 08 - 09/2008. 
Nájemné dohodou. Tel. 
720 139 115
* PRONAJMU BYT 3+1
Náchod Branka.Více na 
www.sweb.cz/bytbranka

* Pronajmu družstevní byt 2+1 s menšími úpravami a 
áste ným za ízením v Náchod -SUN. Zájemci volejte: 

737 229 173.
* Prodám DB 1+1 kk v centru Náchoda po celkové rekon-
strukci. V p ípad  zájmu volejte na íslo 604 288 125               

NEMOVITOSTI

* Nabídn te ke koupi RD nejl. Hronov, Zbe ník, Velké 
Po í í do 2mil. 773 559 014
* Koupím stavební pozemek cca 500 m2 v Novém 
M st  nad Metují nebo v jeho blízkém okolí. Tel.  606 
10 11 95
* Hledáme menší d m 1+1,1+kk,2+1 k bydlení do 
400tis. v okr. NA,TU,RK i na vesnici.Tel.  607 939 657
* Koupím RD v Náchod a blízkém okolí. Tel. 608 542 
961
* Prodám RD v erveném Kostelci. Tel. 777 922 946
* Prodáme stavební parcely 1515 m2,1307 m2, zasí o-
vané, obec Slavo ov, okamžitá možnost výstavby RD. 
450,-K  /m2. TEL.: 731 572 044, 608 98 05 58
* Koupím chatu nebo chalupu na klidném míst
(Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Koupím d m k rodinnému bydlení nebo k rekreaci na 
Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Prodám lukrativní pozemek k výstavb  RD v atrak-
tivní ásti Náchoda, krásný výhled na zámek, 5 min. 
ch ze od centra, 1400 m2, na pozemku je menší rekrea -
ní chata, inž. sít  na pozemku, vstup ze dvou ulic, cena 
dohodou. Tel. 491 473 986, 733 286 538
* Prodám nájemní d m v Hronov ,který se nachází v 
blízkosti Plusu a centra m sta Hronov. Jeden byt o veli-
kost 3+1 je již obsazen na dobu ur itou a druhý byt o veli-
kosti 1+1 na dobu neur itou, zbylé dva byty jsou prázdné 
o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000K ,- e-mail: fnin-
vest@seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 233
* Hledáme RD v Náchod , . Kostelci, . Skalici, 
Novém M st  n/Met. a okolí vhodný ihned k bydlení. 
Hotovost. Tel.: 608 883 012
* Prodám stavební pozemek v Jarom i 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: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné,celý podsklepený, cena 
2.06 mil.K . TEL.:775 061 233, e-mail: faif@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
* Prodám RD v Jarom i 5+kk, cena 2,5 mil.K .
TEL.:775 061 233, e-mail: fajfr@seznam.cz
* Hledám na bydlení i podnikání v tší RD  v . Kos-
telci, Rtyni v Podkrk. a okolí. Cena dle nabídky. Tel.: 
777 638 525

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* P ijmeme muže i ženy na rozvoz knih (možno HPP 
i VPP), 12 000- 25 000,-K . Tel. 777 803 359

* Provádím se ení veškeré zelen , zahrad i sad
rota ní seka kou k ovino ezem, 0,60 - 1,50 K /m2, i 
delší dobu neudržovaných. Volat pouze 19-20 hod. na 
tel. 605 319 638

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

KOUPÍM

* Koupím žulové kostky 10x10, pískovcové šlapáky, 
nebo tvercovou dlažbu. TEL.:776 308 801

PRODÁM

* Prodám traverzy 6.30 (18 I) 2 ks, cena 6000,-K . Tel. 
723 912 750
* Prodám vykrmená prasata - váha 120 - 180 kg, cena 
35 K /kg. Tel. 776 191 392
* Prodám novou sedací soupravu - pohovka rozkláda-
cí s úložným prostorem + 2 k esla (komb. s ed evem),
nevhodná koup . Cena 11 000,-K , Tel. 604 710 799
* Prodám masážní k eslo a vani ku na parafínové 
zábaly. Cena dohodou. Tel. 724 539 248
* Prodám akumula ní kamna 4kW kachlová, Vambe-
recká, velmi dobrý stav. TEL.:605 525 402
* Prodám pánský oblek do tane ních vel.170/78. 
TEL.:724 768 508
* Prodám motorovou pilu MAKITA DC 430, liš-
ta 40 cm, obsah 43 cm3, farmá ská, 18 m s. v záruce,. 
Nepoužitá, nevyužitá - nevhodný dárek. Velká sleva na 
cen . Tel. 739 672 206
* Prodám plastové sudy - za 50 K  (100 l) a za 150 K
(200 l). Tel.: 491 451 210 - p. Matuška.
* Prodám seka ku MS 70, lištu, kosy, obracák, staveb-
ní mícha ku - 5 kole ek, vše jako nové, prkna, fošny, 
soustruh na d evo, to ná délka 150 cm, brusky, ná adí,
nástroje. Kon ím. Tel. 491 522 637
* Prodám mícha ku na jedno kole ko, stavební roz-
vad  el. proudu, plechovou boudu na uskladn ní mate-
riálu. Tel. 608 414 664
* Prodám starší d ev ná dvouk ídlá vrata áste n
prosklená o rozm ru 2,4 x 2,05 m za 1000,- K  a pevné 
plastové sudy s uzáv ren na 150 l po á 200,-K .

