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AKČNÍ CENY
SATELITŮ,LCD-PLAZEM

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 
   SE SLEVOU AŽ 54 %

AKČNÍ CENY MYČEK
 SPORÁKŮ I PRAČEK

Prodejna strojů 
a nářadí

Běloveská 168, 
Náchod

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

nová otevírací doba: 7:00 - 17:00 hodin

VOZÍK NA HADICI
45177

DRŽÁK NA HADICI
45174

Pronajmu skladovací  prostory 
a neomezenou reklamní plochu 
na hlavní trase Hronov - Police 

nad Metují.možné ihned.
tel.:605774982,491483316.

Tábor s ko mi
    u Náchoda
 14.8.-21.8.2009
   ješt  volná místa

         tel.  604 235 682
     http://lipiwebpark.cz

Počasí se na nás mračí, lije, 
prší, hrom burácí...

Venku ani živáčka, nalijem si panáčka.
Jarmila JiráskováJarmila Jirásková

VELKÁ AKCEVELKÁ AKCE
na vybraná svítidla

EGLOEGLO
Prodejna svítidel 

v Řemeslnickém centru v Náchodě

TEL.: 776 777 608



PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

 Hvězdy 
na talíři

 Dnešní kulinářská výprava nás zavede na sever. Estonsko má geografi cky nejblíže k Finsku, 
Rusku a Lotyšsku. Jistá podobnost se dá najít i v jeho gastronomii. Tu navíc ovlivnilo i Německo, 
vždyť během 2. světové války Estonsko okupovalo celé tři roky. Estonská kuchyně se tak dá 
charakterizovat jako poměrně nezdravá, tučná, založená na masu a oblíbených huspeninách. Ten-
to přímořský stát však veškeré masité pochoutky vyvažuje konzumací zdravých ryb. Základem 
kuchyně je pro Estonce rybí a vepřové maso, brambory, zelí a vlastně veškerá sezonní zelenina. 
Pečivo se vyrábí především ze žitné mouky, na výrobky z bílé pšeničné mouky téměř nenarazíte. 
Mezi typické pokrmy patří například sladký chleba s ořechy a rozinkami, který se tradičně peče na 
narozeninové oslavy. Velké oblibě se těší i mléčné produkty a vejce. V letních měsících se poměr-
ně hodně zavařuje veškeré lesní ovoce a houby. Na podzim zase jídelníček obohacuje zvěřina. Bě-
hem zimního období se konzumují spíše nezdravé pečeně se zelím, v létě čerstvá zelenina. Možná 
si my Češi myslíme, že jsme přeborníky v zavařování okurek, avšak i v Estonsku na nakládačky
nedají dopustit. Nakládají je do dřevěných soudků mezi vrstvy listí z černého rybízu, přidají kopr 
a křen. Okurky zalijí lehce slanou studenou vodou a zatíží. V chladných sklepích se už bakterie 
postarají o produkci kyseliny mléčné a za 30 dní se můžete těšit z kyselých okurek. I v produkci 
a konzumaci piva jsou nám Estonci podobní.Vyrábí se zde desítky druhů velmi silného světlého, 
tmavého, ale i nealkoholického piva. Oproti tomu zde není tolik populární vodka. Z nápojů je nej-
zdravější kefírový nápoj s  mletým žitem a ovsem. Zatímco půllitr piva stojí v obchodě asi 20 Kč, 
v restauraci za něj zaplatíte více než dvakrát tolik. Dále se pije také nealkoholický sladký jemně
perlivý nápoj z  kvasu, nebo tradiční sladký likér, který je prý nejlepší v kombinaci s mlékem či v 
čaji. Na estonském jídelníčku samozřejmě nechybějí ryby. Za komunistické totality byl na území
Estonska vyhlášen čtvrtek povinným dnem rybích jídel. V ten den Estonci ve všech jídelnách, ba-
rech, restauracích a domovech povinně konzumovali ryby. Rybí den byl pro veřejnost nařízen ze
zdravotních důvodů, ale skutečný důvod byl úplně jiný - nedostatek masa. Zda se ryba a pouze 
ryba objevila na čtvrtečním jídelníčku, to kontrolovali jak ministerští úředníci, tak různí národní 
kontroloři. Existovaly také normy, kolik bylo potřeba prodat slanečků z Dálného východu, které 
nikdo nechtěl. Jedním z velmi oblíbených estonských jídel je například marinovaný úhoř servíro-
vaný zastudena, vepřová huspenina, vepřový jazyk s křenem nebo šproty se slaninou a kysanou 
smetanou. Typickým estonským vánočním pokrmem je jakási obdoba české krvavé jitrnice. V 
tomto směru se rozhodně nedá říct, že by si Estonci lámali hlavu se zásadami zdravé výživy.

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

Recepty naleznete na www.novinyecho.cz v odkazu Hvězdy na talíři

Ve čtvrtek si dejte v Estonsku rybu!Ve čtvrtek si dejte v Estonsku rybu!

STŘECHY
provedeme práce:

* pokrývačské * klempířské 
* malby a nátěry * zednické 
* tesařské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

Poděbradova 428 Náchod, 

tel.: 733189433, 491422585 

otevírací doba: Po-Pá 10-12 12,30-17 So 9-12.

SCOTTSCOTT – cyklodoplňky

RAVORAVO – horská kola

ROSSIGNOLROSSIGNOL – oblečení

TEMPISHTEMPISH – in-line brusle

LOTTOLOTTO – boty, kopačky

SERVIS  - BAZAR - PŮJČOVNA – PRODEJ

SATELITNÍ TECHNIKA

H + N
Montáž a prodej 

satelitní techniky:

Jaroslav Honzera    
Řešetova Lhota 64

tel. 739 562 307 / 739 562 308

Maximální kvalita obrazu a zvuku.
Rychlá dodávka.
Výhodné ceny.

Bezplatná konzultace 
a poradenství

Rodinný dům s hosp.  v žádané, prosluněné části v Bělovsi u Náchoda  ..............................................2 950 000,-Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, 7 místností .....................................................299 000,-Kč
Rodinný dům s jezírkem a výhledem na město v Náchodě na Klínku .................................................5 350 000,-Kč
Stodola se slunným pozemkem v klidné části obce Světlá u Hořiček  .................................................... 299 000,-Kč
Zkolaudovaná truhlářská dílna ( 90 m2 ) v centru městyse Velké Poříčí  ......................................... 1 349 000,- Kč

  Chalupa s bazénem
Teplice n/M – Skály

Stylová chalupa v atraktivním prostředí Teplických skal sousedí se skalním 
městem. Na pečlivě udržované zahradě je i krytý bazén. Dispozice: přízemí 2+1 + 
2 podkrovní místnosti, stodola, půda. Vlastní studna + místní vodovod, odpad do 
jímky, el.220/380V.                                         Cena: 2 070 000,- Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

 Již je to tady - pro naše děti konečně nastala tak moc očekávaná doba prázdnin. 
Během prázdnin mají děti dostatek volného času pro vymýšlení nejrůznějších her, k 
nim občas potřebují také oheň.
 Během letních měsíců děti, které nejsou „zaneprázdněné“ školou a mají spoustu vol-
ného času, v ohrožení. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že v ČR je průměrně každý den 
způsobem jeden požár dětmi. O prázdninách požárů zaviněných hrou dětí se zápalkami 
nebo kouřením více. Proto by rodiče i o prázdninách měli věnovat dostatečnou pozornost 
s čím si „hrají“ jejich děti. Volnost ještě neznamená, že si mohou sami hrát se zápalkami. 
Děti si nejčastěji se zdroji otevřeného ohně hrají na zcela nevhodných místech. Pak stačí 
jen moment a neštěstí je hotovo. Děti rády napodobují jednání dospělých, ale ne zcela 
ještě nevědí co všechno oheň dokáže. Připomeňme jim proto:

- Oheň není na hraní, nikdy si nehraj se sirkami, svíčkou, zapalovačem ani cigaretami!
- Nerozdělávej oheň ani nebuď s jinými dětmi u ohně bez přítomnosti dospělých!
- Nedotýkej se věcí na plotně, samotné plotny ani vařiče, protože se můžeš spálit!
- Nezapínej bez přítomnosti rodičů ani plynový, ani elektrický tepelný spotřebič!
- Snadno hořlavé věci dávej vždy do bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla!
- Nehraj si s elektrickou zásuvkou a nerozebírej žádné elektrické spotřebiče!
- Nehraj si s hořlavými kapalinami, může snadno dojít k požáru nebo výbuchu!
- Nikdy si nehraj s dělobuchy a jinou zábavní pyrotechnikou   a výbušninami!
- Nepřeceňuj své síly a dej vždy rodičům vědět, kde jsi a co budeš dělat!
Příjemné a bezstarostné prázdniny.

Oldřich Přibyl

UŽIJME SI PRÁZDNINY

Směnárna CDS nabízí své služby
od 1.6.2009 v objektu nádraží ČD v Náchodě:

      nabízíme: - směnárenské služby bez poplatku
                                                 - nejvýhodnější kurzy v Náchodě

pracovní doba:  po-pá: 7.00 - 11.30  12.30 - 15.00
telefon:  725 071 744  e-mail: smenarna.nadrazi@cdsnachod.cz

* truhlářské práce
* shrnovací dveře a stěny

* nátěry oken, plotů...
* pokládka plovoucích podlah, 

PVC, koberců
TEL.:605 716 594

tom972@centrum.cz

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

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

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

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

Dodávka do bytu
ZDARMA

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

tel.: 491 482 484, 777 273 503

NEJLEVNĚJŠÍ
MATRACE ELA MAXI

pro Váš spokojený spánek a krásné sny

spol. s r.o.

akční cena 2390,-Kč 
včetně DPH

 Již od dob Tyršových byly tématické výlety, jejichž součástí bylo i cvičení v cíli výletu, 
součástí sokolské činnosti. Na tuto tradici chce navázat o prázdninách Sokol v Náchodě 
výlety ke studánkám,z níchž údajně prýští léčivá voda.Proto u mnoha z těchto studánek 
byly postaveny kaple jako projev díků za uzdravení. Cílem prvního výletu v neděli 12. 
července je studánka v ROKOLI.
 Sraz účastníků z Náchoda je v 8.10 h v hale ČD, odkud na skupinovou jízdenku se jede 
vlakem do Nového Města n M. Odtud se půjde po modré přes Rezek a Slavoňov do Roko-
le. Tam si mohou ti, co budou chtít, jednak zacvičit několik cviků z čínského cvičení tao , 
jednak nabrat vodu ( nezapomenout vzít si sebou láhev). Odtud se půjde zpět do Slavoňova 
s možností zde poobědvat .Pak se bude pokračovat po žluté zpět do Nového Města n M a 
odtud vlakem do Náchoda.
 Zveme k účasti každého, kdo bude mít čas a chuť nejzdravějším pohybem v  přírodě 
posílit své zdraví. Pozor! V případě předpovědi trvalého deště na 12.7. se výlet přesouvá 
na příští neděli 19.7.                                                                                       Sokol Náchod

PUTOVÁNÍ  ZA  ŽIVOU  VODOU

Rivet Factory s. r. o., Pekelská 118, 547 01  Náchod

Mladá a dynamicky se rozvíjející společnost hledá vhodné uchazeče 
do svého obchodního týmu na pozici:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Požadujeme: 
SŠ vzdělání

praxi v oboru min. 3 roky
aktivní přístup, zodpovědnost

výborné komunikační a prezentační schopnosti
uživatelská znalost PC (MS Offi ce)

ŘP sk. B – aktivní řidič

Nabízíme:
zajímavou práci v mladém dynamickém kolektivu

příjemné pracovní prostředí
odpovídající mzdové ohodnocení a bonusy

nástup dohodou

V případě zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis 
na e-mail: petra.koudelkova@rivetfactory.com



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

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz obědů

pro fi rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-Kč.
Volejte 728 386 034

Vhodné pro důchodce a matky na mateřské

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

Skalice, Hronov, Červený Kostelec

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.:
602 145 222 

 

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

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

příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systémů,
prodej technologie, montáž, servis

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

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 
 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

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

ŽA
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E
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Konec průmyslového předení v Náchodě
 Historické mezníky nebývají jen radost-
né, ale často také velmi smutné. Jednu tako-
vou neveselou událost si připomene akciová 
společnost BARTOŇ-textilní závody a.s., 
jejíž bavlnářská přádelna nyní v červenci 
zcela ukončí dlouholetou výrobu přízí.

