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Ročník 15/číslo 1/11. ledna 2008
s.r.o.

www.aremic.cz

22 500 výtisků

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

Telekomunikační, zabezpečovací a speciální elektronické systémy

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

Svářecí a vzduchová
technika

Jste zaměstnanec, důchodce nebo cizinec a nechtějí Vám v bance půjčit?

Svářecí invertor GAMA 131
Kč 4.990,- s DPH

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345

* pro zaměstnance a důchodce úvěry již
od 6.000,-Kč
* žádné poplatky předem!!
* 10 let zkušeností
peníze do 24 h.
Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00
www.profireal.cz

E-mail: info@aremic.cz

Tel.: 491 422 100

TOTÁLNÍ
VÁNOČNÍ VÝPRODEJ

VELKÉ
POVÁNOČNÍ SLEVY
www.e-svareni.cz

OKAMŽITÉ
FINANČNÍ PŮJČKY
pro zaměstnance, ženy na MD
i důchodce

!!! Bez poplatku !!!
Tel. 604 915 932

Šťastnou plavbu rokem 2008

GARÁŽOVÁ VRATA

Jedno moudré přísloví říká, že v přístavu jsou lodě v bezpečí, jenomže
proto se lodě nestavějí… A opravdu, toužíme po klidu našich rodinných
přístavů, ale přesto chápeme , že život nás po svátečních zastávkách opět
pošle na každodenní plavby, na mise, ve kterých hledáme obživu, očekáváme štěstí, věříme v uplatnění, prožíváme ambice a sny, chceme dát
lásku a věřit v její opětování. A tak mi dovolte, abych Vás za redakci
novin ECHO pozdravil v prvním vydání našeho periodika v roce 2008 a
použil k tomu krásnou plachetní loď. Model tohoto korábu z 18. století

(na snímku s p. Froňkem) najdete ve Starožitnictví manželů Froňkových
v Náchodě - Hrašeho ulice. Tak šťastnou plavbu rokem 2008! Již patnáctým ročníkem vás na této plavbě budou doprovázet noviny ECHO.
Náklad každého vydání ECHA je 22 500 výtisků… 22 500 možností , jak
se v oceánu života mohou potkat lidé s lidmi. A při každém setkání, ať se
vždy znovu utvrdíme v té dávné pravdě: Totiž, že v přístavu jsou sice lodě
v bezpečí, ale nejkrásnější a nejšťastnější jsou na volném moři. …
Za redakci novin ECHO Mirek Brát

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 15.ledna 2008 uplyne 1 rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a syn, pan Martin STILLER z Rokytníka.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomínají manželka Martina,
dcery Michaela a Kateřina, rodiče,
rodina Krpešová a ostatní příbuzní

TICHÁ VZPOMÍNKA
Letos v lednu vzpomínáme 9. výročí
úmrtí našich rodičů
Lubomíra a Milušky Sokolových.
Vzpomíná Miluška, Luba a Jirka,
děti s rodinami a
bratr Josef Sokol
s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Doc. Mudr. Jandíkovi CSc., primáři interny Oblastní nemocnice v Náchodě a jeho týmu lékařů a sestřiček za nesmírně obětavou péči o naši
maminku paní Marii Eichlerovou.
MUDr. Jiří Eichler, Radka Staudte

Blahopřání kouzelníků
Dne 14.12.2007 oslavil 80. narozeniny pan Jaroslav Zach - vynikající kouzelník a bavič,
historik a spisovatel, který se dlouhodobě zasluhuje o to, aby široká veřejnost nezapomněla na osobnost Michala Siloráda Patrčky - „patrona českých kouzelníků“. Mimo jiné se
zasloužil spolu s Magickou lóží M.S.Patrčky a ve spolupráci s Městem Jaroměř a Městským muzeem v Jaroměři o pojmenování parku na „Park M.S.Patrčky“, ve kterém se
nachází i jeho pomník. Zejména díky obětavé a nápadité činnosti pana Zacha a Magické
lóže se v Jaroměři minimálně jednou do roka konají originální akce pro veřejnost, které si
již našly spoustu pravidelných návštěvníků a které mají ohlas nejen v naší republice, ale i v
zahraničí, o čemž svědčí i již pravidelné návštěvy kouzelníků a přátel například ze Švédska. Vzpomeňme vydařený Evropský magický festival v roce 2004, Mistrovství republiky
v moderní magii, Festival krásných záhad z roku 2006 a řadu dalších akcí.
Nezbývá mi než mu za všechny kamarády kouzelníky popřát hodně zdraví a radosti v
dalších letech a nechť s námi „poponese ještě o velký kus náš společný symbol - magickou
hůlku“.
Miloš Malý