R ZNÉ

* Pronajmeme nebytové prostory v blízkosti  centra 
v Náchod . 1 x prodejna s výlohou - bezp. skla (27 m2)
+ sklad (16m2) + vlastní soc. za ízení (5 m2) - vhodné i 
jako ordinace, dále 2 x kancelá  (30 m2 + 11 m2 sekr.  a 
31m2) - i jednotliv . Informace na: objektnachod@ema-
li.cz, tel.: 777 040 467
* Hledám paní na p eklady dopis  z n m iny do eš-
tiny a opa n . Tel. 491 48 39 86
* Nabízíme ustájení vašeho koníka na krásném statku 
6 km od Náchoda. Celodenní pé e, velké pastviny, mož-
nost vyjížd k, výuka jízdy. Nezávazná návšt va vítána. 
Cena dohodou. TEL.:776 077 735

* Nestíháte? Jste p íliš vytížení? Nezoufejte! Je tu 
ešení. práce ur itého druhu: * nakoupím, vyperu a 

vyžehlím * uklidím, vyluxuji, set u podlahu, vy is-
tím okna * provedu generální úklid * uva ím ob d,
p ipravím ve e i a nachystám i sva inu * pohlídám, 
zabavím i p ipravím vaše d ti do školy - praxi s hlí-
dáním samo ejm  mám * nat u plot, zahradní náby-
tek, okna * pose u trávník, postarám se i o skalku 
a záhony * pomohu i starším ob an m * a co vaši 
domácí mazlí ci - ani to není žádný problém * ostatní 
práce dle dohody. Volejte kdykoliv 724 924 930

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

Máte záznam v registru?
Banka Vám nep j í?

Zavolejte: 777 120 127 Nové M sto a okolí

NEBANKOVNÍ P J KY
BEZ POPLATK

Hledáme číšníka 
nebo servírku 

s vyučením v oboru 
nebo praxí 

do restaurace v Hronově. 

Tel. 737 474 563

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

PROJEK NÍ PRÁCE
KONSTRUK NÍ PRÁCE

Ing.Antonín Šimek
Ž árecká 534, Velké Po í í

774 893 480

VÝKUPY
NEMOVITOSTÍ 
hotov  /rd,pole,byt/,
oddlužení, úhrada 

vaší exekuce, p j ky
Vše zdarma, nejsme 

lichvá i.
tel.775 570 550

20 tis. - 2 mil.
bez zástavy,

řešíme problémové klienty,
exekuce najdeme řešení,

tel: 775 059 388

servírku-číšníka 
pro Hospůdku u Žižky v Dolanech 
s non-stop provozem, možnost ubytování. 

Tel: 731 964 964

Firma Jan Kočnar - silniční práce 
Náchod přijme

STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
 STAVEBNÍHO DĚLNÍKA

s ř.p. B popř.B+E

TEL.: 604 203 001

* Hledám spolehlivou paní (ch vu) k nepravidelnému 
hlídání 5letého dít te a ob asné drobné výpomoci v 
domácnosti. idi ský pr kaz nutností. Auto mám. tel: 
603 252 425
* Hledám práci na doma, spíše manuální. TEL.:723 
561 473

* Hledáme zájemce o pronájem ve ejných toalet na 
náchodském zámku na období ervenec - íjen 2008. 
Tel. 491 426 201

* Pom žeme se splátkami p j ek. TEL.:724 427 070
* I s malou investicí lze zajistit slušný p íjem.
TEL.:604 336 189

* Hledám zedníka na opravu venkovního zdiva na 
Lázních v B lovsi. 400,-K /sm na. TEL.:776 552 658

* 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

AUTO-MOTO

* Koupím Žiguli - VAZ obsah 1200 cm3, 1300 cm3, s 
platným T.P., a dále koupím motocykl Z 175 sport. Tel. 
776 166 328, 491 426 791
* Prodám ND na ŠKODA 1000 MB, seznam + foto 
e-mailem. Tel. 777 141 703, Vrchoviny.
* Prodám pojízdnou Škodu Favorit na náhradní díly, 
levn . Tel. 737 877 468
* Prodám FIAT 126 P, 650 E, r.v.87, zachovalý, malá 
spot eba, nová STK. Cena 9500,-K . TEL.:777 104 584

* Provádím ochranné nást iky podvozk  osobních 
automobil  a dodávek v etn  dutin. Tel. 724 236 398, 
491 478 346 (ve er)

* Prodám HYUNDAI Lantra, r.v.93, 1.5, STK 10/08, 
naj.170 tis.km, motor výborný, kastle pozink. modré 
barvy, el.stahování oken, centrál, airbag, rádio, CD. 
Cena 13 tic.K . TEL.:608 473 469
* Prodám osobní auto Š 120 bílé barvy r.v. 1988, tažné 
za ., zimní kola, rádio, zahrádku. STK do 5/2009. Cena 
cca 7 500K , + 2 nové p ední blatníky a elo vše v laku 
p ipr. k montáži. Cena cca 2 500K . Mobil: 608 058 742.
* Prodám Jawu 20 Pionýr na náhr. díly. Zrušen na DI. 
Cena cca 500 K . Pojízdný i celkem p kný. Mobil: 608 
058 742.