 „V této krásné tovární budově se téměř 
nepřetržitě předlo více než 103 let, jak v 
dobách válečných, tak i v letech velké hos-
podářské krize v třicátých letech minulého 
století. Teprve dnešní neklidná doba spolu s 
globalizací světového trhu a světové ekono-

miky přinesla defi nitivní tečku za mnoha-
letou tradiční výrobou“, uvedl Jiří Souček, 
generální ředitel společnosti.
 Vzpomínková událost - výpřed poslední 
partie příze na rotorovém dopřádacím stro-
ji fi rmy Oerlikon Czech Republic s.r.o. z 
Červeného Kostelce se uskuteční v pátek 
dne 10.července 2009 od 14 do 18 hodin 
v přízemních prostorách budovy v Nácho-
dě-Starém Městě. Zájemci o zhlédnutí ne-
opakovatelných posledních okamžiků této 
tradiční výroby v Náchodě jsou vítáni, a 
to včetně všech bývalých zaměstnanců. V  
místě konání bude možné zakoupit některé 
české textilní výrobky z kooperace s jiný-
mi, dnes už třeba neexistujícími textilními 
podniky.                

Ing.Jiří Souček

 Závod automobilů do vrchu Ecce homo ve Šternberku je nejstarším 
závodem v Evropě. V letošním roce se jel již 102. ročník závodu a je jako 

jediný v České republice zařazen do seriálu mistrovství Ev-
ropy. Dále pak byl tento závod započítáván do mezinárodní-
ho mistrovství České republiky a mistrovství Rakouska. Na 
trati dlouhé 8.900 m se sešlo 40.000 diváků a 140 závodní-
ků z celé Evropy. V boji o první místa v absolutním pořa-
dí se sešla kompletní evropská špička - Simone Faggioli /
Osella FA30/, Fausto Bormolini /F3000/, Renzo Napione /
F3000/, László Szász /F3000/, Herman Waldy /F3000/, Vla-
dimir Stankovič /F3000/ a z českých pilotů Otakar Krám-
ský /F3000/, Dušan Nevěřil /F3000/, Jaroslav Krajčí (SK) /
F3000/, Milan Svoboda /F3000/ a celá řada závodních pro-
totypů skupiny CN.
 GMS MADOS Racing team reprezentoval s F3000 Ralt/
Cosworth Miloš Beneš. A hned v první závodní jízdě „vy-
střihl“ nejlepší čas českého pilota v historii závodu Ecce 
homo s časem 3.01,339. a zařadil se na 3. místo v abso-
lutním pořadí a to pouze se ztrátou 0.8 vteřiny za Faustem 
Bormolinim. V součtu obou závodních jízd skončil Miloš 
Beneš na 3. místě v závodu započítávaném do mistrovství 
Evropy. V současné době je Miloš Beneš nejlepším českým 
pilotem v závodech automobilů do vrchu v bojích o absolut-
ní pořadí v Evropě.                    text.RS, foto Tomáš Flégl

ECCE HOMO ŠTERNBERKECCE HOMO ŠTERNBERK

 Trenér, rodiče a fanoušci poctivě drželi palce. A výsledek se dostavil. Finále fotbalové
        ligy ČR přípravky skočilo pro dívky FC Hradec Králové 3.místem

POSTAV DŮM... POSTAV DŮM... 
Rozpis a popis stavebních prací a služeb.

 Je to nezbytná součást smlouvy - ale bohužel často nepřesná a neúplná. O co podrob-
něji jsou pravidla popsána, o to nižší je riziko pro stavitele.

 Kdo dnes chce postavit dům, tak často kupuje od developera. Je to praktické: téměř 
vše pochází z jednoho zdroje, zákazník má pouze jednoho smluvního partnera. Části 
smlovy je vždy rozpis a popis služeb. Toto je, pokud jsou pozemek a stavební prá-
ce  kupovány společně, součástí notářsky ověřené kupní smlouvy. Ovšem ani notářsky 
ověřená smlouva nezaručí kvalitu popisu prací a služeb. Zejména chybějící položky (ať 
úmyslně, nebo neúmyslně), jakož i nepřesnosti v popisu prací, mohou stavební náklady 
neočekávaně navýšit.

Pozor:
 Výstavba na klíč vždy neznamená , že je vše hotovo a připraveno k nastěhování. 
Rozsah služeb a kvalita materiálu jsou často jen velice povrchně popsány, což se týká 
také úrovně a vybavení domu.
 Výsledek: Klient, který obvykle nemá žádné, a nebo malé, zkušenosti v oblasti sta-
vebnictví, musí v nejhorším případě uvolnit další peníze, aby se dosáhlo požadovaného 
výsledku.

Nástrahy v detailu:
 Nástrahy se nacházejí převážně v detailu:
Např.:V mnoha developerských smlouvách je, že odpadní potrubí je kalkulováno jen do 
jednoho metru od obvodové zdi domu.
Výsledek: Klient musí na své náklady zajistit připojení na veřejnou kanalizaci, jedno 
jak daleko. Základy a základová deska jsou samozřejmě v ceně, ale pod podmínkou 
ideálního půdního složení. Což nemusí být pravidlem. 
Výsledek: Klient musí navýšení ceny za komplikovanější zemní práce nést sám a ještě 
to může mít velký vliv na časový harmonogram.
A další a další.
Proto je dobré před podpisem smlouvy nechat vše zkontrolovat nezávislým znalcem.

Vize:
 Obecně by měl rozpis prací obsahovat všechny údaje potřebné k výstavbě domu, 
například informace týkající se plánování, podrobný popis domu, který má být posta-
ven, údaje o zařízení a přípravě stavby a stavebního pozemku , údaje o konstrukci a 
technickém vybavení atd.
Také revizní protokoly (např. Kominík, elektro, plyn) jsou jeho součástí. Jestliže je toto 
vše řádně podchyceno, neměly by se konečné stavební výdaje nijak zvlášť  rozcházet 
od výpočtu z fáze 3.

                      Pro ECHO: Dipl.Ing.Walter Kurschatke, Arch.

Příští téma:
Smlouva a její úskalí

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád 

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

Provádíme
 montáž sádrokartonů

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



STÍNICÍ TECHNIKA
uherova.zaluzie@post.czuherova.zaluzie@post.cz
www.zaluzie-jaromer.czwww.zaluzie-jaromer.czDOLANY 33
 ŽALUZIE VŠECH TYPŮ - VNITŘNÍ - VENKOVNÍ
 PŘEDOKENNÍ ROLETY AL, PVC
 GARÁŽOVÁ ROLOVACÍ VRATA
 MARKÝZY
 STÍNICÍ TECHNIKA VELUX
 PLISÉ OKENNÍ A STROPNÍ
 LÁTKOVÉ ROLETKY
 SÍTĚ PROTI HMYZU
 SHRNOVACÍ DVEŘE

774 450 150
        723 762 150
PORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, KALKULACE ZDARMAPORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, KALKULACE ZDARMA

MNOŽSTEVNÍ SLEVYMNOŽSTEVNÍ SLEVY

PRODEJNA TRTÍKPRODEJNA TRTÍK
UNIVERZÁL ELEKTROUNIVERZÁL ELEKTRO

na nové adrese
Kamenice 143, NáchodKamenice 143, Náchod

Tel. 491 426 604Tel. 491 426 604

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775

491 421 711 

Akce!Akce!
NOVÉ ZA STARÉ
NOVÉ ZA STARÉ

+ (AŽ 40% SLEVA
+ (AŽ 40% SLEVA

NA KOLA KELLYS)
NA KOLA KELLYS)

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR KOL V REGIONUNEJVĚTŠÍ VÝBĚR KOL V REGIONU

obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz



Náchodští vodní záchranáři Náchodští vodní záchranáři 
2. vicemistři ČR VZS ČČK2. vicemistři ČR VZS ČČK

MOTTO VZS:
 Stále si říkáme, že nemáme čas, že se nám ho nedostává jako vody, jako vzduchu, pak přijde 
smrt přítele, spolupracovníka, občana a my si nenajdeme chvilku, ale hodiny a dny přemýšlí-
me nad zbytečností jeho smrti.

 Ve dnech 26. 6. - 28. 6. 2009 se konalo mistrovství České republiky VZS ČČK - záchran-
ných týmů a družstev - volná voda na Dolní nádrži Nové Mlýny pod Pavlovem. Tým místní 
skupiny VZS ČČK Náchod získal 3. místo mezi záchrannými týmy a tříčlenné družstvo mužů 
statečně bojovalo v sedmi disciplínách na volné vodě kde obsadilo 9. místo.

                                 Luděk Vrzal,MS VZS ČČK Náchod

JISTOTA V KAŽDÉ PENĚŽENCE?

Naše nebank. kred. karta na 100.000,-Kč
Stačí pouze platný OP!

Možná spolupráce!

Tel. 731 817 679, 603 940 082

To je hrozná vize ta finanční krize!
Lidé pláčí, zoufají, že peníze nemají!

U nás jen na OP 
od 50.000 do 200.000 Kč!