Změní dodavatele I kouzelníci plánují
stravování
K poslednímu prosinci roku 2007 ukončila dodávky jídla do Oblastní
nemocnice v Náchodě firma P.Dussmann spol. s.r.o.. Vedení nemocnice se proto rozhodlo po dobu prvních dvou měsíců roku 2008 pověřit
dodávkami jídla firmu Multi-Catering, spol. s.r.o, která v současné
době zajišťuje jídlo například do nemocnice v Broumově.
„Proti původnímu předpokladu se dosud nepodařilo zrealizovat
výběrové řízení na dodavatele stravy pro všechny nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje,“ vysvětluje okolnosti
výměny firem ředitel náchodské nemocnice Miroslav Švábl. „Z tohoto důvodu byla na dobu prvních dvou měsíců pověřena dodáváním
stravy firma Multi-Catering, spol. s.r.o.,“ uvedl ředitel náchodské
nemocnice Miroslav Švábl.
Podmínky přechodu projednal ve vzájemné shodě ředitel Oblastní
nemocnice Náchod a.s. a jednatelé firem P.Dussmann a Multi-Catering.
„Dohodli jsme se například na tom, že všichni stávající zaměstnanci
firmy P.Dussmann zajišťující dodávku stravy v Oblastní nemocnici
Náchod přechází za stejných pracovněprávních podmínek pod firmu
Multi-Catering,“ prozradil ředitel Švábl. „Osobně to považuji za velmi pozitivní zprávu pro všechny zaměstnance pracující v nemocnici,“
dodal ředitel.
LH

Magická lóže Michala Siloráda Patrčky se svými 16ti členy z
Čech i Švédska má v Jaroměři bohatou činnost i podporu města,
pořádá celostátní i mezinárodní akce. V roce 2007 oslavila výročí
220 let od narození M.S.Patrčky. Knihovna v Rychnově nad Kněžnou vydává publikaci J.Frýzka „Život a dílo“ s kresbou J.Škopka
a kolážemi Jaroslava Zacha. V Jaroměři je dnes památník i „park
M.S.Patrčky“. Jde o významnou osobnost Jaroměře, která si
zaslouží být připomínána. Co plánují v roce 2008?
Protože Jaroměř je kolébkou našeho kouzelnictví, prvního kouzelného divadla, vznikl nápad vybudovat zde muzeum a uložit zde
historicky vzácné materiály, originály, M.S.Patrčkou počínaje. Jde
o lehkou stavbu, podmíněnou stavebním řízením a jakákoliv pomoc
materiální či finanční by pomohla. Sponzory zveřejníme. Z jara
začínáme se stavbou.
Koncem května připravujeme celostátní sjezd kouzelníků. Čestným hostem je Mr. Longmark, přehlídku mistrů magie ve věku
nad 50 let, gala show a k této příležitosti loutkové divadlo BOĎI
Jaroměř nastuduje hru FAUST podle originální hry loutkaře Matěje
Kopeckého.
Mimo toho máme i uzavřené akce pro veřejnost, takže činnost
našeho sdružení v Jaroměři je bohatá. A proto na závěr jeden ze sloganů našich předchůdců: „Přijďte a uvidíte, co neuvidíte, a neuvidíte, co myslíte, že vidíte.“
Miloš Malý

Truhlářské
práce
Milan Antoš

Výroba
kuchyní,
bytového a
kancelářského
nábytku

Nová 1865, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 365, 606 539 864

ČSN EN ISO 9001:2001

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK

Základní škola, Náchod
Komenského 425

VÝROBA

MONTÁŽE

prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR
BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

prodej nábytkového a stavebního kování
plošných materiálů kuchyňských desek
parapetů bytových doplňků
veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

ČESKÝ VÝROBCE

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

PLAST
(plastová okna, dveře)

zve náchodskou veřejnost na

PRODEJ A MONTÁŽ
Využijte poslední příležitost
před zvýšením DPH!!!

PLASTOVÝCH OKEN
žaluzie * rolety * parapety
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AKČNÍ NABÍDKA:

PĚTI komorový systém za cenu ČTYŘ komorového!!!
Sada na údržbu pl. oken v hodnotě 500,-Kč ZDARMA
při objednávce nad 10.000,-Kč
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

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
v budově 1. tříd
v Sokolské ulici
ve středu 30. 1. 2008
od 8:00 do 16:00 hodin

DŘEVO

(eurookna, dveře)

HLINÍK

(okna, dveře, rolety,
garážová vrata)

Polní 468,
Nové Město nad Metují
Tel./fax: 491 472 927,
777 113 020
Areál IDA 843,
Malé Svatoňovice
tel: 499 886 131, 775 113 999
e-mail: info@proplast.biz
www.proplast.biz

Kvalita je prioritou
Kvalita je výzvou
Kvalita je životní styl
Kvalita je slovo...
a my slovo držíme!

SERVIS

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

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

GRANTY NA STAVEBCE

V závěru roku 2007 vyhlásila SPŠ stavební v Náchodě 2. ročník grantových řízení pro žáky, kteří
si tak mohli napsat grant a splnit sobě nebo svým blízkým nějaké přání. Již v loňském roce proběhlo
na stavebce grantové řízení a žáci jej úspěšně zvládli - a to hned v několika projektech: vydávají školní noviny, zrekonstruovali horolezeckou stěnu, založili šachový oddíl, uspořádali soutěže v
nohejbalu a sálovém fotbalu...
Tahákem vyhlášení výsledků grantového řízení by měla být návštěva Františka Ringo Čecha,
který má 27. února přijet do Náchoda a předat vítězným předkladatelům v Galerii Slavie symbolické šeky. Celková částka na grantové řízení je 60 000 Kč a 10 školám v republice ji věnovala firma
T-Mobile. Podrobnější informace najdete na www.malegranty.cz nebo na www.voss-na.cz
Mgr. Štěpánka Thérová (redakčně kráceno)
 vyhlášení grantů bylo spojeno s promítáním filmu o minulém grantovém řízení...