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Prodám št ata Yorkšírského teriéra, o kov., od er-
vená, odb r v polovin ervna. Cena dohodou. TEL.:491 
422 689

Náchod-Plhov - Pěkný družst. byt 3+1 (74m2) po rekonstrukci,s balkónem,v 5.patře panel.domu ........... 1,48 mil Kč-k jednání
Náchod - Luxusní byt v OV 2+kk (57m2) v novostavbě (SUN)-ul.Okrová,včetně nadstandart.vybavení ...................... 1.89 mil Kč
N.Město n.Met. - Družst.byt 1+kk (29m2) ve 4.patře panel.domu,s balkónem, v kl.části Malecí ............................ 690.000,-Kč
Česká Skalice - Dům po rekonstr. s 5 byty ,barem a hernou na náměstí,možnost vestavby,poz.622 m2 ...................... 8,8 mil Kč
Dobřany v Orl.horách - RD po část.rekonstr. s možností dvougener.užívání (dva vchody), pozemek 327m2 ............... dohodou
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,možnost užívání zahrádky .............info v RK
Sendraž u N.Města n/Met.-Pěkný slunný pozemek o 1.200m2, inženýrské sítě na pozemku ............................ 1220,-Kč/m2

- 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

Přijmeme řidiče 
na mezinárodní 

kamionovou dopravu.
Volejte 775 741 122

Do regionální kanceláře přijmu 

2 asistenty
pro prodej, vhodné pro ženy na 
MD a středoškoláky jako letní 

brigáda. Informace: PO-PÁ, 
tel:777 345 132

Přijmu

Výkup pe í, 
všechny kvality. 
P ijedu, zaplatím, odvezu. 

Tel: 605 706 038

* pružná pracovní doba  
* bezúhonnost  * pracovitost

TEL.: 737 206 883

Hledáme
obchodníka na HPP

PROVÁDÍME
- izolace plochých st ech

- nát ry plechových st ech
i garážové st echy

Tel. 739 187 549      
Přijmeme 

REALITNÍHO 
MAKLÉŘE

i na vedlejší pracovní činnost
EXKLUZIVNÍ PROVIZE

TEL.:773 268 500

HOSTINEC „U STUDNY“ 
ve Studnici

nabízí
 

OBĚDY 
O PRÁZDNINÁCH 

DENNĚ od 11 hodin.
Tel. 491 435 114    



NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.:
602 145 222 

VÝPRODEJ GARÁŽOVÝCH VRAT
* sek ní, zateplené s kazetami (rozm r 2500 s 2150) bílé

P vodní cena 28.000,- nyní 12.900,-
* výklopná vrata bílá (rozm r 2500 x 2100)

P vodní cena 11.500,- nyní 7.500,-

Volejte prosím pouze v pracovní dny
na tel. 723 067 596.

Výrazná sleva venkovních rolet na menší okna

 Okna  Dve e
 Zimní zahrady

www.proplast.biz

Nabídka práce
Pro naši spole nost, zabývající se výrobou a montáží otvorových výplní, hledá-

me pracovnici (možno absolventku) na hlavní pracovní pom r na pozici:

Asistentka obchodního odd lení
Nápl  práce:

 tvorba a evidence cenových nabídek  kontakt se zákazníkem
Požadujeme:

 SŠ vzd lání  základní znalost práce na PC  samostatnost
 spolehlivost
Nabízíme:

 práce v prosperující fi rm  p ísp vek na stravování

Nástup možný ihned. Pracovišt : Nové M sto nad Metují
V p ípad  zájmu zašlete životopis na emailovou adresu uvedenou níže.

Kontakt: Voltrová Lucie 774 113 087, info@proplast.biz

VÝROBCE OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY
PŘIJME DO SVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

PRACOVNÍKA PRO OBSLUHU NC A CNC STROJŮ
Požadavky :  

 vyučení v oboru   zkušenosti s NC a CNC stroji výhodou 
Nabízíme : 

 dobré platové podmínky    možnost profesního růstu v dynamicky se rozvíjející firmě  
 příspěvek na stravování

Své nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu: HALLA a.s. Nové Město nad Metují, 
ul. Náchodská, Tel.:  724 462 016, e-mail: prace@halla.cz

Nabízíme 
stravování 

pro střední a 
malé fi rmy a 
provozovny

- rozvoz nad 5 jídel ZDARMA

tel. 728 386 034     

INTERNET BOX
„Buďte IN“

do veřejných prostor, restaurací apod.
Dále provádíme:

 realizace komplexních řešení v oboru IT, HW + SW 
 nové i starší PC  sítě, servery 

 opravy PC pro jednotlivce i menší firmy  školy
 zajišťujeme internetová připojení pro jednotlivce

 menší skupiny 
 městské části i vesnice pomocí služby ADSL telefonicky 

O2 a ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ (zastoupení)

KONTAKT: ING. PETR ZELENÝ, TEL. 608 369 521, 
INGZELENYPETR@SEZNAM.CZ

Obchodní družstvo Impro Zábrodí, 
Kon iny 111 ervený Kostelec

provozovna poskliz ové linky Olešnice
nabízí volné pracovní místo

SEZONNÍ OBSLUHA 
POSKLIZ OVÉ LINKY

Vhodné pro d chodce.
P edpokládaný nástup: ervenec 2008

Solidní platové podmínky
Kontakt: 

p. Prouzová, tel. 491 445 206
ing. Pfeifer, tel: 607 877 254

Ing.Dušan Stejskal 
Čechova 342, 547 01 Náchod  
tel.:491 433 644, 777 121 994
fax: 491 431 585  
e-mail: ivtnachod@ivtnachod.cz
www.ivtnachod.cz