Tel. 603 940 082, 731 817 679

 hasiči ve Velkých Pet-
rovicích vás srdečně zvou 
na XVII.ročník PIVNÍCH 
SLAVNOSTÍ, které se 
uskuteční ve dnech 3.-6.
července 2009. Zahájení 
proběhne v pátek 3.7. v 

18 hodin a od 20 hod. hraje CUGRUNT, v 
sobotu a v neděli začátek v 16.00 a od 20.00 
hraje skupina Ledvinstone resp. Fontána. V 
pondělí je začátek již v 11 hodin a od 15.00 
hraje country kapela Efest. Slavnosti se ko-
nají za každého počasí, bude se točit 15 dru-
hů piva a pro všechny dny je zajištěna teplá 
kuchyně.                                                  red

Pivní slavnostiPivní slavnosti 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

LETNÍ
SLEVA
30%

 Knižní projekt Mare nostrum za-
měřený na shromažďování reportáží z 
prostředí Středozemního moře má svo-
je „africké kapitoly“. V červnu se tým 
Mare nostrum (ve složení Mirek Brát a 
Laďka Škodová) vrátil z pobytu v Tu-
nisku, kde pro něho Tuniský národní 
úřad pro cestovní ruch zajistil speciali-
zovaný program zaměřený na potápění a 
thalassoterapii. Protože tým Mare nos-
trum má hodně společného i s redakcí 
novin ECHO, je na místě, aby se noviny 
ECHO zajímaly, jaké jsou výstupy z této 
cesty na sever Afriky:
 Otázka pro Mirka Bráta souvisí s 
tématy potápění...
 - Tunisko není země, která je v po-
vědomí Čechů příliš spojena s fenomé-
nem sportovního potápění. V letovisku 
Tabarka, kde jsme pobývali, jsou však 
pro potápění výborné podmínky. Čis-

Kanic hnědý. Ryba, která je jedním ze symbolů Středozemního moře, je ve vodách              
                                                           v okolí Tabarky relativně hojná.

Laďka Škodová a Mirek Brát na potápěčské lodi v tuniské Tabarce. Kdo odpočívá a 
kdo pracuje v duchu vizí MARE NOSTRUM? Máte dva pokusy na správnou odpověď...

té moře, řada zajímavých živočišných 
druhů včetně například známého kanice 
hnědého a nabídka služeb hned kvarteta 
potápěčských center. A navíc, ceny za 
služby spojené s potápěním jsou, v po-
rovnání s ostatními zeměmi na březích 
Středozemního moře, velmi nízké.
 Thalassoterapie? Odpovídá Laďka 
Škodová...
 Řada turistických center v Tunisku 
nyní nabízí služby thalassoterapie. Dalo 
by se to přeložit jako „léčení mořem“. 
Je to propracovaný systém masáží, kou-
pelí a dalších procedur, ve kterých má 
hlavní úlohu mořská voda. Absolvovala 
jsem tyto procedury a mohu všem, kteří 
Tunisko navštíví, thalassoterapii vřele 
doporučit. 

otázky kladl Karel Petránek,
foto archiv Mirka Bráta

AFRICKÉ ZASTAVENÍ PROJEKTU AFRICKÉ ZASTAVENÍ PROJEKTU 
MARE NOSTRUMMARE NOSTRUM

 V sobotu 13. června se v Teplicích nad 
Metují odstartoval 5. ročník silničního ma-
ratonu Specialized Sudety Tour 2009. Na 
start 170 km dlouhé trati se postavilo 189 
startujících a na 100 km 164 startujících z 
České republiky, Slovenska, Polska a Ně-
mecka. Trať vedla malebným krajem Brou-
movska, Policka a Jestřebích hor a bylo na 
ní vypsáno 10 horských prémií a byly na ní 
tři občerstvovací stanice Enervit. Závod byl 
zařazen do celoročního seriálu 53x11 Mara-
ton cup 2009.
 Na startovní čáře opět nechyběli trojná-
sobný vítěz závodu Jan Hruška a dvojná-
sobná vítězka mezi ženami Jana Kábrtová 
a dvacítka jezdců kategorie elite, kteří dali 
tomuto závodu přednost před etapovými Li-
dicemi.
 O vítězi rozhodlo až závěrečné stoupá-
ní na Bišík, v kterém jako první dojel Jan 
Hruška (Cyklotrenink.com) následován To-
mášem Doležalem (Axit Doldy) a Petrem 
Zahrádkou. Mezi ženami vybojovala první 
místo polská závodnice Martyna Klekot 
(Tadpol Kolejarz Czenstochowa) před dvoj-
násobnou vítězkou Janou Kábrtovou (Alpi-
ne pro) a třetí Pavlou Novákovou (Merida 
biking team II).
 V soutěži týmů na dlouhé trati zvítězil CK 
Kolokrám.cz před týmem Vokolek cycling 
a Pinarello Sportful, a na krátké trati KED 
Cyklomax před Axit Doldy a HSK cycling. 

(r)

NEJTĚŽŠÍ VÍTĚZSTVÍ NEJTĚŽŠÍ VÍTĚZSTVÍ 
JANA HRUŠKYJANA HRUŠKY
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

Velký výběr LAST MINUTE zájezdů 2009
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy

Rhodos-hotel Ilyssion, termín 20.7.-30.7.2009, strava polopenze, cena 15.300,-Kč/osoba včetně všech příplatků    
a komplexní pojištění

Samos - hotel Maritsa Bay, termín 23.7.-3.8.2009, strava polopenze, cena 15.900,-Kč/osoba včetně všech 
příplatků a komplexního pojištění

Lefkada, hotel Avra Beach, termín 24.7.-4.8.2009, strava snídaně, cena 13.900,-Kč/osoba včetně všech příplatků 
a komplexního pojištění

Lefkada, hotel Pegasos, termín 24.7.-4.8.2009, strava polopenze, cena 15.900,-Kč/ osoba včetně všech příplatků 
a komplexního pojištění

Zakynthos, Studia Callinicas, termín 27.7.-6.8.2009, bez jídla, cena 10.900,-Kč/ osoba včetně všech příplatků     
a komplexního pojištění

Kréta, hotel Gouves Bay, termín 27.7.-6.8.2009, strava polopenze, cena 15.900,-Kč osoba včetně všech příplatků 
a komplexního pojištění

Dítě na 1.přistýlce za 2.900,-Kč – konečná cena         Možnost SVOZU Z NÁCHODA ZDARMA na letiště i zpět.

Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2009 s odjezdem z NÁCHODA
Divadlo Broadway – ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA – 19.9.2009 od 18h

Příběh je nejen parodiíí na rodokapsové detektivky a brakovou literaturu, ale také ukázkou velkého 
kontrastu mezi americkou a českou kulturou. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ladislav Potměšil, Petr 

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

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

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

!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!



* Pronajmu pro kancelářské účely 2 místnosti 
(2x20 m2) s příslušenstvím, na Komenského uli-
ci v Novém Městě n.M.. TEL.: 728 609 700
* Prodám pozemky k výstavbě rodinných dom-
ků na krásném místě v Jestřebí - 3 km od Nového 
Města n.Metují. Tel. 604 966 410
* Pronajmeme skladové a provozní prostory 
v Hronově (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2, 
vč.kanceláře a zázemí, vhodné pro skladování, 
prodejní sklad nebo provoz fi rmy. Dobrý příjezd 
vozidel, vše zrekonstruováno, k dispozici od 
května 2008, venkovní prostor o vel.250 m2 před 
skladem též k dispozici. TEL.:777 152 750
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podskle-
pený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 
061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní dům v Hronově, který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra města Hronov. 
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu 
určitou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neur-
čitou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 3+1 
a 1+0. Cena 2.590.000Kč,- e-mail: fninvest@se-
znam.cz Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 mil.Kč. 
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepe-
ný, cena 2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Prodám stav.pozemek v Jaroměři, 895 m2, 
cena 1000,-Kč/m2. TEL.:775 061 233
* Stavební pozemek na prodej, Jaroměř - V 
Hruštičkách, nádherná lokalita, ideální pro stav-
bu RD,800-100m2, 750 Kč/m, tel. 608 884 935
* Prodám pozemek Náchod-Plhov, klidná část 
nad koupalištěm, voda+el.220/380, cca 1000 m2, 
tel.737317019 -RK nevolat
* Prodám staré hospodářské stavení v k.ú. 
Městská Kramolna. Na celkové ploše 1053 
m je starý dům s kuchyní a ložnicí, kamenný 
chlév a skípek se studánkou, prostorná stodola, 
velká půda a samostatně stojící zděná kůlna. Po 
rekonstrukci vhodné k rekreaci, na dílnu nebo 
sklady. Po demolici je místo vhodné pro výstav-
bu nového RD. Pozemek je situován na jih při 
silnici, elektřina a voda zavedena, plyn v dosahu 
20 m, v plánu na nejbližší období je obecní vý-
tlačná kanalizace pod plánovaným chodníkem. 
Cena: 800 000 Kč, kontakt: 602 178 363

* Prodám zahradu v Náchodě „Kašparák“, 
klidné místo, 365 m2, el., voda, jižní svah s vý-
hledem na panorama města, menší dřevěná cha-
tička a kůlna, cena 250 000 Kč. Tel. pí Nováková 
608 280 563

RŮZNÉ

* Živnostníci podnikatelé potřebujete půj-
čit? Bez poplatků i začínající volejte na tel. 731 
781 250

* Pronajmu prodejnu v centru Hronova, Jirás-
kova ul. Tel. 739 155 617
* Provedu jakéko-li práce: natírání, malování, 
zednické práce, bourání, kopáčské práce, řezání, 
štípání dřeva, pomoc při stěhování a jiné. Ceny 
dohodou Volejte kdykoli 604 865 227
* Pronajmu garáž v Bělovsi vedle Bonata na 
dobu neurčitou, el. 220/380 + vlastní elektroměr, 
volná, nájem 1000 Kč/měs. Tel. 777 206 881
* Pronajmeme obchodní nebo kancelářské 
prostory v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Patro. 
Tel. 606 951 546
* Hledáme pronájem prodejny cca 150 - 200 
m2 v Náchodě, nejlépe v centru a s výlohami. 
Tel.: 608 242 093
* Sháníme pronájem skladovací haly cca 80-
100 m2 v Novém Městě nad Metují a jeho nej-
bližším okolí. Podmínkou je vjezd kamionu. Vo-
lejte prosím na 494 947 730 nebo 603 258 524.
* Provedu úklidové práce pro nebytové i byto-
vé prostory, vyklidím půdy, sklepy atd. Serióz-
ně. Kdykoli, kdekoli, cokoli! Tel. 774 103 724
* Našly se dámské boty na autobusové zastávce 
v Náchodě. Tel. v redakci ECHA.
* Hubneme pro zdraví a krásu. www.hubnete.
cz/tyr79 
* Provádím sečení zahrad, sadů a špatně 
přístupných svahů, udržovaných i neudržova-
ných, prace křovinořezem - rotační sekačkou. 
1 - 1,50 Kč/m2, doprava v ceně. Volat 19-20 
hod. na tel. 605 319 638

* Snadný přivýdělek!!! Vydělávejte pouze tím, 
že každý den otevřete email s reklamou!!! Vážně 
to funguje!!! info na 101SUNNY101@seznam.cz
* Pronájem nebytové prostory sklad-dílna se 
socialním zařízením 77 m2 u Rubeny. Tel. 721 
960 339
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) 
v Pasáži Kamenice v Náchodě 35 m2, volný od 
srpna 2009. TEL.:777152 750
* Pronajmeme kancelářské prostory v budově 
Itálie na Kamenici v Náchodě. Celkem 4 kance-
láře o celk.výměře 91 m2. Možno dohromady 
nebo jednotlivě. K dispozici kuchyňka, WC, vý-
tah. TEL.:777 152 750
* PRACUJTE Z POHODLÍ DOMOVA, 
cinnostdoma.cz/dobesova