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

ŽALUZIE

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

SLEVA 10%
NA ŘETÍZKOVÉ
ŽALUZIE

Hledám šikovné

ZEDNÍKY SPOLUPRACOVNÍKY
PRO PRÁCI
S KAMENEM
od jara 2008
Práce v úkolu na
ŽL, možnost
dobrých
výdělků.
Tel. 603 362 982

TAK NÁM ZRUŠILI HRANICE...
AGRO CS a.s.,
se sídlem
v Říkově
přijme pracovníka na pozici

SKLADOVÝ DĚLNÍK
Práce ve třísměnném provozu  Průkaz na VZV výhodou

Nástup možný ihned.
Nabídky zasílejte na adresu:
AGRO CS, a. s., p. Josef Doležal, Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
Bližší informace na tel. č.: 491 457 230 - p.Doležal

HLEDÁM NOVÉ KOLEGY
V OKRESE NACHOD
SE SŠ VZDĚLÁNÍM
Praxe s prodejem finančních produktů vítána.
Nabízím zázemí stabilní firmy,
fixní plat a kvartalní odměny.
Další informace na tel.: 777 214 651

Nehtové studio

IN!

z nehtová modeláž
z dámská, pánská manikúra
z výživa pokožky rukou z P-shine
Náchod, nám.TGM (nad Barem Lípa)
TEL.:606 386 290, Leona Lokvencová

jakoby trochu udiveně říkaly si šarže české a polské pohraniční policie (na snímku) při setkání na
náchodské radnici... A opravdu, po staletích, kdy byla ostraha hranic synonymem suverenity států, došlo
21. prosince minulého roku k něčemu výjimečnému - Česká republika a spolu s ní dalších osm států
Evropské unie (včetně zmiňovaného Polska) se začlenilo do schengenského prostoru (v tomto prostoru
nejsou na společných hranicích vykonávány hraniční kontroly).
foto Mirek Brát

Zasloužené vánočky aneb spinning
maratón lidem pevné vůle
Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová,
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz
Machov - příjemný, stav. poz. 1205 m2 na stavbu RD vč.buňky ........................ 267.000,-Kč
Hronov Zbečník - pěkný staveb. Pozemek 889 m2 na RD, zasíťov ..................... 488.000,-Kč
Lipí u Náchoda - rekr. chata u lesa, podskl.,1+1,230V, voda donáškou ..................... 357.000,-Kč
Kamenice u Prahy - Nadstandardní RD, 6 pokojů, poz.1065 m2 ....................... 12.500.000,-kč
Úpice - prostorný, řadový RD 1+6 s poz. 482 m2, ÚT, sítě ............................... 1.290.000,-Kč
Heřmánkovice u Broumova - starší RD 1+3 s poz. 871 m2 ............................................. k jednání
Červený Kostelec - řadový RD, 2x 2+kk, ply u domu, poz.271 m2 ........................ 1.180.000,-Kč
Hořičky-Chlístov - 2generační vila, 2x 4+kk, ÚT,garáž, poz.726 m2. ........................ 2.120.000,-Kč
Nový Hrádek - menší penzion 4 pokoje /16 lůžek/ vč. vybavení .................... 2.280.000,-Kč
Zbečník - bývalá sodovkárna, s poz. 3 547 m2, + vilka s 2 byty. ............................ 6.330.000,-Kč
Náchod - dr. byt 3+1, 78 m2, 7. patro, výtah, balkon, část. vybav............................. 1.100.000,-Kč
Olešnice u å.Kostelce - pěkná zděná chata, sklípek, WC, poz.371 m2. .......................... 375,.000,-Kč
Šonov u Broumova- pěkný dr. byt 3+1, zděný, 75 m2, el.kotel, balkon ....................... 420.000, Kč
Č. Kostelec - prost. pro bydlení v RD, cca. 40 m2, plast. okna, v rek. ............................. 296.000,-Kč
Chvalkovice - větší RD 1+5, stodola, poz.1058 m2, ÚT el., dobrý stav ...................... 1.750.000,-Kč
Zlíč u Č.Skalice - bytový dům se 3 byty, poz.1169 m2, nutné opravy. ..................... 1.220.000,-Kč
Špindl. Mlýn- perf. penzion, super místo, + exkluz. stav. poz. 11 000 m2 ........................ cena v RK
Studnice u NA- pěkný RD 4+kk, zasíťováno, el. topení +krb, garáž. ..................... 2.790.000,-Kč
Koldín u Chocně- větší dům s bytem a nebyt. prost., poz.470 m2, sítě. .......................... 495.000,-Kč
Lhota u Dobrušky- 2 RD, jeden v rek., s poz. 4800 m2, klidné místo ........................ .880.000,-Kč
Vysokov - pěkná chata s udržov. poz.720 m2, krásný výhled, el ................................ .340.000,-Kč
e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní kanceláři REKA, náměstí
T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě, případně na č.t. 491/428 765, a to po - pá
od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901 a 602/286 568 .
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