Švédská tepelná čerpadla Montážní 
a servisní firma

TEPELNÁ ERPADLA

Zpracování úvodní studie zdarma!
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

****
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA – INĚGIN BYL RUSÁK – SOBOTA 27. 9. 2008 OD 17 H

Šedivost reálného socialismu, ale také nostalgická vzpomínnka na doby, kdy nejdůležitější byly mladé lásky a 
tvůrčí nadšení, oblíbené písničky, a půtky s profesory. Čeká Vás výborně herecky, hudebně i pěvecky dispono-

vaný soubor. Zazní dvacítka dobových písní (Vladmír Mišík, Pražský výběr, Karel Kryl apod.) ale také dvě 
původní písničky. Cena vstupenky včetně dopravy 670,-Kč/dospělí, 610,-Kč/senioři, důchodci

****
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 obsa-
zení a nádherná 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 lit-
eraturu, 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

****
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.

SALON SCARLET
Hurdálkova 206, Náchod (naproti Kinu Vesmír, 3. patro)

KOSMETIKA
* barvení as a obo í * trvalá na asy * depilace, fotodepilace * Indická masáž 

hlavy  * mikromasáž o ního okolí
! AKCE: na první kosmetické ošet ení sleva 10 %!

PETRA ROZÍNKOVÁ  tel. 775 416 977, www.kosmetikapetra.cz

KADE NICTVÍ
* prodej kosmetiky L´oreal Professionnel * prodlužování vlas  - BALMAIN 

* barvení, st íhání, melírování
!AKCE: na m síc ervenec + srpen st íhání + úprava 290,-K , pánské 70,-!

IVETA VÍTOVÁ tel. 776 344 900
pro Kosmetiku a Kade nictví pracovní doba dle objednání

VÝROBCE OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY
PŘIJME DO SVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

MISTRA VÝROBY
Požadavky :   středoškolské vzdělání – obor strojírenství  popř. elektrotechnika  

 zkušenosti s vedením výrobního kolektivu
Nabízíme :   dobré platové podmínky  možnost profesního růstu v dynamicky se 

rozvíjející firmě  příspěvek na stravování

 Své nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu: HALLA a.s. Nové Město nad 
Metují, ul. Náchodská, Tel.:  724 462 016, e-mail: prace@halla.cz

St ední škola hotelnictví a spole né-
ho stravování, Teplice nad Metují 
/do 31.8.2008 St ední odborné u ilišt

spole ného stravování, Teplice nad 
Metují, St menské podhradí 218/ 

p ijme od 1. 9. 2008 
U ITELE VŠEOBECNÝCH P EDM T

s odbornou kvalifi kací podle zákona 
563/2004 Sb.. P ihlášku a profesní 

životopis zašlete do 30. 6. 2008 na adre-
su: St ední odborné u ilišt  spole ného
stravování, Teplice nad Metují, St men-

ské podhradí 218, fax 491 581 281, 
e-mail: souteplicenm.cz@tiscali.cz.

KAMENICE NÁCHOD

HUDEBNÍ HUDEBNÍ 
NÁSTROJENÁSTROJE

 tel.: 737 486 429, pulton@email.cz



83016               zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK, NÁCHOD
Zajímavý byt 2+kk ve zd né zástavb  o 
CP 59 m2. P evod do osobního vlastnictví 
v r. 2018. Tel: 776 637 636

Prodej 998 000 K

91140               zdarma: 800 100 446

DB 1+1, JAROM
Družstevní byt v cihlové zástavb .  V r. 2002 
prob hla celková rekonstrukce domu i bytu. 
Velké parkovišt  p ed domem. Tel: 776 637 636

Prodej 890 000 K

86821               zdarma: 800 100 446

BYT 3+1, ERVENÝ KOSTELEC
Byt 3+1 v cihlovém dom  v podílovém spolu-
vlastnictví nedaleko centra m sta. Byt je po 
áste né rekonstrukci. Tel: 603 864 448

Prodej 1 520 000 K

84895               zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
P kný byt 3+1 v dobrém stavu Plastová 
okna, nový plynový kotel a balkon se zask-
lením. CP 74 m2. Tel: 721 352 608

Prodej 1 280 000 K

63942               zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, MALÉ SVATO OVICE
Byt 1+1 v novostavb  k dispozici ihned. CP 50 
m2 + 10 m2 sklep. Byt je áste n  vybaven.
Tel: 721 352 608

Prodej 992 983 K

64374               zdarma: 800 100 446

RD, VELKÁ JESENICE
Dvougenera ní RD 500 m od p ehrady Rozkoš. 
Sou ásti prodeje je garáž na 3 auta, dílna, udírna, 
altán a zahradní jezírko.Tel: 732 467 766

Prodej 2 440 000 K

89403               zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Velmi p kný DB v 1. pat e panelového domu. 
CP 77 m2, byt je po celkové rekonstrukci. Nutno 
vid t. Tel: 776 630 019

Prodej 1 190 000 K

90163               zdarma: 800 100 446

BYTOVÝ D M, ESKÁ METUJE
Bytový d m nedaleko Police nad Metují. 4 byty, 
skladovací prostory, st echa po rekonstrukci, 
nová elektroinstalace. Tel: 721 352 608