* HUBNĚTE ZDRAVĚ A TRVALE, www.
hubnete.cz/dobesova
* Pronajmu prostory v centru České Skali-
ce,vhodné k provozování kosmetiky,nehtové mo-
deláže,popř.masáží.Volejte po 19 hod.na tel.491 
472 638

47m2 cena vč. inkasa 6200Kč. Tel.:777603090
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě naproti Kinu 
Vesmír. Nájemné 4000,- + inkaso. Vratná kauce 
12 tis.Kč. TEL.:603 194 008
* Sháníte byt? Nabízíme garsonku 30m2 v 
Novém Městě nad Metují. Dům je zateplen, plas-
tová okna, možnost připojení k internetu. Volná 
ihned. Při nástupu kauce. Tel. 608323373
* Prodám DB 3+1 v Náchodě na Brance, zdě-
ný, nutno vidět. Cena 1 650 000,-Kč. TEL.:602 
145 222
* Pronajmu garzonku v Hronově. Tel. 608 66 
77 30
* Pronajmeme 1+kk na sídl. SUN v Náchodě. 
TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 s balkonem, 
v 1.NP panel.domu v Náchodě(Plhov u školy), 
podl.plocha 75m2. Nájemné:5.000,-Kč + inkaso. 
Tel.: 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě garsonku v os.vlast.v 
Náchodě, poblíž centra, 31 m2, ve 2NP. Nájemné 
+ energie 5.110,-Kč. Tel.: 608 903 070
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s terasou, v Ná-
chodě na Lipím naproti hospodě, nájem: 2.900,-
Kč + inkaso:1.600.- Tel.: 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě družstevní byt 1+1 s 
balkonem, ve 2.NP panelového domu v Nácho-
dě, sídl.u nem. ul. Modrá. Náj.: 3.500,-Kč + in-
kaso: 2.070,-Kč. Tel.: 608 90 30 70.

NEMOVITOSTI

* Prodám v Teplicích nad Met. pěkný RD 4+1, 
UT na uhlí, stodola jako dvougaráž, zahrada 400 
m2, ihned k nastěhování. Cena 1.190.000 Kč. 
Tel. 608 245 634

* Prodám RD v Suchém Dole s garsoniérou a 
bytem 4+1, celková podl.pl.204 m2, stáří domu 
8 roků, klidné místo u Broumovských stěn. Cena 
2.300.000,-Kč.TEL.:732 255 281
* Nabízíme k prodeji stav. parcely ( včetně 
inženýrských sítí)  pro výstavbu RD v pěkných 
lokalitách obcí Provodov, Bohuslavice, Slavoňov 
a Spy u N.Města n.Met. Další informace na tel. 
602 204 002. 
* Prodám rodinný dům v Bělovsi s rozsáhlými 
pozemky včetně lesa 1,1 ha. Cena: 2,9 mil. Tel. 
774 311 404
* Nabídněte zahrádku 600-1 000m2 v okolí 
České Skalice (nejl. Žernov, Zlíč..), tel.: 773  559 
014
* Prodáme pozemky (možnost výstavby 
RD) na okraji obce Kramolna u Náchoda, cena 
250,-Kč/m2 a dále ve V.Jesenici - k.ú.Veselice u 
Č.Skalice, cena 150,-Kč/m2. Tel. 603 165 971 - 
Ideal Reality.
* Prodám RD na Jizbici cca 4 km od Náchoda 
5+kk, sklep, garáž, menší zahrada. Možnost pro-
hlídky po domluvě. RK NEVOLAT!!! TEL.:739 
80 80 87
* Sháníme chatku s malým pozemkem na Ná-
chodsku, el. 220/380V, do 1,2 mil., k celoroční-
mu obývání  Tel.: 608 883 014
* Nabízíme k prodeji restauraci s tanečním sá-
lem na Jizbici u Náchoda. Ve 2 NP byt 2+1. Využi-
tí jak pro bydlení i díky dobré poloze, tak pro pod-
nikání v turistickém ruchu, skladovací prostory či 
výroba. Cena 1,9 mil. Tel: 725 64 64 13,
* Nabízíme k prodeji provozní objekt v Polici 
nad Metují, zastavěná plocha 800 m2, vhodné 
pro výstavbu bytů, zázemí fi rmy,
skladovací prostory,nová střecha, blízko centra 
obci. Cena info v RK, Tel.: 725 64 64 13
* Prodám stavební pozemek v Červeném 
Kostelci, 800m2, 650,-Kč/m2. Sítě na hranici 
pozemku. Tel: 608 351 606.
* Nabízíme k prodeji RD v centru České Ska-
lice, cena 1.900.000,- Kč. Možná výměna za byt 
2+1 a doplatek v Novém Městě nad Metují. Tel.: 
725 646 447
* Prodám zahrádku v Malé Čermné. TEL.:606 
883 711
* Starší rodinný dům 5 kk ve velmi klidné části 
10 min. od centra Nového Města nad Metují se 
zahradou a několika ovocnými stromy, zděný 
přístavek s vanou, dále 3
dřevěné kůlny a 2 dřevěné garáže. Obytná plocha 
195m2, celková plocha pozemku 627m2. Okna 
jsou dřevěná špaletová, podlahy dřevěné v chod-
bě dlažba. Topení je ústřední plynové, připojen 
také kotel na tuhá paliva. Dům je z poloviny 
podsklepen. V okruhu 300m: vlakové a autobu-
sové nádraží, krytý bazén, dětské hřiště včetně 
dopravního, letní stadion (zimní stadion 1km), 
tenisové a pingpongové kurty, ZŠ, MŠ a SOU. 
Na zahradě zachováno soukromí. Prodej končí k 
31.7.09. TEL.:608 477 166
* Prodám RD v Dolní Radechové - novostavba. 
Tel. 777 59 59 81
* Prodám RD v Červeném Kostelci, plyn, tope-
ní, nová koupelna, WC, nová střecha, poz. 1250 
m2, 1.8 mil. Kč, Tel. 776 698 035
* Prodám RD ve Václavicích, přízemí 2+1 + 
příslušenství (koupelna + WC), v poschodí 2 po-
koje + WC, dvorek, stodola, zahrádka. Tel. 608 
164 767

*  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  **  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  *

PŮJČKY - HYPOTÉKYPŮJČKY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
půjčky až do 300.000,- 

bez ručitele
Přefi nancování drahých úvěrů a karet 

např. 200.000,- od 3.500,- Kč/měs.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úvěr až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na účtu
Do 50.000,- bez potvrzení o příjmu!

Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43 
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod
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SEZNÁMENÍ

* 36/176 hledá kamarádku nekuřačku se zá-
jmem o hudbu, cyklistiku, přírodu z Náchoda a 
okolí přiměřeného věku. ZN. 19/01
* Hledám společnici na dovolenou, při výletech 
na kole i pěšky. Dovolenou platím. Podle sympa-
tii třeba i něco víc. Samota tíží. Jsem Náchodák, 
30 let, sportovně a rodinně založený, děti nejsou 
překážkou. 723 054 796

BYTY

* Prodám byt 3+1 v OV v centru Náchoda, 
zrekonstruovaný, ve velmi dobrém stavu. Cena 
1.429.000 Kč - rychlé jednání - sleva možná. Tel. 
773 077 244, 608 881 980
* Prodám v Náchodě nadstandard. byt 2+kk 
v OV a pěkný zateplený DB 1+kk, balkon. Cena 
765.000 a 490.000 Kč. Tel. 604 336 337
* Vyměním byt 2+1 v PU v OV za byt 2+1 nebo 
3+1 v Náchodě. Nebo prodám a koupím. Tel. 466 
415 283
* Prodám družstevní  byt 3+1 v Náchodě na 
Plhově. Cena: 1 199 000,- Kč. Tel. 774 311 404
* Prodám by1+1 po celk.rekonstr.(plast.okna, 
plov. podlahy, nová koupelna..) ve zděném domě, 
v blízkosti centra. Cena: 950.000,-Kč k jednání, 
tel.724 869 259
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda, volný od 
1.8.. TEL.:724 078 566
* Nabízíme k prodeji nebo ke krátšímu pro-
nájmu byt 2+1 OV v N.Městě n.Met. - Krčín. 
Je po část. rekonstr., s plastovými okny, novou 
koupelnou, s velkou půdou a zahrádkou. Cena: 
650.000,- Kč - výr.sleva! Pronájem 3.500,-Kč/
měs. Tel.602 204 002 - Ideal Reality
* Pronajmu byt 1+2 65 m2, v přízemí RD Ná-
chod - Třešinky, po celk.rekonstrukci, část.zaří-
zený, digi, TV, internet, samost.vchod. 5300,-Kč 
+ služby. TEL.:604 153 123
* Prodáme byt v OV 3+1 12.poschodí Náchod 
Staré Město, nová okna, nové stoupačky. Cena 
1.240 mil.Kč. TEL.:737 767 314
* Pronajmu byt 1+1 o 38 m2 v Náchodě, Praž-
ské ul.. Nová plastová protihluková okna, velká 
lodžie. Tel. 603 165 971
* Hledám pronájem 2+1 v centru Náchoda. 
Spěchá. Tel. 732 662 284
* Hledáme byt 1+1, 1+kk v Náchodě do 600tis.. 
Tel.: 604 646 108
* Pronajmu (prodám) byt v Polici nad Metují. 
Tel. 608 145 555, 777 912 490
* Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+1 v 
Náchodě - v centru. 5500,-Kč - nájem + inkaso + 
15 000,-Kč - kauce Tel.608 445 401
* Vyměním státní byt 2+1 (možnost odkupu) za 
1+1 v Náchodě. Tel. 491 423 450
* Pronajmu byt 1+1 - dlouhodobě, v Náchodě 
na sídlišti SUN, info na tel. 604 443 409
* Pronajmu 1 místnost v Náchodě - za 2500,-
Kč/měs. s inkasem. kabel. TV, Tel. 603 711 210
* Pronajmu byt v centru Náchoda 2+kk, cena 
vč.inkasa 5500,-Kč. TEL.:775 061 233
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 ve Velkém 
Poříčí. Volný od srpna. Tel.777 588 150
* Dlouhodobě pronajmu byt 4+1 v Broumově 
na sídlišti Spořilov, plocha 80m2, 5.patro. Kon-
takt 608 579 546. Spěchá.
* Prodám družstevní garzonku 1+kk v Nácho-
dě Starém městě. Cena 480.000 Kč. Volat od 18-
20 hod. na tel. 605 36 97 14
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě - poblíž centra. 
Tel. 732 971 065
* Prodám byt v OV 2+1 Nové Město n.M. Kr-
čín, cena dohodou. TEL.: 774 743 252
* Z pracovních důvodů nutně sháním od srp-
na pronájem bytu (1+1, 1+kk, 2+1)blízko cent-
ra města. 608334640 sl. Zaňková
* Pronajmu byt 1+1 Nách., Běloves. Ihned vol-
ný. 724222878 po 16h
* Pronajmu 3+1 v RD pro nekuřáky ve Velkém 
Poříčí, od 1.9.09, kauce 15.000 Kč, nájem 4.500 
Kč + inkaso. Tel. 720 310 810
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchodě, zděný, 58 
m2, součástí bytu sklep a půdní prostory. Odkou-
pení možné v září 2009. Prohlídka možná po do-
hodě. Cena: 950 000 Kč. Tel.: 604 266 500
* PRONAJMU BYT 2+1 v Hronově. Nájem 
4500 Kč+inkaso. 776 011 722
* Pronajmu pěkný byt 2+1 v Náchodě. 
TEL.:732 16 72 91
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě - Bělovsi, I. kat. 
v 3 podlaží, dlouhodobě, 54 m2, částečně zaří-
zený, měsíční nájem včetně služeb 3 500,-Kč. 
Roční kauce na rok předem - 44 000,-Kč nebo 
dohodou. Tel. 607 95 18 33, volný od 1.8.2009
* Pronajmu byt 2+1 v Jaroměři. Tel.: 
728844129
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví s garáží 
v klidné části Nového Města nad Metují.Infor-
mace na tel. čísle 737655713
* Prodám byt 3+1 s lodžií v Náchodě, osobní 
vlastnictví, klidná lokalita blízko centra, možno i 
s garáží. Cena dohodou. Tel. 736 407 017
* Prodám DB 3+1 Náchod SUN., plov.podl.,-
plast. okna, zděné jádro, lze převést do OV, 1 190 
000Kč, 737317019 RK nevolat
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě, v dobrém sta-
vu, sídliště u nemocnice, Růžová ul. Volný. 7000 
Kč měsíčně + kauce. Tel. 723 136 517
* Pronajmu zděný byt 1+1 v Náchodě na Brance, 