O tom, že sliby se mají plnit o vánocích,
jsme přesvědčili všechny nevěřící Tomáše, kteří nás od tohoto termínu zrazovali. Timing byl opravdu hodně na hraně.
Do zvonění Štědrého dne zbývaly pouhé
minuty a na sport ani pomyšlení. V Doldíkově Spinning centru se ale žije v jiném
časoprostoru a když vás navíc podpoří tak
silný sponzor jakým dozajista Náchodské
pekárny a cukrárny jsou, nic není nemožné.
Tušili jsme, že vstoupit dvakrát do stejné
řekyně asi nepůjde a ani mistifikace virtuálním závodem nám nepřipadla o Vánocích
jako ta nejlepší motivace. Východiskem
nám nakonec byl příklad schengenského
prostoru, kde hranice padly úplně, kdežto
my je zatím chtěli pouze posouvat, aby se
do nás větší fyzička i větší
sebevědomí mělo kam poskládat.
První hodinu jsem nejdříve začal lehkým
frekvenčním rozjetím a i první kopce neměly s tréninkem síly nic společného. Teprve
když jsme vlétli do druhé hodiny, tak jsem
s nepatrně vyšší zátěží přidal i delší serie
skoků - tedy plynulých změn pozice šlapání v sedle a ze sedla. Stále v dosahu byl i
druhý instruktor který dohlížel, aby nikomu nedošlo pití a s předem připraveným
občerstvením - ovocem, energetickými
tyčkami i čokoládou- pomáhal doplňovat
vypálenou energii. Čím víc se blížil konec
tím víc se i intenzita jízdy přibližovala rytmu běžné lekce. Kopce byly sice kratší, ale

zátěž šla nahoru. V rovinách místo regenerace v sedle převládal ostrý running. Závěr jsem
se snažil vyhecovat, abychom si sponzorské vánočky na férovku zasloužili. Poslední kopec,
ve kterém jsme běžnou zátěž ještě třikrát posunuli až přes výše zmiňovanou vlastní hranici a
závěrečný kvapík byl příslibem sportovnějšího pojetí příštích maratónků. Z pozice organizátora jen těžko mohu hodnotit jestli se celá akce vydařila, ale pokud bude dostatečný zájem a
vejdeme se pod ochranná křídla stejně laskavých sponzorů jakými tentokrát byly Náchodské
pekárny a cukrárny nebo mediální partner ECHO noviny náchodského regionu bude i některá z lednových sobot tak trochu maratónská. Takže těšte se a.... Merry riding and Happy new
spinnings Vaši instruktoři Richard + Vojta

Město Náchod prodá obálkovou metodou :

* Pražská 683 - volný byt, číslo 683/8, 1+1, o výměře 47,70 m2
vyvolávací cena 450.000,-Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 24.1. a 31.1.2008 vždy v 9:00 hod.

* Pražská 783, volný byt, číslo 783/10, 1+1 o výměře 48,00 m2
vyvolávací cena 450.000 Kč.
9:00 hod.
Nabídky v uzavřené obálce označené v levém hor. rohu nápisem :
Výběrové řízení - byt 683/8 - neotvírat
Výběrové řízení - byt 783/10 - neotvírat

AKCE ZIMA 2008 od 1.1.2008 do 15.3.2008
SLEVA na komponenty NIBE 10%.

doručit na MěÚ Náchod, odbor správy majetku a financování.
Uzávěrka přihlášek 1.2.2008 ve 13:00, informace na tel. 491 405 233, 491 405 237
Prodej pouze prvnímu v pořadí - při jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje.

Přijmeme

nabízíme pracovní pozici

PRACOVNÍK VE SKLADU
s nástupem od 1.2.2008
místo: sklad Hronov, areál GIMA
náplň práce: příjem a výdej zboží - kartonů, evidence
požadavky: základní znalost práce na PC
kontakt: soucek@stival.cz, tel. 739 692 199

OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE NA
DISTRIBUCI
DÁRKOVÉHO
ZBOŽÍ PO CELÉ ČR.
Požadujeme:
obchodní zkušenosti,
pracovní ﬂexibilitu

Nabízíme
dobré platové podmínky.
Informace na tel. 776 266 155

Noční klub

DISCO
„U Mílů“

SLEVY
AŽ
50%

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

na Plhově v Náchodě

NOVĚ OTEVŘENO
středa 17 - 01
čtvrtek 17 - 01
pátek 19 - 05
sobota 19 - 05
vstup 30,-Kč
Možnost rezervace
i pro soukromé párty

O
DISC
&
R
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TY
PÁR

739 672 206

70 TEPŮ ZA
MINUTU?
NEVEDEME!
Squash centrum Náchod
Házenkářská hala - Hamra
tel. 602 886 577
* 70 tepů za minutu
je normální tepová
frekvence člověka
bez fyzické zátěže

!!!AKCE
!!!AKCE!!!
NEPŮJČILI
VÁM V
BANCE?
TAK ZAVOLEJTE
NÁM!
☞ Nebankovní půjčky
pro každého

☞ Bez prokazování příjmů
☞ Nejnižší úrok v ČR
☞ Vyhodnocení ZDARMA
☞ Půjčky i pro nezaměstnané
a ženy na MD

☞ 100% schválení půjčky
☞ Rychlá realizace
PŮJČKY PRO VŠECHNY,
NEJDEME DO REGISTRU
VOLEJTE 777 778 225

Firma LH Technik s.r.o., Lhota 261 Červený Kostelec
pro provozovnu v Batňovicích hledá pracovníky na pozici:

SVÁŘEČ
Požadujeme:
Platný svářečský průkaz metoda MIG,MAG, další metody výhodou.
dále pak na pozici:

OBRÁBĚČ KOVŮ
Praxe ve strojírenské výrobě výhodou.
Nabízíme:
Práci v dynamicky se rozvíjející společnosti, odpovídající finanční ohodnocení,
5 týdnů placené dovolené.