Prodej 1 595 000 K

84367              zdarma: 800 100 446

RD, SUCHÝ D L
Rodinný d m 2 km od Police nad Metují v dobrém 
stavu. U domu je p kná udržovaná zahrada. CP 
946 m2. Tel: 775 418 173

Prodej 1 960 000 K

88914               zdarma: 800 100 446

RD, KOUNOV
RD v atraktivní lokalit  Orlických hor. K domu 
náleží garáž a velká zahrada, CP 2138 m2.
Tel: 775418173

Prodej 2 850 000 K

90299               zdarma: 800 100 446

CHALUPA, RTYN  V PODKRKONOŠÍ
Prodej zd né chalupy ur ené k rekonstrukci. 
K nemovitosti náleží zd ná stodola a zahrada o 
CP 1104 m2. Tel: 603 864 448

Prodej  1 095 000 K

87376               zdarma: 800 100 446

ROUBENÁ CHALUPA, VIŽ OV
Roubená chalupa nedaleko Teplicko-Adršpašských 
skal po celkové rekonstrukci podkroví. Stylová obý-
vací kuchy . Tel: 737 261 570

Prodej 1 400 000 K

89474               zdarma: 800 100 446 

RD, LACHOV
RD po rekonstrukci vhodný k rekreaci i trvalému 
bydlení. Nová st echa, plastová okna, opravená 
stodola, garáž i studna. Tel: 737 261 570

Prodej 2 150 000 K

86206               zdarma: 800 100 446

CHATA, ERVENÝ KOSTELEC
Chata s vlastním pozemkem na slunném míst .
Celkov  zrekonstruováno, vhodné k rekreaci i 
trvalému bydlení. Tel: 776 637 636

Prodej 1 020 000 K

87152               zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, HORNÍ RADECHOVÁ
Stavební pozemek o CP 4836 m2. Inženýrské 
sít  jsou na hranici pozemku.
Tel: 776 630 019

Prodej 125 K /m2

491 421 711

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

od 1. ervence



PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
 praxe na obdobné pozici   min. ukončené SŠ vzdělání  flexibilita a komunikativnost 

 týmový přístup a inovativnost  komunikativní znalost Aj podmínkou

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

Plánovač výroby

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

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

Poj te s ECHEM na koncert
SOUT ŽTE A VYHRAJTE VSTUPENKY „NA ŽALMANA“

  Noviny ECHO ve spolupráci s OS Babi ino údolí 2006 pro Vás p ipravili sout ž, 
která jednoho z vás odm ní p ti vstupenkami na koncert legendární skupiny Žalman 
a spol.. Známé folkové t leso bude v Ratibo icích koncertovat v sobotu 5. ervence 
v rámci tzv. Dn emesel (4.- 6. ervence). A co musíte ud lat, aby Vám Št st na 
p ív tiv  poklepala na rameno? P edevším odpov d t správn  na sout žní otázku 
a odpov  nám zaslat elektronicky do t í dn  od vydání tohoto ísla ECHA. Naše 
elektronická adresa je echo@aremic.cz. Do p edm tu zprávy napište heslo „Žalman“. 
Došlé odpov di slosujeme a jednomu z Vás napíšeme - zavoláme (uve te prosím i 
sv j telefon): Tak poj te s ECHEM na koncert!
  A nyní sout žní otázku, která zní... „Za po átek kariéry hudebního uskupení Žalman 
a spol. je pokládáno vystoupení v roce 1982 v rámci známé Porty. Ve kterém m st
se toto vystoupení uskute nilo.... Dáme vám na výb r: a - v Plzni, b - v D ín , c - v 

eských Bud jovicích.

Pod kování
 D kujeme majitel m „Ob erstvení u 5 

ko ek“ za ochotu a vst ícnost, s kterou se o 
nás „vozí ká e“ starají.
   Je to pro nás oáza klidu, krásného prost edí
a dobré pohody.      klienti Betanie Náchod

PŘIJMEME 

PRODAVAČKU
do TABÁKU v Náchodě - vhodné pro 

důchodce  volejte na tel. 773 950 220



tel.:724823687   
www.ZABEZPECENISUDEK.cz

Provádíme montáž a servis 
zabezpečovacích a kamerových 

systémů,videotelefonů a dveřních 
komunikátorů

Zabezpečovací systémy 
Sudek

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

  Soňa Středová                  Hynek Středa               Anna Dohnálková            Jaroslav Dohnálek
    roz.Francová                                                           roz.Středová

V sobotu 28.6.2008 spoleně oslaví „Zlatou svatbu“.
Hodně zdraví a životního optimismu přejí Alice Jirásková, roz.Středová s rodinou, 

Michaela Dohnálková s rodinou

 Okna  Dve e
 Zimní zahrady

www.proplast.biz

Nabídka práce
Pro naši spole nost, zabývající se výrobou a montáží otvorových výplní, hledá-

me pracovnici (možno absolventku) na hlavní pracovní pom r na pozici:

Výrobní a technický editel spole nosti
Nápl  práce:

 Vedení výrobních proces  a tým  budování fi remní strategie
 spolupráce na rozvoji spole nosti a posun technické úrovn  servisu a 

služeb
Požadujeme:

 VŠ vzd lání (min. SŠ)  praxe ve vedení spole nosti min. 5 let 
 samostatnost  spolehlivost

Nabízíme:
 zam stnání v prosperující a dlouhodob  p sobící spole nosti

 benefi ty plynoucí z rozvoje spole nosti

Pracovišt : Malé Svato ovice
V p ípad  zájmu zašlete profesní životopis na emailovou adresu uvedenou níže.