* Kuchařka s praxí nabízí výpomoc na tábo-
ře (vaření, pomocná kuchařka, pomocné práce 
apod). Tel. 739 919 316

PRODEJ

* Prodám sendvičové izolační panely stěnové 
a střešní, 100x200 cm tl 8 cm 275 Kč/m2,tl 10 
cm 300 Kč/ks,nové,100 ks,použití na stavbu 
stěn, opláštění, jako montované garáže, dílny, 
chatky. TEL.728 527 366
* Prodám PLAY STATION 2 bez paměťové 
karty, cena 2000 Kč. Tel. po 16. hod. 723 623 
940
* Prodám sedací soupravu 4+1+1 2000,-
Kč, lůžko, které se skládá do skříňky 500,-Kč. 
TEL.:737 97 00 10
* Prodám zavařovací sklenice s uzávěrem vel-
ké a malé, cena za kus 2,-Kč a 1,-Kč. TEL.:607 
951 833
* Prodám klarinet s kufříkem, cena dohodou. 
TEL.:607 951 833
* Sběratel zápalkových nálepek prodá větší 
množství. TEL.:491 543 904, mob. 720 633 
329, volat po 18.hod.
* Prodám stan Verona pro 4 os. s předsíní a 
kuchyňskou příst., 2 spací pytle, 3 ks molitanové 
podložky 200x80 cm, jídelní soupr.pro 4 osoby 
v kufříku, cena dohodou. TEL.:607 951 833
* Prodám funkční zachovalou pračku a led-
ničku. Cena po 500 Kč. Tel. 722 554 693
* Prodám přístroj pro světelnou terapii - BI-
O-V. Nový, vhodný pro masáže, postižení pohy-
bového aparátu, nový 40 000,-Kč sleva 50 %, 
za 20 000,-Kč (vše v lux koženém kufříku), tel. 
607 951 833
* Prodám vykrmená prasata v půlkách 50 Kč/
kg + vnitřní sádlo a droby zdarma. Krmeno bez 
směsí. Volat po 21. hod na tel. 607 950 500
* Prodám 1,5 lůžka rozměr 140x200 cm, s 
úložným prostorem, matrace v ceně. Levně. Tel. 
607 648 957
* Prodám 2 basové repro JBL 15 palců. 
TEL.:776 048 705
* Prodám kuchyňskou rohovou lavici - 
125x125, 2x židle a rozkládací stůl - 70x70. 
V dobrém stavu. Cena za komplet 1500,- Kč. 
Tel.737 009 020.
* Prodám kombinovanou dvoudvířkovou 
chladničku značky Whirpool, výška 188, obsah 
220 a 90. Ve velmi dobrém stavu, používaná od 
r.2005. Cena 2000,- Kč. Tel.737 009 020.

KOUPĚ

* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky, ba-
kelitová autíčka Ites, Kaden a aut. na bovden, 
autodráhy, modelové železnice, vláčky TT, HO, 
aj., hodiny, hodinky, foto přístroje, rádia, knihy, 
vyznamenání a řády LM aj. staré nepotřebné i 
poškozené předměty. Tel. 608 811 683

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Nemáte práci, nebo vám hrozí propuštění? 
Máme pro vás řešení! Počítač a internet je výho-
da. Volejte 776 565 
600
* Práce z kanceláře, 
z domu. Výdělek 
až 6000,-Kč/týden. 
TEL.:603 731 609

AUTO - MOTO

* Prodám motocy-
kl Simson - Enduro. 
Tel. 604 38 13 48
* Koupím Škoda 
Forman nebo Ško-
da Felicia - kombi. 
Pouze dobrý tech-
nický stav. Tel. 776 
166 328
* Prodám ŠKODA 

OCTAVIA 1,9 TDi, r.v.97, naj.125 tis.km, cena k 
jednání 95 tis.Kč. Dobrý stav. TEL.:725 036 018
* Přestavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jaroměř 777 962 205

* PRODÁM Fabie Sedan Classic 1.4MPI 
50kW,2002/07, šedá metal., 79.000km, el.šíbr, 
rádio 8x originál repro, tažné zař., serviska, neha-
varovaná. SUPER stav. Cena 125 tis.Kč. Tel.608 
519 908

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

* V sobotu 27.6. se našel u Třtic (Starkoč) 
hnědý sameček fretky. Měl červené kšírky. K 
doptání na tel. 605860595, 732182341
* Prodám štěňata jezevčíka hladkosrstého, 
standard, barva červená, s PP, odběr po 15.7., od-
červená. TEL.:603 278 223
* Čivava - dlouho i krátkosrstá štěňata (ihned 
k odběru). Nabízím i dospělé fenky „na mazlí-
ka“. Tel. 491 426 680, 603 206 743

CASHPROtebe
půjčíme až 5 ml, smlouva je jednoduchá, 
zabere jen chviličku, nepotřebujeme znát 
Váš příjem, nepotřebujete ručitele, půjčka 
chráněná jistícím paketem, pro nezaměst., 

matky na MD, důchod., lidem 
s plným registrem. 

Volejte 724 427 070 Přijmeme OZ

Provádíme 
ekologickou 

likvidaci vozidel 
s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel.:774 455 454,
723 378 320    

Rekonstrukce bytových 

jader, práce instalatérské, 

podlahářské, obkladačské, 

zednické.

Tel. 603 995 720

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

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

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

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Náchod-centrum-Pronájem kanceláří,obchodu a sklad.prostor o různé podl.ploše v 1NP-3NP,vlastní parkoviště .................info v RK
N.Město n.M.-Březinky-Nové byty do OV 1+kk-3+1(36-75 m2)- možnost klient.úprav,hypotéku zajistíme ........24.990,-Kč/m2
Č.Skalice-RD (7+1) s garáží je po rekonstr.vhodný k bydlení i podnikání,užit.plocha 257 m2 ......... 1.200.000,-Kč-VÝR.SLEVA!
Teplice n.Met.-Zdoňov-Pěkný RD po část. rekonstr.s byty 2+1 a 2+ 0,dvě koupelny,poz.581 m2 ........... 1.350.000,-Kč-SLEVA!                                                                      
Slavoňov u N.Města n.M.-Větší RD (5+1)s komer.prostory a zahradou (2.426 m2)pro výstavbu RD .... 1.720.000,-Kč-SLEVA!
Dobřany v O.h.-Větší dvougen.RD(6+1)-2 vchody,poz.327 m2- možnost přikoupení,v obci devítil.škola .....750.000,-Kč-SLEVA!
D.Radechová-Pronájem nebyt.prostor(skladování a dr.výroba)se zázemím-užit.plocha 460 m2,parkoviště .......11.000,-Kč/měs.
Šonov u Broumova-Pěkný byt 3+1 (75 m2)-plast.okna,plov.podl., vel.balkón,2 garáže,malé provoz.náklady ......1.055.000,-Kč 
Benešov u Broumova-Hrubá stavba většího RD (3+1 a 4+1) na pěkném a klidném místě,s novou střechou .............950 000,-Kč
Otovice u Broumova-Starší RD s bývalou kovárnou určen k celk.rekonstr.,poz. 47.600 m2 z části v pronájmu ................ dohodou

www.doplnek.com



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: 

 letní sleva pro všechny
          -25%

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revoluční 

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

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

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

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

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

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový profi l
šestikomorový profi l

Realitní kancelář RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz  

Orlické Záhoří - chalupa 5+kk s vybavením v Orl. horách - pohádkový klid, polosamota ............................1.590mil. 
Jestřebí - stavební pozemek s krásný výhledem do okolí 5km od N. Města n/Met..................................... 260,-Kč/m2
Hronov - byt 2+1 ve zděném domě nedaleko centra v os. vl. v 1.NP, plocha 54m2, volné ..................................850tis.
Orlické hory - komfortní chalupa na samotě s pozemky 3,2ha 12km od Deštné v OH ..........................3.250 000,-Kč
Kramolna - stavební pozemek o výměře 706m2 vhodný na stavbu RD se zděnou chatou .......................480 000,-Kč
Kramolna - stavební pozemek o výměře 2177m2 s možností rozdělení na dva pozemky ......................... 550,-Kč/m2 
Nové Město n/Met. - zahrádka o výměře 409m2 v os. vl. s chatkou, situováno na jih ...............................450 000,-Kč
Náchod - byt 4+1 na Plhově v os. vl., 3.NP, 87m2, světlý slunný s výhledem do zeleně ........................1.860 000,-Kč
Náchod - zahrada o výměře 949m2 na Plhově v okrajové části, celoroční užívání .....................................640 000,-Kč
Náchod - podstoupení nájem. smlouvy v centru zavedeného baru s hernou, plocha 120m2 .........................Info v RK
Žďárky - stavební pozemek o výměře 2007m2, možnost rozdělení i na dva pozemky.............................. 450,-Kč/m2 
Velké Poříčí - byt 2+1 ve zděném domě v 1.NP s vybavením, podl. pl. 62m2,2 sklepy ..........................1.060 000,-Kč
Chvalkovice - část. podsklepený RD 5+1 s terasou a se zahradou o výměře 1 020m2 ...............................950 000,-Kč
Náchod - byt 1+1 v os. vl. ve zděném domě ve 3.patře, za domem je společný dvůr .................................590 000,-Kč
Starkoč u Ná - novostavba RD 5+1, možná výměna za byty,chalupu, popř.pronájem ............................4.760 000,-Kč
Náchod - dlouhodobý pronájem obchodu s výlohou na Kamenici, podl. plocha 63m2 .......................25 000,-Kč/měs.
Nové Město n/Met. - ŘRD 4+1 s garáží a zahrádkou na klidném místě nedaleko lesa ...........................2.620 000,-Kč
Červený Kostelec - ŘRD 5+1 s garáží a zahrádkou 5min. od náměstí, klidné místo ...............................2.500 000,-Kč
Velké Poříčí - rodinný domek 4+kk  po značné rekonstrukci s pozemkem 874m2 ..................................1.500 000,-Kč
Nové Město n/Met. - byt 2+kk po celkových úpravách, moderní, plocha 46m2, 2.NP ...........................1.150 000,-Kč 
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci...1.490mil.,Nové Město n/M. - pěkný 2+1 v OV ..........................1.250mil.
Náchod - pozemek - 308m2 se zděnou chatou a vhodný k rekreaci i pro trvalé bydlení ............................450 000,-Kč
Č. Kostelec - dvoudomek (2 x 3+kk) na klidném místě 10min. odnáměstí se zahradou..........................1.900 000,-Kč
Náchod - podsklepený ŘRD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohodě .................................2.840 000,-Kč

P + P
Pavel Plíštil

Zabýváme se svozem, tříděním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.