Nástup možný ihned
Další informace poskytne Stanislav Hofmann, tel. 499 828 263, 602 827 859
E-mail:stanislav.hofmann@lh-technik.com

PO-PÁ: 9-12 a 13-17 hod. - TEL./ZÁZN. 491 433 781, e-mail: ckobnova@obnova.cz

S NÁMI JE KAŽDÁ ZEMÌ BLÍZKO

NAVŠTIVTE NÁS V OBCHODNÍ PASÁŽI MAGNUM NA KAMENICI V NÁCHODÌ

JAROSLAV PAŘÍZEK
Obnovená premiéra muzikálu KRYSAŘ v divadle Kalich - Sobota 9.2.2008 od 19:00 hod
První muzikálový počin Daniela Landy – kultovní muzikál se vrací do Divadla Kalich.
Cena již od 900,- Kč dle kategorie vstupenek
Na výběr i z dalších muzikálových titulů Limonadový Joe a Angelika.
****
Obnovená premiéra veleúspěšného muzikálu TŘI MUŠKETÝŘI v divadle Hybernia – Sobota 1.3.2008
Původní český muzikál v mnohokrát ztvárněném romantickém příběhu se vrací s novým obsazením,
čeká Vás bohatá výprava – 220 dobových i současných kostýmů, nápaditá scéna, šermířské souboje a skvělá muzika.
Cena včetně dopravy 1030,-Kč.
****
Neopakovatelné koncerty při turné celým světem – pouze jedinkrát v ČR !!!
Koncert skupiny THE AUSTRALIAN PINK FLOYD – neděle 2.března 2008 od 19:00 v ČEZ ARÉNA –Ostrava
Cena: od 1 040,-Kč do 1 740,-Kč dle kategorie vstupenek a včetně autobusové dopravy z Hronova, Náchoda atd.
Taneční a hudební show SHEN YUN-CHINESE SPECTACULAR- Úterý 11.března 2008 od 20:00 v Kongr.C.-Praha
Cena : od 1 000,- Kč do 2 200,-Kč dle kategorie vstupenek a včetně autobusové dopravy z Hronova, Náchoda atd.
POZOR, o tyto tituly velmi velký zájem- doporučuji včasné zakoupení!!!
****
Národní Divadlo – Božena Němcová: BABIČKA – Neděle 27.dubna 2008 od 19:00
Nová činohra hraná v Národním divadle dle stejnojmenné předlohy.
Cena: 750,- Kč se vstupenkou na 1. balkón a včetně autobusové dopravy .
Pozor – uzávěrka přihlášek již 27.2.2008.
****
Již v prodeji dovolené na LÉTO 2008 se slevami za včasnou rezervaci a výhodou dítěte popřípadě dospělé osoby
zdarma (obvykle platí pouze letištní taxy).
Navštivte nás a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené na příští rok.
NÁSTUP OD TRUTNOVA PŘES ÚPICI, RTYNI, Č. KOSTELEC, HRONOV, NÁCHOD,
N. MĚSTO N. M., Č. SKALICI, JAROMĚŘ A PO TRASE DLE DOHODY.

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

Restaurace „POD MONTACÍ“ v Náchodě vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY

ÚT, ST, ČT - 15., 16. a 17.1.2008
Ve středu od 18 hod. HUDBA k poslechu i tanci! Hraje Jan Staněk a Lenka
Tel. 491 426 425

KOVOVÝROBA a ZÁMEČNICTVÍ
Padolí 296, Hronov Zbečník

Přijme svářeče CO2 na jednosměnný provoz
Nástup možný ihned.
Kontakt: 603 887 304
Měla jste hodně štědré Vánoce?
„Nyní je čas myslet na sebe a
splnit si novoroční předsevzetí“

Rolletic studio
Vám pomůže
*akupresura
* lymfatická masáž
Palackého 71, Náchod
(nad OBUVÍ Stival)
tel. 776 614 846

Firma ATP schody s.r.o., Říčany přijme
pro pobočku v České Skalici
pracovníka na pozici:

STROJNÍ PŘÍP. STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK
montáže bytových interiérů (schodiště, zábradlí apod.)
po ČR, znalost sváření CO2, měsíční mzda 20.000 - 30.000,- Kč
Bližší informace podá Milan Petráček, tel.: 603 882 301, e-mail: info@atpschody.cz
 Kroužkem označené brusle
vypovídají, že náš potápěčský snímek nepochází zrovna z parného
léta...Ano, takovéto „paradoxy“ byly
k vidění poslední den roku 2007 v
lokalitě velkopoříčského Bagru, na
jehož zamrzlé hladině si dali dostaveníčko náchodští a rychnovští potápěči,
aby symbolickým klíčem uzavřeli letošní sezónu. Silvestrovský ponor doprovázelo typicky zimní počasí a teplota
vody 4 stupně Celsia. O to lépe a hřejivěji pak probíhala následná silvestrovská oslava...foto Mirek Brát
 Viktor Teimer - OCTOPUS Rychnov nad Kněžnou - připraven na všechno, i na vodu o teplotě 4 stupně Celsia!