Kontakt: Zástavová Lucie, 774 113 087, info@proplast.biz

  ATAS elektromotory Náchod a.s. při-
jme  okamžitě větší počet pracovníků 
do Velkého Poříčí:

PRACOVNÍKY NA VÝROBU STATORŮ A KABELŮ
ve dvou až třísměnném pracovním režimu, požadujeme schopnost rychlého zapracování, zručnost a svědomitost, dobrý zdravotní stav dále do Náchoda:

TECHNOLOGA OBRÁBĚNÍ – požadujeme ÚSO/VŠ strojní, AJ/NJ
VÝVOJOVÉHO KONSTRUKTÉRA  - požadujeme VŠ elektro nebo strojní, dobrá znalost AJ

Bližší informace podá pí Hlávková na telefonu 491 446 490 nebo 739 911 546

BOD PRODEJE PIVOVARU 
NÁCHOD a.s. STAŽEN Z PROGRAMU

   M stští zastupitelé v Náchod  m li na ádném zasedání MZ (21. ervna) rozhodnout o pro-
deji Pivovaru Náchod a.s. libereckému investi nímu fondu. M li, ale nejednali, protože tento 
bod byl stažen z programu jednání. Rychlá, nep ehledná a v mnoha ohledech nestandardní 
snaha prodat m stský pivovar jedinému zájemci se setkala s ostrým nesouhlasem náchodské 
ve ejnosti i opozi ních zastupitel . Vládnoucí koalice, která doporu ením m stské rady
(v m stské rad  nejsou zastoupeny zástupci opozi ních stran) tento prodej p ipravovala,
takticky ustupuje z p vodního zám ru. Opozi ním zastupitel m se nakonec poda ilo téma 
náchodského pivovaru udržet v programu jednání a formulovat usnesení, ze
kterého vyplývá, že tématem Pivovaru Náchod a.s. se bude zastupitelstvo i nadále zabývat, 
nyní však nikoli pouze jako majetkem „ur eným kýmsi k prodeji“, ale jako relativn
prosperující fi rmou, jako významným prvkem sociální stability (pivovar zam stnává na stov-
ku lidí), jako atributem, jež k Náchodu pat í více než sto let. Výsledek jednání je výrazným
úsp chem opozice. Hledány budou tak všechny alternativy, v etn  zachování Pivovaru a.s. ve 
vlastnictví M sta Náchoda. foto: Opozi ní zastupitelé podpo ili sv j boj o pivovar i pon kud
netradi ní formou. Na jednání si p inesli vlastní ob erstvení - nealkoholické pivo Primátor. 
Na snímku zastupitel 
MUDr. Petr Loch-
man (bez politické 
p íslušnosti na kan-
didátce SSD). Jeho 
úsm v nazna uje, že 
si mezi koalicí nabí-
zenou minerálkou a 
náchodským pivem 
Primátor vybral 
to pravé, p nivé,
ho ce osv žující a 
NÁCHODSKÉ!
text Mirek Brát, 
foto Karel Petránek

Mediaservis s.r.o. hledá 

DORU OVATELE
pro roznášku denního tisku

* p ší doru ování - Nové M sto n.M., Náchod 
* rozvoz tisku (vlastním autem)

Nový Hrádek a okolí, Jarom  a okolí,
Nové M sto n.M. a okolí

Práce v ranních hodinách (pond lí - sobota)
Vhodné jako p ivýd lek

 (možnost i do asných záskok )
Informace: Doru ovací st edisko

Hrašeho 15, 547 01 Náchod
TEL.:491 422 337, 724 006 879, 602 687 833

Výrobna nátěrových hmot 
ve Slavoňově hledá:

2 VÝROBNÍ DĚLNÍKY PRO 
TROJSMĚNNÝ PROVOZ  

Laboranta
kontroly kvality

(SŠ chem. směru,výhoda AJ nebo NJ)

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

Jaroslav Pa ízek
Kovovýroba a Záme nictví
Padolí 296, Hronov Zbe ník

P ijmeme

Stavebního 
záme níka

 s platným 
svá e ským pr kazem

 na jednosm nný
 provoz

Nástup možný ihned
TEL:603 887 304



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

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

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

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

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN

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

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

Náchod - pozemek s ovocnými stromy, výhledem na Krkonoše, klidné prost edí.....................850 000,-K
Náchod - Plhov - družst. byt 3+1 s výtahem, v 5.NP, ihned volný, p v. stav...................................dohodou
D dov - roubená chalupa s udržovanou slunnou zahradou, Teplicko-Adršp. skály.................1.150 000,-K

ervený Kostelec - vym ním ideální á RD za byt 1+1 v p ízemí, klidné místo.....................1.000 000,-K
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..............1.150 000,-K
Náchod - DB 3+1 v 2.NP s balkónem a výtahem, plocha je 74m2, nová plastová okna............998 000,-K
Horní Radechová - slunný pozemek s p kným výhledem o vým e 4675m2...........................325 000,-K
Dolní Radechová - RD - 4 místnosti+p da vhodná k vestavb , slunný pozemek 680m2......1.880 000,-K

eská Skalice - RD po ást. rekonstrukci na klidném míst  se zahrádkou, volné...............1.100 000,-K
Police n/Met. - družstevní byt 2+1 s balkónem v 3.NP, celková plocha 72,36m2......................850 000,-K
Machov - roubená chalupa ve špatném staveb.-tech. stavu na dob e p ístupném míst ............320 000,-K
Janovi ky - zd ná chalupa 3+1 se zahradou v klidné lokalit  CHKO Broumovsko..............1.690 000,-K
Náchod - pronájem nebytového prostoru v p ízemí na okraji obce, podl. pl. 219m2.....................25,-K /m2