Přistavíme kontejner a odvezeme.

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

Těšíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro fi rmy, samosprávy, instituce.

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

společnost provozující síť maloobchodních prodejen s květinami,
přijme

prodavačku/če - fl oristku/tu
do své provozovny květinářství Flamengo v Náchodě

Požadujeme: vyučení v oboru zahradnice/ník
                                       praxe nutná
                        Nabízíme:          zajímavé fi nanční ohodnocení

               zázemí stabilní společnosti
   

   Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 602 152 477 p. Kutnohorská.

www.fl amengo-kvetiny.cz

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

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

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

www.ford-skorpil.cz

ROZHODOVÁNÍ
 volba školy           sebehledání       výběr zaměstnání

s využitím moderní psychodiagnostiky
Irena Vašátková, psychologické poradenství

tel.608 265 551, www.vasatkova.cz          

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍM PODŘEZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU

- OPRAVY KOMÍNŮ
- STAVEBNÍ PRÁCE

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnance, podnikatele, 

důchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

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

D
isk

rétn
ě

 S
p

o
leh

liv
ě

608103810, 606270421

Regionální kancelář 
v Náchodě přijme 
2 asistenty/ky 

pro prodej.
Info: PO-PÁ: 777 345 132

Provádíme kvalitní 
malířské a natěračské 
práce bytů, domků, 

kanceláří, škol, velkých 
objektů, fasád, oken.

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

e-mail: martin420@seznam.cz     

Tel.: 732 873 039

Finanční novinka pro vás!
Peníze na družst. byty, 

nemovitosti, rekonstrukce! 
Možná konsolidace úvěrů 

do XXXL milionů!

Soukromí investoři!
Tel. 603 940 082, 731 817 679



Od 15. června 2009 nově otevřené

SKLENÁŘSTVÍ BÍN

Provádíme: veškeré sklenářské práce, rámování obrazů

- Nadále do 15.7.2009 trvá zaváděcí sleva 20 %

provozní doba:    po - st: 7 - 12 hod., 13 - 18 hod.

čt: zavřeno

                          pá: 7 - 12 hod., 13 - 18 hod.

    so: 8 - 11 hod.

Josef Bín, Riegrova 426, Náchod: tel. 776 76 06 61

e-mail: SklenarstviBin@seznam.cz

Čínská 
restaurace

Náchod, Plhovské náměstí

Otevřeno:
Bistro: 

PO-PA 11.00-19.00
Restaurace: 

PO-PÁ 17.30-22.00
SO, NE 11.00-15.00 a 17.30-22.00

Tel. 491 433 700

prodejna požárního vybavení
prodej ochranných pomůcek
školení a služby PO a BOZP
ostraha a pojištění majetku

tel. 491 474 150,  tel. 491 474 150,  
     608 121 150     608 121 150

chemické výrobní družstvo,významná společnost v oblasti výroby 
a distribuce  kosmetiky a nátěrových hmot

 se sídlem v Novém Městě nad Metují
 hledá kandidáta na pozici:

marketing manager
Náplň práce: 
- návrhy a vytváření strategií a marketingových aktivit
- analýza zákaznických potřeb
- sledování konkurence
- podíl na vytváření POS a dalších marketingových materiálů
- podpora obchodního týmu
- analýza a vyhodnocení potřeb a změn trhu, zpracování výsledků a návrh
   možností dalšího rozvoje  organizace.
- monitoring a analýza trhu, vývojových trendů, konkurence a její marketingové
    strategie.

 
Od kandidáta/ky očekáváme: 
- SŠ/VŠ 
- praxe v marketingu min. 1 rok 
- znalost anglického jazyka slovem i písmem výhodou  
- kreativita, aktivní přístup, analytické myšlení 
- řidičský průkaz  

Nabízíme: 
- možnost profesního rozvoje 
- zázemí stabilní společnosti 
- fi remní benefi ty 
 

Nástup  možný ihned.
Profesní životopis zasílejte na adresu : lambertova@detecha.cz         

personální oddělení : tel 491477133

Občanské sdružení Babiččino údolí 2006 ve spolupráci s Městským
úřadem v České Skalici a správou státního zámku v Ratibořicích

Vás srdečně zvou na akci

DNY STARÝCH ŘEMESELDNY STARÝCH ŘEMESEL
ve dnech 4. - 6.7. 2009 od 10 do 17 hodin

Ukázky výrobních postupů a prodej hotových výrobků řemeslníků    
i trhovců z celé republiky.

Doprovodný program - podium u Panského hostince:
* Sobota 4.7.

11.00 - 14.00 Folklorní soubor HORAL z Vrchlabí
14.00 - 16.00 koncert kapely NACOPAK BAND z Náchoda

14.00 - 15.00 divadelní představení pro děti i dospělé
POHÁDKA O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE na zahradě u Rudrova mlýny

* Neděle 5.7.
11.00 - 16.00 hudební odpoledne s pražskou skupinou MOTOVIDLO

* Pondělí 6.7.
11.00 - 13.00 kapela SWING SEXTET

                      řídí Emerich Drtina
13.00 - 16.00 country kapela KAMION

Akce se uskuteční u panského hostince v Babiččině údolí
Vstupné pro jednu osobu a den 30 Kč

Návštěvníci, kteří se prokáží platnou vstupenkou na prohlídku
ratibořického zámku mají vstup na akci volný!

Doprovodný program -  park u zámku v Ratibořicích:
Sobota 4.7. v  17.00 hodin -
koncert skupiny POUTNÍCI

Jednotné vstupné - 130,- Kč - při předložení platné vstupenky          
z akce Dny řemesel v Babiččině údolí - vstupné - 100,- Kč

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí“

Stojící zleva: Ladislav Marek (trenér), Kryštof  Rydlo, Jan Linhart, Josef Verner, 
Petr Majerský, Vladimír Ševc, Josef Cita, Petr Kotlář (trenér) Sedící a ležící zleva: Luděk 
Petruželka, Filip Rýdl, Dominik Šírlo, Michal Fišer, Martin Marek

 Od pátku 19. 6. do neděle 21. 6. 2009  družstvo mladších žáků TJ Sokol Krčín bojovalo na hřišti Baníku Most o titul mistra České 
republiky v národní házené. Na toto mistrovství se chlapci kvalifi kovali z prvního místa oblastního přeboru.
 Na umělé trávě nově zrekonstruovaného sportovního areálu Baníku Most se ve třech dnech utkalo celkem šest týmů, těch nejlepších ze 
svých oblastí. Krčínští házenkáři si hned od 
začátku vedli velmi dobře, měli už za sebou 
tři vítězná utkání a jednu z medailí téměř 
jistou, když narazili na nejtěžšího soupeře 
-  TJ Studénku. Mužstvo ze severní Moravy 
si hned v prvním poločase vytvořilo znač-
ný náskok, který naši chlapci sice stáhli, ale 
bohužel nedotáhli k vítězství ani k remíze. 
Přesto neztratili bojovného ducha a za vel-
kého povzbuzování fanoušků z řad rodičů i 
dalších hráčů v posledním zápase celého mi-
strovství jasně vyhráli a stali se tak vicemis-
try České republiky pro rok 2009. Mistrem 
ČR se oprávněně bez jediné porážky stala 
TJ Studénka.
 Vedle stříbrných medailí si z Mostu od-
vezli zvláštní ocenění i dva hráči. Filip Rýdl 
byl vyhlášen druhým nejlepším brankářem a 
Michal Fišer druhým nejlepším útočníkem a 
současně druhým nejlepším střelcem celého 
mistrovství.
 K úspěchu krčínských mladších žáků 
přispěla nejenom jejich touha po vítěz-
ství, ale také obětavá práce trenérů, Lud-
mily Fišerové, Petra Kotláře a Ladislava 
Marka, kteří chlapce po celý rok vedli a 
také doprovázeli na tomto mistrovství.                              

A.L.

Krčínští házenkáři vicemistry ČRKrčínští házenkáři vicemistry ČR

 Oblastní nemocnice Náchod a.s. se rozhodla dále zvyšovat 
bezpečnost dětí, které jsou hospitalizovány na dětském oddělení 
Nemocnice Náchod. Na konci příštího týdne budou na tomto od-
dělení instalovány kamery, které zajistí monitoring společných 
prostor na patře pro kojence i na patře pro větší děti. V současné 
době již kamerový systém v rámci nemocnice existuje, jedná se 
tedy o jeho rozšíření do dalších prostor.
 „Konkrétně na oddělení pro větší děti bude jedna kamera 
umístěna tak, aby snímala prostor před výtahem včetně hlavních 
dveří a další kamera bude na chodbě před pokoji. Na oddělení 
pro kojence budou také dvě kamery. Jedna bude snímat prostor 
pro návštěvy před výtahem včetně hlavních dveří a druhá chod-
bu před pokoji,“ vysvětluje primář oddělení MUDr.Luděk Týce. 
Záznam z kamer budou k dispozici pouze pro sestry v pracovně 
služby sester.
 Dalším opatřením bude zajištění obou pater oddělení před 

svévolným vstupem nepovolaných osob, které by mohly narušit 
nejen léčebný proces, ale i bezpečnost. U hlavních dveří budou 
k dispozici zvonky s mluvítkem, které lze ovládat automaticky 
z pracovny sester. Systém odpovídá všem požadovaným stan-
dardům, zejména v rámci protipožární bezpečnosti. „Ovlivní 
ta samozřejmě režim návštěv na dětském oddělení, které jsou z 
provozních důvodů umožněny do 19 hod. a po 19 hod ve výji-
mečných případech pouze v návštěvním prostoru před výtahem, 
kde jsou umístěny stoly a židle. Výjimku tvoří doprovod dítěte 
na dětském oddělení, který není hospitalizován na oddělení, ale 
pečuje o své dítě celý den. Tento doprovod se zdržuje na pokoji s 
dítětem až do jeho usnutí,“ doplňuje primář oddělení.
 „Snažíme se veškerá opatření realizovat tak, aby maximál-
ně pomohly léčbě malým pacientům a minimalizovali možnost 
vzniku jakýkoliv rizik,“ uvádí ředitel nemocnice MUDr.Miro-
slav Švábl.                                                                             LH

Zvýší bezpečnost malých pacientůZvýší bezpečnost malých pacientů

Nový světový čas padl 
v Novém Městě nad Metují

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga – naproti kinu Vesmír

UČEBNICE 

U nás koupíte učebnice pro všechny tipy středních škol.