Drátování
Pod vedením Mgr. Aleny Herzigové si v sobotu 19.1.2008 od 9 do 13 hodin můžete
drátkem ozdobit kamínek, hrnek nebo skleněnou nádobku. Přineste si štípací kleště na
drátek, svůj kamínek a vybranou nádobku. Drátky různé síly a barev budou k dispozici.
Kurzovné: 60,-Kč + spotřebovaný materiál. Zájemci hlaste se na Dřevěnce v Batňovicích
nebo na tel: 732 927 757 (Alena Samková).

KOUSEK MOŘSKÉ PLÁŽE I V NÁCHODĚ...
Navzdory sjednocené Evropě s geografickými pravdami nic neuděláme. Čechy jsou stále
vzdáleny od nejbližších mořských pobřeží stovky kilometrů. Za účinky mořské vody a především unikátního přímořského klimatu tak cestujeme v době prázdnin, dovolených. Mořské
klimatické lázně jsou tak jen „na předpis“ v rámci cestovatelských plánů. A pozor! Nyní si
slovo „jsou“ nahradťe výrazem „byly“. Mořské klima, oáza pro zdraví a relaxaci je nyní tak
blízko vás! „Jsem velmi potěšen, že se nám zdařilo uvést do provozu solno - jodovou jeskyni i
v Náchodě“, říká její spolumajitel pan Patrik Švejdar. Náchodská solno - jodová jeskyně tak
doplňuje podobná zařízení, která společnost MEDISPA již s úspěchem provozuje v Hradci
Králové a Poděbradech.

PREVENCE I RELAXACE
A co jsou to solno - jodové jeskyně? Ve zkratce řečeno speciální prostory, ve kterých za
vhodné teploty a vlhkosti dochází k uvolňování solí a tím k vytvoření zcela unikátního
mikroklimatu. Solno - jodová jeskyně je skvělým místem pro zdravotní prevenci i tělesnou
a psychickou relaxaci.
„Musím upozornit na patentovanou technologii GALOS, podle které je postavena i
náchodská solno - jodová jeskyně. Vzduch je tlačen do jeskyně přes předsazené porézní
solné stěny. V jiných systémech je sůl pouze lepena na stěny místnosti... Navíc, do takových
jeskyní proudí vzduch přímo zvenčí nebo jen přes malé solné studny. Obsah mikročástic soli
ve vzduchu je potom minimální. Rozdíl je zřetelný i pro laika. Bohužel, takové podobné
imitace jen kazí dobrou pověst skutečných solno - jodových jeskyní.
Navíc jsou jeskyně MEDISPA vytvořeny kombinací čistě přírodních
mořských solí z Mrtvého a Černého moře. Celý interiér (t.j. podlaha,
stěny, strop) obsahuje více než 14 tun soli! Není zde užívána kamenná sůl či dokonce sůl technická, jak se v některých politováníhodných případech stalo. Tento rozdíl je zároveň i odpovědí na otázku,
proč se jeskyně v Náchodě jmenuje solno - jodová. Právě „ten jód“ je
zdůrazněním faktu, že mikročástice ve vzduchu v jeskyni pocházejí
z mořské soli a nikoli z již zmiňované soli kamenné či technické.
Pokud tedy chcete navštívit opravdovou solnou jeskyni a cítit se jako
na mořské pláži, pamatujte, aby měla v názvu „SOLNO - JODOVÁ“.

Hojivý koktejl minerálů v ovzduší obsahuje jód, brom, hořčík, vápník, železo a selen. Jeho
vdechováním harmonizujete činnost sliznic, tlumíte otoky, konejšíte záněty... Náchodská
solno - jodová jeskyně začíná spolupracovat i s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové.
Toto významné lékařské pracoviště regionu chce náchodskou jeskyni využít k monitoringu
doplňkové léčby astmatu a dalších chronických onemocnění. I hodně zdravotních pojišťoven reaguje na fenomén solno - jodových jeskyní pozitivně. Zeptejte se ve vaší zdravotní
pojišťovně, zda poskytuje příspěvek na seance v jeskyni, ušetříte...
jemném uvolnění a hluboké relaxaci usne“,
podotýká s úsměvem pan Švejdar.
Léčebné účinky solno-jodové jeskyně
jsou lékařsky ověřeny. Mikroklima pozitivně působí na prevenci i léčbu onemocnění
horních cest dýchacích, astmatu, zánětu
krku a nosohltanu, chronické rýmě, chřipce
i angíně. Pokud si pamatujete, že na lupénku je dobré moře, pak vězte, že solno-jodové jeskyně jsou skvělé pro terapii pestrého
spektra kožních onemocnění: lupénku, kožní
alergie, atopické ekzémy, záněty kůže apod..