Naho any u Nového M sta n/Met. - podnikatelský objekt, zast. plocha 303m2...................4.500 000,-K
Náchod - DB 1+1 u nemocnice, 2.NP_890tis.,Náchod - DB 1+1, ul. B loveská,2.NP.............840 000,-K
Náchod - pronájem nových nebytových prostor v p ízemí, plocha 96m2............................10 000,-K /m s.
Pronajmeme 89m2 - 3 místnosti (50m2) - lze jako byt nebo kancelá e v Náchod ..............5 000,-K /m s.
Náchod - DB 1+1 v 1.NP s balkónem, výtahem, sklep. kójí, podl. pl. je 30m2..........................700 000,-K
Nové M sto n/Met. - družstevní byt 1+1 ve 4. pat e, nová koupelna a kuchyn , volné............840 000,-K
Náchod - DB 3+1 po vnit ní moderní rekonstr. v r. 2007, 2.NP s výtahem a lodžií...............1.390 000,-K

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

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

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

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ 
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY

 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky, 

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

po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie 

TETA) NÁCHOD, tel.: 775 775 171

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

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.cz

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
plastových a hliníkových 

oken a dveří
AKČNÍ NABÍDKA: 

 sleva pro důchodce -10%   sleva na vnitřní plastové a venkovní pozink. 
pararapety -30%   sleva na žaluzie -20%   věrnostní slevy

DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 500,-Kč zdarma při objednávce 
oken nad 10.000,-Kč

DRŽITEL

DRŽITEL
ISO 9001

ISO 9001

Platex, s.r.o., Křenkova 283, Česká Skalice
člen mezinárodní skupiny BN International, b.v.

přední světový výrobce knihařských pláten 
a podkladových tkanin pro smirková plátna

přijme ihned

požadujeme
VŠ nebo ÚSO s praxí, technický směr podmínkou

výhodou praxe ve strojním oboru
AJ nebo NJ na komunikativní úrovni

ŘP sk. B, PC – MS Offi ce
řídící schopnosti, fl exibilita, loajalita, spolehlivost

VEDOUCÍHO 
TECHNICKÉHO ÚSEKU

Nabídky zasílejte na adresu fi rmy k rukám p. Jaromíry Lábusové, 
č. tel. 491401531, e-mail: jaromira.labusova@platex.cz



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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   Nakrájený pórek a cibuli zp níme na roz-
páleném tuku. Ku ecí prsí ka nakrájíme na 
nudli ky a vmícháme mletou pálivou papri-
ku a s l. Dáme na pánev k cibuli a pórku 
a orestujeme. V hrnku horké vody rozpustí-
me kostku slepi ího bujónu, tím podlijeme 
maso, p idáme nakrájený esnek a dusíme.
   Podle obvyklého zp sobu si p ipravíme
instantní ínské nudle.
Do hotové masové sm si vmícháme nudle. P i
podávání posypeme strouhaným tvrdým sýrem. 
Tak, a  Vám chutná...   p eje La ka Škodová     

KU ECÍ NUDLE
V NUDLÍCH

ECHO V KUCHYNI

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 * www.novinyecho.cz

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

Výstava 
keramiky

 Ješt  tento víkend m žete stihnout zajíma-
vou výstavu. Pan Josef Barto  - Dobenín 
s chotí a Správa zámku Nové M sto nad 
Metují Vás srde n  zvou na výstavu užité 
keramiky paní V ry Nevšímalové. Výstava 
keramických prací je k dispozici do ned le 
29. ervna 2008 ve Výstavní síni Vojt cha 
Sedlá ka za zámeckou pokladnou. Otev e-
no denn  od 9 do 16 hodin.      

   V pátek 6. ervna 2008 jsem ztratil na 
trase Hronov - Velké Po í í - cyklostezka k 
hrani nímu p echodu v Náchod  - cyklotra-
sa sm r Lázn  B loves - kamenný most 
p es Metuji - podél zbrojnice - B loves 
- Mánesovo náb eží - Policie R Náchod 
- ernobílý podéln  pruhovaný propínací 
sportovní dres s kulatým emblémem „ ES-
KOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU“. 
Prosím nálezce o jeho navrácení.
  P ípadnou informaci prosím podejte 
v redakci novin Echo v Krámské ulici v 
Náchod .

D kuji

   Výrobu santusní v ži ky pro h bitovní kos-
tel v Pab nicích dokon uje v t chto dnech 
Stavební fi rma Ny  z Náchoda. V ži ku jste 
mohli v minulých dnech vid t v areálu fi rmy 
v bývalém OSP v B lovsi. kp

     Již po t iat icáté vás zve TJ Sokol Starko
na dálkový pochod „Po stopách boj  z války 
roku 1866“. V sobotu 28. ervna se bude pr -
b žn  vyrážet mezi šestou a p l jedenáctou 
hodinou na p ší a cyklo trasy z vlakového 
nádraží ve Starko i. Pro turisty budou p ipra-
veny p ší trasy na 8, 15, 25 a 50 km a cyklo 
trasy pro horská kola na 33 a 66km a silni ní 
kola na 33 a 66km. P ipraveny jsou atraktiv-
ní trasy v okolí Starko e, Ratibo ic, Václa-
vic, erveného Kostelce, Náchoda a eské
Skalice. V cíli obdrží každý ú astník krásný 
diplom a ope enou klobásu. Dále budou 
vyhodnoceni nejmladší, nejstarší a nejvzdá-
len jší ú astníci a nejpo etn jší kolektiv. 
Využijte 28. ervna velmi výhodného vlako-
vého spojení do Starko e a zp t a zejména 
velkých skupinových slev. 