- podle částky nákupu praktické dárky (tužky, propisky, TRIČKA !!!)
- poskytujeme množstevní SLEVY
- dejte nám seznam, ostatní zařídíme a k vámi danému datu připravíme

Naše zásilková služba - objednávky přijímáme:             
telefonicky: 491 42 45 46      Hurdálkova 206
faxem: 491 42 45 46       547 01  Náchod
e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz

 V neděli 28. června 2009 se konal v areálu sokolovny v Novém Městě nad Metují již V. ročník výjimečných závodů ve šplhu na 
čtrnáctimetrovém laně „Velká cena Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu“. Záštitu nad tímto závodem pořádaným 
Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Město nad Metují převzalo město Nové Město nad Metují.
 Za oblačného,teplého počasí vidělo početné publikum úspěšné a nebo neúspěšné pokusy závodníků vyšplhat po laně do výšky 14 m. 
Ze 13 přihlášených závodníků jich devět vyšplhalo tuto extrémní výšku. Vítězství obhájil již několikanásobný vítěz těchto závodů Ště-
pán Muchka z T.J. Sokol Mladá Boleslav v čase 14,61 s. Tímto časem vylepšil o 0,15s dosavadní světový rekord z roku 2006, jehož byl 
držitelem. Na druhém místě se umístil závodník z T.J. Sokol Šternberk Aleš Novák v čase 15,51 s. Na třetím místě skončil Martin Matěj z 
T.J. Sokol Nové Město nad Metují s časem 16,28 s. Připomeňme, že na Olympijských hrách v Athénách v roce 1896 zařadili organizáto-
ři do sportovní gymnastiky šplh na laně bez 
přírazu nohou ze sedu na zemi do extrém-
ní výšky 14 metrů. Vítěz, řecký námořník 
Nicolaos Andriakopulos, dosáhl času 23,40 
vteřiny! V dalším programu diváci viděli 
závody příchozích do výšky 4,5m, kde zví-
tězil Jiří David z Police nad Metují časem 
4,13 s a závody dívek na třímetrovém laně, 
kde byla nejrychlejší Michaela Adamů z 
Náchoda s časem 4,97 s.
 V doprovodném programu diváci zhlédli 
několik tanečních vystoupení žáků ze zá-
kladní školy z Nové Město nad Metují - Kr-
čín a seznámili se s činností novoměstských 
spolků, které se zúčastnily Spolkového dne.
 Tento unikátní závod by se nemohl konat 
bez podpory dalších partnerů a sponzorů, 
kterým všem děkujeme. Akce se uskutečni-
la za fi nanční podpory Královéhradeckého 
kraje.      

Ing. Martin Mach, starosta T.J. 
Sokol Nové Město nad Metují

a ředitel závodu
Vítězný Štěpán Muchka, T.J. Sokol Mladá Boleslav právě odstartoval

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií pořádá kurzy

ANGLIČTINY     NĚMČINY
(1.- 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)          (1.– 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)

Další informace najdete na www.gatenachod.cz 
Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište:    Angličtina: 491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 

Němčina: 491 420945 nebo 603 440969,  E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

... kompletní služby 
pro Vaše bezpečí



 Rádi bychom touto cestou poděkovali Městu Náchod za vybudování a zafi nancování 
dětského hřiště na Pavlišově. Slavnostní otevření proběhlo v sobotu 6.června 2009 v od-
poledních hodinách za účasti místních a pana starosty Ing. Oldřicha Čtvrtečky. Realizaci 
provedla fi rma B plus P s.r.o. Červený Kostelec. Velký dík patří i panu Miroslavovi Petrovi 
za jeho aktivitu při realizaci. Místní děti jsou ze hřiště nadšené a líbí se jim tam.          

Občané obce Pavlišov

 První ročník Setkání pěveckých sborů v Novém Městě nad Metují, který se konal v sobotu 
30. 5. 2009, vykročil do svého života opravdu tou správnou nohou. Dopolední koncert se ode-
hrál v děkanském kostele Nejsvětější Trojice od 10 hodin. Vystoupily tu tři sbory: Vlastislav 
Heřmanův Městec (L. Štěpánová), Jizeran Semily (Mgr. P. Semerák) a Pěvecký sbor města 
Vrbna pod Pradědem (Mgr. L. Sekanina). Duchovní program nabídl několik skladeb, které 
se na festivalech často nezpívají. Sbory podaly velmi pěkný výkon. To ocenili i posluchači, 
kteří se přes nepřízeň počasí sešli v hojném počtu. Kvůli dešti musel být i odpolední koncert, 
původně plánovaný na nádvoří zámku, přesunut do sálu novoměstské sokolovny, kde bylo pro 
účinkující připraveno velmi dobré zázemí.
 Odpoledne jako první vystoupil domácí smíšený pěvecký sbor Kácov pod vedením pana 
sbormistra MgA. Jaroslava Rybáčka s nepodbízivými atraktivními skladbami například J. Of-
fenbacha Can can. Dále pak zazpíval Vlastislav, který uvedl tři Janáčkovy úpravy lidových 
písní a Lukášovy Plzeňské písně, Jizeran který představil dvě renesanční a jednu klasicistní
píseň a Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, který zaujal posluchače provedením písně 
J. Ježka, Voskovce a Wericha David a Goliáš a skladbou Veselá kopa Z. Lukáše. Výborný 
byl i výkon Novoměstského orchestru ZUŠ B. Smetany, který také doprovodil zpěváky při 
společných závěrečných skladbách.
 Celé „Setkání sborů“ mělo vysokou společenskou i kulturní úroveň. Odměnou všem účin-
kujícím  nekonečný potlesk v závěru celého koncertu. Nádhernou hřejivou tečkou za prvním 
Setkáním sborů byla i slova díků a uznání pro organizátory - členy pěveckého sboru Kácov v 
čele se sbormistrem panem Jaroslavem Rybáčkem, která zazněla z úst pana Jaroslava Vávry, 
předsedy Unie českých pěveckých sborů v Hradci Králové. Nezbývá, než popřát všem účast-
níkům hodně dalších společných setkání se sborovým zpěvem v Novém Městě nad Metují. 

Jana Vitverová, členka sboru

Nový festival v Novém Městě nad Metují

 V sobotu, dne 13.června 2009, byli do mateřské školy Vančurova v Náchodě pozváni všich-
ni její bývalí zaměstnanci, aby oslavili 70 let od položení základního kamene první mateřské 
školy v Náchodě, kterou založil pan Bartoň z Dobenína.
 Po úvodní části, ve které ředitelka školy Bc. Lenka Jiráková přivítala všechny přítomné, 
popřála paní místostarostka Ing. P. Maršíková mateřské škole mnoho úspěchů do další práce. 
Paní Mgr. L. Baštecká z Archivu Náchod seznámila přítomné s historií nejen této mateřské 
školy, ale i předškolním vzděláváním dětí v  minulém století.
 Potom jsme si všichni prohlédli zmodernizované prostory budovy, podívali se na divadelní 
představení „Popelka“, nastudované dětmi z této školy. Po občerstvení se prohlížely kroniky, 
vzpomínalo se na časy dávno i nedávno minulé.
 Paní ředitelka touto cestou děkuje za tento krásný den nejen svým stávajícím zaměstnan-
cům, kteří zajistili organizaci a občerstvení, ale také všem následujícím sponzorům:
zahradnictví A. Kašpar., zelinářství Macek a řeznictví Mareš.                                              JB

Restaurace 
na Koupališti

Náchod

Vás zve 

na pravidelná
sobotní posezení při

živé hudbě od 19.00 hod.

Nabízíme obědy, večeře
a speciality naší kuchyně.

Zajišťujeme rozvoz jídel
pro fi rmy a domácnosti.

TEL.:720 516 278

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

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

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

 I přes nepříznivé počasí, které panovalo v sobotu 30.5., dostaly děti ve Stárkově k jejich 
Dni dětí krásný dárek. V okolních městech a vesnicích se dětský den odložil, ovšem Stárkov 
opět zabodoval a „Madagaskar“ se operativně přemístil do místní ZŠ, kde byly pro děti při-
praveny různé soutěže a úkoly v duchu fi lmové pohádky Madagaskar. U každého stanoviště 
čekala zvířátka z Madagaskaru (převlečení učitelé) a děti za splnění disciplíny obdržely razít-
ko na slosovatelnou kartičku a odměnu.
 Děti nadšeně plnily úkoly (chůze na chúdách, ošetření zvířátek, malování, překážkový běh, 
průlez tunelem, stříhání, lepení atd.). Nebylo zapomenuto ani na občerstvení. Na závěr pro-
běhlo losování o hlavní ceny. Vše bylo zakončeno diskotékou. Nejen děti místní, ale i „přes-
polní“ odcházely se spoustou odměn a drobných dárků, s rozzářenýma očima a pocitem štěstí, 
co všechno za jedno pouhé odpoledne na Madagaskaru prožily.
 Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří si dokázali poradit s nepřízní počasí a vytvořili tak 
báječné odpoledne.                                                                                               P. Geislerová

Madagaskar ve StárkověMadagaskar ve Stárkově

 Horní řada zleva: Kamil Munzar, Jan Škola, Jiří Klepsa, Stanislav Sucharda, Jakub 
Kubina, Vojtěch Sucharda, Jiří Novotný; prostřední řada zleva: Milan Marinč, Petr Hašek, 
Adam Kubina, Petr Rezek; dolní řada zleva: Tomáš Martínek, Karel Hašek