LÉKAŘSKY OVĚŘENO
Odborníci potvrdili, že hodina strávená v solno - jodové jeskyni se
rovná třídennímu pobytu u moře. Seance v jeskyni probíhá v pohodlných polohovacích křeslech za zvuků příjemné relaxační hudby i
pozitivního působení světla a tmy. „Naši klienti pohodlně odpočívají
na mořské pláži. Dýchají vzduch nasycený mikročásticemi suché
soli. Dělají maximum pro své zdraví a přitom většina z nich v pří-

 Interiér solno - jodové jeskyně

ZAOSTŘENO NA IMUNITU
Solno - jodová jeskyně systému GALOS je však především místem, kde startuje k vysokým výkonům přirozená lidská imunita mající zásadní podíl i na psychosomatické rovnováze. V jeskyni, stejně jako na mořské pláži, relaxujete a odpočíváte. A kde je místo a čas pro
relaxaci a uvolnění už nezbývá prostor pro civilizační neurotické neduhy a funkční poruchy:
vyčerpání, podrážděnost, neurózy.
„Při koncipování vstupného do solno-jodových jeskyní jsme se vždy snažili upřednostnit
dlouhodobé působení zdejšího mikroklimatu. Budeme rádi, pokud se solno - jodová jeskyně stane synonymem moderního životního stylu Náchoďanů. Děti do tří let věku mají
návštěvy s rodiči zcela zdarma, důchodci, mladiství a držitelé průkazu ZTP mohou počítat
s výraznými slevami. Kapacita jeskyně je 6 osob a lze pronajmout i celý prostor najednou.
Relaxace v solno - jodové jeskyni tak může být výborným doplňkem regenerace sportovců
po náročnějším výkonu, při kterém člověk ztrácí tekutiny a tím i cenné
minerály...“, komentuje filozofii společnosti MEDISPA pan Švejdar.

MOŘE V NÁCHODĚ
Blahodárné účinky mořského klimatu podporovali lékaři již v 19.
století a tam kde bylo moře příliš daleko, mohli ordinovat například
návštěvu přírodních solných jeskyní v polském Krakowě. Moderní
technologie jdou mnohem dál - a lidem naproti. Solno - jodové jeskyně
systému GALOS vytváří mořské mikroklima v naší těsné blízkosti. V
době 21. století, která i přes farmaceutický a lékařský pokrok skloňuje
lidskou imunitu ve všech pádech a hledá opět cesty, jak nastartovat
ozdravné a očistné procesy v lidském těle, je taková blízkost více než
žádoucí.
Přijďte se sami přesvědčit na mořskou pláž v Náchodě. Solno jodovou jeskyni najdete na adrese Čechova 342 (příjezd z Komenského ulice), tel. 491 421 422, mobil 774 450 790. Veškeré informace
pak získáte na www.e-medispa.cz
Solno - jodová jeskyně je otevřena každý den od 9 do 21 hodin.
V době 10 - 11 hod. a 16 - 17 hod.je vyhrazena pro návštěvy rodičů s
malými dětmi.
(echo - pi)

* SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ * SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ *
ZEPTER Int. přijme
3 spolehlivé a pracovité lidi
Možnost HPP i přivýdělku.
Prodej přímo z pobočky
v Náchodě na Plhově.
10 - 15 tis.Kč měsíčně
TEL.:739 432 479

VINÁRNA „U ŘEHÁČKŮ“
Nové Město nad Metují
přijme

ČÍŠNÍKA SERVÍRKU
praxe nutná, noční provoz
TEL.:737 437 506
Restaurace-pizzerie Stella v Hronově přijme

VRCHNÍ SERVÍRKU
Hotelová škola nebo vyučena v oboru, německy nebo
anglicky podmínkou, alespoň dva roky praxe, dobré
platové ohodnocení, práce v mladém kolektivu.
Tel.: 603 379 722

Provádíme ekologickou

likvidaci vozidel
s možností odtahu
nepojízdného vozidla.
Tel. 774 455 454, 723 378 320

za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny při stěhování,
prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* Důchodcům do 70 let bez ručitele
* Zaměstnancům, podnikatelům i ženám na MD
* Od 6000 Kč pro každého

Volejte: 739 559 743
Pro Hronov a okolí.
www.profireal.cz

Máte záznam v registru?
Banka Vám nepůjčí?
Zavolejte: 777 120 127 Nové Město a okolí

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ
www.profireal.cz

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, 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