Jaroslav Rufer

Studentky ACADEMIA MERCURII konají 
praxi na hradech a zámcích ČR 

           jaká byla praxe v Bečově nad Teplou 
    Dne 24.5. jsme se vydali na dlouhou cestu do Be ova nad Teplou. Cílem byl tam jší 
hrad a zámek, kde jsme m li vykonávat t í týdenní praxi jako pr vodkyn .
    Po hektickém p íjezdu a p ivítání s pracovním kolektivem jsme zjistili, že to žádná 
legrace nebude, alespo  ze za átku. Hned poté, co jsme se rozlou ili s odjížd jící rodinou 
jsme za ali chodit na náslechy a dopl ovali jsme si n která fakta. Od prvního úterý jsme 
jeli ,,naostro´´. Jak vlastn  probíhal celý den? Ráno od devíti do p ti odpoledne jsme 
pr vodcovali na zámku, poté jsme si došli na nákup, pove e eli u fi lmu, šli jsme se projít 
na Šibeni ní vrch nebo po m st , umyli nádobí, uklidili a únavou jsme padli do poste-

le. Když byl p ebytek energie a nebylo co 
d lat, jeli jsme do Karlových Var .
   Jaká tedy byla praxe? Ob  dv  se shodu-
jeme na tom, že se nám velmi líbila a p íš-
tí rok pojedeme znova, tentokrát v cizím 
jazyce. Byla to velmi zajímavá zkušenost. 
Zkusili jsme si, jaké to je hospoda it a jak si 
správn  rozvrhnout denní režim.
   Na praxe, p edevším na ty dlouhodobé, se 
nejezdí pouze na Be ov, ale moji spolužá-
ci byli nap íklad v Horšovském Týn , na 
Kosti, Kynžvartu, Bouzov  a dokonce i na 
ostrov  Hvar v  Chorvatsku.

   Tímto bych Vás, p íští absolventy devátých 
t íd, cht la pozvat na návšt vu našich strá-
nek a naší školy. P ij te, a dozvíte se více.

Vendula Harantíková,  
Studentka managementu 

cestovního ruchu, 2.B

ŽÁDOST O POMOC

PRÁZDNINY
  Sdružení zdravotn  postižených Náchod 
upozor uje své leny a p íznivce, že 
v ervenci a v srpnu, bude poradenství v 
klubovn  uzav eno.
   P ejeme všem krásné prožití léta, ve 
zdraví a pohod . Na shledání s Vámi 
se budeme t šit p i zá ijových akcích 
a výletech (Praha-muzikál, lenská 
sch zka). 

Výbor SZdP Náchod   

Mě láká 
velice ...

VÝSTAVA V OPOČNĚ
   V p írodním areálu Zahradního centra v Opo n  pod Orlickými horami se koná denn
v etn  sobot a ned lí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin výstava.
   Uvidíte balkónové rostliny v samozavlažovacích truhlících v etn  novinek, fuchsie od 
mini až po ob í, dále sukulenty, bonsaje, rozkvetlé zahrádky na zdi, subtropické rostliny, 
citrusy, živý plot z kiwi, bylinky a další zajímavé rostliny v etn  poradenství a prodeje 
rostlin. Výstava trvá až do 31.srpna 2008.                                                                       J. .

Jazyková škola v Náchodě 
s celodenní výukou 

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, PJ, HJ, PJ, RJ

pro Vás tradičně pořádá       

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY  
Český lektor...........................................1950,-Kč 
4 dny/4x45 min. denně 
Rodilý mluvčí........................................2150,-Kč  
4 dny/4x45 min. denně 
Děti........................................................1450,-Kč 
4 dny/3x45 min. denně
Předškoláčci...........................................200,-Kč  
2 dny/1x30 min. denně   
Příprava na VŠ......................................2050,-Kč  
4 dny/4x45 min. denně 

Veškeré informace o letních intenzivních
kurzech včetně termínů najdete na našich 
webových stránkách www.magicenglish.cz 

nebo na telefonu 605 755 744.

Skupinová výuka, individuální hodiny 
a doučování u nás probíhají i o prázdninách.

Usnadněte svým dětem vstup do nového 
školního roku.

JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ
„je to snazší, než si myslíte…“
tel.: 605 755 744, 603 508 779

e-mail : magicenglish@magicenglish.cz
www.magicenglish.cz

V naší správ  je nyní 5827 byt  ve 272 bytových 
domech. Dob e tak víme, že každý d m musí být 
samostatn  hospoda ícím subjektem, má-li mít spoko-
jené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše kom-
plexní nabídka sm uje ke spole enství vlastník  by-
tových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy, 
ú etnictví, provozní innosti, právních úkon , tech-
nické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho 
stabilního technického a ekonomického zázemí. 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

ANEB