 Po několika evropských fl orbalových 
úspěších, kdy se tým TJ Sokol Jaroměř pyšní 
zejména dvakrát druhým místem z turnajů v 
Holandsku a jedním triumfem z Maďarska, 
čekala letos na dvanáct vyvolených oprav-
dová výzva, kdy se vydali do míst z českého 
pohledu neprobádaných. A to do kanadského 
Toronta na největší severoamerický fl orba-
lový turnaj Canada Cup. Ještě nikdy na něm 
nestartoval žádný český tým, a tak skupinka
deseti hráčů a dvou brankářů ani netušila, 
do čeho jde. Hned v úvodu turnaje kategorie 
Elite narazila Jaroměř na domácí Toronto. 
Po tuhém boji, kdy jim hned v úvodu domácí 
utekli o dvě branky, dokázali čeští fl orbalisté 
utkání dovést do remízového konce (4:4) .
 Remízy vůbec sehrály podstatnou roli v 
jaroměřské skupině. Čeští fl orbalisté totiž 
zremizovali i další dvě utkání ve skupině. 
Nejdříve se rozešli smírně s helsinským 
prvoligovým M-Team (3:3) a poté i s hráči 
New Yorku (1:1). Tři body pak znamenaly 
postup ze druhého místa.Ve čtvrtfi nále na-
razila Jaroměř na kanadský Hamilton. Hned 
od první minuty dokazovala soupeři, že ne-
přiletěla sedm tisíc kilometrů proto, aby se 
rozloučila neúspěchem. Celý zápas je prak-
ticky k ničemu nepustila a navíc přidala tři 
branky. Poprvé na turnaji vyhrála
(3:0) a postoupila do semifi nále.
 V něm již nebylo možné si soupeře vy-
bírat a fi nský celek z Turku, FC Lemmings, 
rozhodně po loňském stříbru nehodlal jít 
s umístěním dolů. Jenže to, co předvedla 
Jaroměř na začátku zápasu, to byl doslova 
uragán. Po třiceti sekundách vedla a i dále 
drtila zaskočeného soupeře. Rozdíl ve skó-
re narostl až na 4:0 a vypadalo to, že je po 
zápase. Finové však ukázali, proč jsou na 
tomto turnaji tolik úspěšní. Zavřeli Sokol 
na jeho půlce a výsledkem bylo snížení až 

na 4:3. Naštěstí se Sokolu podařilo v power-play náskok zvýšit na 5:3 a ani branka soupeře 
dvacet sekund před koncem na 5:4 už nic nezměnila na faktu, že se tým z malého městečka 
ve východních Čechách počtvrté z pěti účastí na mezinárodních turnajích dostal do fi nále.V 
něm se Sokolové z Jaroměře postavili proti týmu Los Angeles, ve kterém hráli zásadní roli 
dva špičkoví švédští poloprofesionálové. Člen širšího kádru reprezentace Benjamin Nede a 
extraligový hráč Daniel Dalbjerg. Ti také nakonec fi nále rozhodli.
 Finále bylo velkou bitvou, kterou celou ze záznamu vysílala kanadská Rogers TV a ozna-
čila jej za dosud nejpodařenější fi nálové utkání v historii turnaje. Konečný výsledek 5:6 z 
pohledu Jaroměře hovoří za vše. Češi slaví vynikající 2.místo, které díky kvalitě soupeřů a 
vzdálenosti řadí jako největší klubový úspěch historie. Jako ocenění kvality pak bylo navíc 
vyhlášení Tomáše Martínka nejlepším brankářem turnaje. Poděkovat chceme i partnerům, 
kteří také podstatnou měrou přispěly k realizaci akce. Patří mezi ně Agro Jasenná, Auto Jan, 
Uniqua a největší sponzor Město Jaroměř a mateřská organizace TJ Sokol Jaroměř.       

Tomáš Martínek

Jaroměř přepsala české dějiny fl orbalu - z Toronta přivezla stříbrné medaile

 V Červeném Kostelci se aktuálně řeší problém plných mateřských 
školek a základní školy. Naopak vytížená není krajské zařízení - střední 
oděvní škola s novou budovou. Do střední školy naprostá většina studen-
tů míří z širšího okolí, oděvní zaměření ale ustupuje všeobecně-ekono-
mickému. Naopak je diskutováno, zda pro určité potyčky nepřesunout 
maturitní ples s reprezentační módní přehlídkou z místní Sokolovny do 
jiného města.

   Politika minulých let přehlížela demografi ckou strukturu popu-
lace a lokální plánování. Najednou se objevil problém, jak uspo-
kojit 69 dětí, které mají nastoupit do prvních tříd v Červeném a 
Horním Kostelci. Devět z nich se má z přeplněného Červeného 
Kostelce má přesouvat zvláštním autobusem na výuku do klid-
nější školy v Horním Kostelci. To se ale všem rodičům dotčených 
žáků pochopitelně nelíbí. Je to ale způsob, jak udržet jednu školu 
v provozu a nemuset řešit problém přesunu většího množství žáků 
do Červeného Kostelce.
   Při stavbě oděvní školy se počítalo s více žáky a třídami v kaž-
dém ročníku. Volný prostor pro teoretickou výuku a další zázemí 
by šlo využít pro potřeby sousedící základní školy, kraj by se ne-
bránil pronájmu této škole. Větší možnosti by byly i v doplnění 
úvazků některých středoškolských učitelů úvazky i na základní 
škole (obecnější, ale i třeba volitelné předměty), trošku by to při-
pomínalo víceleté gymnázium. Vzájemným půjčováním někte-
rých pomůcek lze ušetřit další náklady, o možnosti lepší refl exe 
nabídky střední školy žákům základní školy nemluvě. Pro školu 
by mělo být dále hlavní zvyšování úrovně studia větší spoluprácí s 
vysokými školami či fi rmami, modernizace a přístupnost k novým 
alternativám, dobrá reprezentace i mimo Červený Kostelec.
   U menších škol (Lhota, Horní Kostelec, Olešnice) lze do bu-
doucna také zvážit možnost využití prostor pro alespoň dočasné 
fungování mateřské školky. Naše děti jsou naše budoucnost, může 
jich být i více.                                                          Mgr. Jiří Jakl

Město škol a školek
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 Naše společnost dlouhodobě využívá půjčky od jiné společnosti, 
která je s námi kapitálově i personálně propojená.¨Postupně došlo ke 
zpřísňování posuzování úroků z těchto půjček, resp. výše úroků, které je 
možné uplatnit jako daňové. Za rok 2008 naše společnost značnou část 
úroků proto musela z daňových nákladů vyloučit. Nyní se k nám dosta-
la informace, že se posuzování těchto úroků výrazně uvolnilo. Můžete 
se vyjádřit?                                                           J.N., Náchod
 K určitému uvolnění skutečně došlo. Od 1. 4. 2009 je novelizován $ 
25 odst. (1), písm. w) zákona o daních z příjmů, kde se nově uvádí, že 
za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů 

pro daňové účely nelze uznat zejména fi nanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zá-
kona rozumí úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na 
obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k 
dlužníkovi ($23 odst. 7), a to ve výši fi nančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrů a 
půjček od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové 
přiznání, přesahuje čtyřnásobek výše vlastního kapitálu.
 Z uvedeného textu je patrné, že pro rok 2009 se rozsah půjček, ze kterých můžete uplatnit 
úroky jako daňové výdaje zvýšil na dvojnásobek. Upozorňuji však, a to se nezměnilo, že takto se 
neposuzují jenom úroky, ale i související výdaje ve smyslu výše uvedeného (výdaje na obstarání 
a zpracování úvěrů, poplatky za záruky apod.).

Ing. Otakar Svatoš, daňový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

DANĚ, PTÁTE SE JAK NA NĚ
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZYLETNÍ INTENZIVNÍ KURZY
ANGLIÈTINAANGLIÈTINA

kurzy probíhají celé léto, červenec-srpen
místo konání: Náchod,Zámecká 1845
cena kurzu je Kč 1750,-
informace na www.magicenglish.cz
telefonicky na č. 605 755 744, 603 508 779
sleva 15% pro studenty MAGIC ENGLISH

● zábavné ● praktické
● efektivní ● akční
● pozitivní  ● antistresové

Přijďte se k nám účelně odreagovat !
magicenglish@magicenglish.cz

Fo
to

 E
ch

o

Vřelý díkVřelý dík

Nabízíme Vám pojištění bytových domů včetně 
administrativních budov u pojišťovny Generali 
a.s., se kterou máme uzavřenou exkluzivní 
smlouvu. Vyřešíte tím pojistná nebezpečí, která 
mohou postihnout váš dům: požár, přímý úder 
blesku, výbuch, kouř, únik vody. Samozřejmě 
tím řešíte i škody způsobené vichřicí, krupo-
bitím, tíhou sněhu či pádem stromu. VY budete 
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu
 nabídka zkušeností 

   pro společenství vlastníků 
   jednotek

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

 Moje poděkování patří vedení MSSS 
OAZA, paní ředitelce M.Rohulánové a celé-
mu zdravotnímu a hospodářskému kolektivu 
OAZY v Novém Městě nad Metují za jejich 
příkladnou a dobře prováděnou péči o naše 
staré a tělesně postižené spoluobčany.
 Moje sestra paní Dobromila Chodilová 
byla do OAZY přijata po předchozím umís-
tění na LDN. Po půlročním pobytu v OAZE 
se její zdravotní a psychický stav výrazně 
zlepšil, a to v důsledku celodenní všestranné 
péče, která je jí zde poskytována.
 Děkuji všem pracovníkům MSSS OAZA 
za jejich obětavou práci, která se tak dobře 
odráží ve zdravotním stavu a spokojenosti 
Dobřenky s jejím pobytem v OAZE a s po-
skytovanými službami, na které je celodenně 
odkázána. Vřelý dík.         Čestmír Čermák

 Děkuji tímto co nejsrdečněji prim.MUDr.
Abdulbaset Hafudovi, týmu lékařů a sester 
za nevšední péči, které se mi dostalo při mé
hospotalizaci na neurologickém oddělení v 
nemocnici v Náchodě     M. Théra Náchod

Poděkování

 Hrad Vizmburk u Červeného Kostelce je 
v současnosti přístupný veřejnosti v místě 
tzv. příkopu. Nádvoří a parkán hradu jsou 
uzavřeny z důvodu zchátralého stavu stře-
chy a lešení. Veřejnosti přístupná místa jsou 
otevřena v průběhu měsíců června, července 
a srpna od 9 do 17 hodin. Více informací zís-
káte i na www.vizmburk.cz                      (r)

VIZMBURK 
VEŘEJNĚ

 Nadace Terezy Maxové vyhlásila pro 
letošní rok pro všechny dětské domovy v 
ČR projekt s názvem „Bav se a pomáhej“. 
Vybrané návrhy pak v  plné výši fi nančně 
uhradí. Jedná se o podporu z projektu Bav 
se a pomáhej realizovaného OPS při Nadaci 
Terezy Maxové. 
 Děti - rybáři při Dětském domově v Sed-
loňově se přihlásili s projektem Živá voda, 
který zaujal a byl vybrán. Akce probíhá v 
době od května do listopadu letošího roku.
 Děti se prezentovaly konkrétními činy, 
kterými chtějí pomoci přírodě kolem sebe. 
Zavázaly se v místě svého bydliště vyčistit 
koryto Sedloňovského potoka, zpevnit bře-
hy a osázet je dřevinami a následně potok 
zarybnit pstruhem obecným a vysadit raka 
říčního. Podél vody by pak chtěly rozmístit 
informační tabule o zdejší fauně a fl óře v 
podhůří Orlických hor.                J.Lokvenc

Ekologičtí rybáři 
z dětského domova
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