BYTY
* Prodám byt 3+1 v Novém Městě n.Met. - Na
Františku, volný od 4/2008, cena 1.300.000 Kč.
Tel. 776 671 098
* Pronajmu velký byt 3+1 (+ komora), plocha
cca 100 m2, I. kat., poblíž centra v Náchodě.
Komplet vybavený - možno i bez vybavení. Byt
je po rekonstrukci : nová plastová okna, plynová
topidla, kuchyňská linka, lino. Kabelovka, internet, telefon, půda, sklep, dvorek. Volný ihned.
Kauce. Tel. 602 79 00 44
* Prodám zděný byt 3+1 v České Skalici, 76
m2 + 2 lodžie, rekonstrukce 2004 (koupelna,
WC, pracovna, celková změna dispozice). Cena
1.430.000 Kč. Možno přikoupit garáž u domu.
Tel. 776 759 605
* Pronajmu byt 3+1 v RD - I. patro, v Hořičkách. Škola, školka v místě. Tel.(večer) 608 27
16 39
* Pronajmu dlouhodobě zařízený byt 1+1 v
Náchodě - Plhově, nižší nájem, kauce, tel. 603
378 374, po 18 hod.
* Pronajmu byt 1+1 na sídlišti SUN v Náchodě.
Byt je plně vybaven, nájemné vč. inkasa 5600,Kč, volný od 1. února, tel. 774 827 235
* Hledám dlouhodobý pronájem bytu 1+1,
2+kk nebo 2+1 v Náchodě, na Babí nebo na
Pavlišově. Volat možno kdykoliv na telefon 774
182 628
* Pronájem hledají starší manželé bez dětí v
Hronově nebo v Polici a okolí i ve starším domě
s možností zahrádky. TEL.: 608 967 701
* Pronajmu byt 2+1 u vlak.nádraží v Náchodě, kauce 10 tis.Kč, nájem 5000,- + inkaso, ihned
volný. TEL.:737 37 04 04
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě - Plhově. Ihned
volný - dlouhodobě. Tel. 605 445 650
* Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v OV v Náchodě,
mimo SUN, nejlépe ve zděném domě, platba v
hotovosti. TEL.:728 851 302
* Nabídněte k prodeji byt 2+1-3+1 v Náchodě a
v Novém Městě n/Met.,děkuji.Tel.:724 869 259
* Sháníme ke koupi byt v os. vl. 3+1 v Náchodě
nebo Novém Městě n/Met. - Rychlá platba. Tel.:
608 883 012
* Pronajmu garsoniéru v Náchodě. Tel. 737
814 092
* Pronajmeme byt 1+1 v centru Náchoda. Tel.
776 233 642
* Prodej a pronájem bytů v České Skalici.
Volejte 777 217 696
* Pronajmu částečně zařízený 3+1 na Plhově
v Náchodě, nájem 5000,- + inkaso. Volný od
1.2.08. Tel. 604 899 645
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Novém
Městě n.M., sídl. Malecí, volný ihned. Náj.2800,+ inkaso. TEL.:720 44 73 54
* Pronajmu byt 1+1 s příslušenstvím (36 m2)
v RD v Náchodě, nejlépe 1 - 2 starším lidem bez
psa, ihned. TEL.:607 921 166
* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2 v
Novém Městě nad Metují. Dům je zateplen s
výtahem. Při nástupu kauce. Tel: 608 323 373.
* Pronajmu byt 2+kk v Náchodě na sídlišti u
Nemocnice. Tel. 736 513 975
* Koupím byt 1+1 v Náchodě, V. Poříčí, Č. Kostelci nebo Hronově. Hotovost. Tel.: 608 667 734
* Pronajmu garzonku v Jaroměři. Tel. 739 588
731
* Prodám byt 2+1 v centru Náchoda v OV, III.
poschodí, cena dohodou, RK nevolat!, tel. 491
520 916 (večer)
* Prodám byt v OV 2+kk s lodžií - 54 m2 za
nemocnicí v Náchodě - novostavba, možno na
hypotéku, vyřídím. Cena 1.600 000,-Kč. TEL.:
724 455 310
* Pronajmu dlouhodobě byt - 1 místnost 32
m2, včetně koupelny a kk v Náchodě poblíž centra. Nájemné 5500,-Kč vč.inkasa. TEL.:608 90
30 70
* Pronajmu byt 4+1 v Náchodě na Plhově na 2
roky za 7.500 Kč/měs. + elektrika. Tel. 608 833 819
* Vyměním byt 1 + kk - 30 m2, s lodžií v OV,
v Novém Městě nad Metují - možno i se zahradou, 400 m2, s pitnou vodou a chatkou v Novém
Městě n.M. - (NA BOBEČKU) za menší RD
nebo chalupu v Novém Městě n.M. nebo blízkém
okolí. Tel.604 894 544
* Pronajmu byt 2+1 s garáží v RD v Náchodě, volný od února 08, náj. 6900,-Kč vč.inkasa.
TEL.:739 084 132
* Pronajmu od 1/08 byt 1+1 v Broumově za
1.900 Kč + poplatky. Tel. 731 196 725
* Nabízíme pronájem bytu 3+1 v Dobrušce cena 8000,-Kč (včetně inkasa). Volný ihned. Tel.
775 212 332
* Pronajmu byt 1+1 ve středu Nového Města
nad Met.. Nájemné 2600 Kč/měs. + 3200 poplatky s ročním vyrovnáním a SIPO. Vratná
kauce 10.000 Kč. Tel.
774 642 321
* Pronajmu k bydlení
(1-2 lidi) garsonku - 30
m2 s novou koupelnou
u nám.TGM v Náchodě. Nájem 2900,-Kč +
inkaso. TEL.: 777 737
127
* Pronajmu garsonku v Náchodě, blízko
centra, povinná kauce.
TEL.:608 86 98 85

* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě SUN, přízemí, smlouva min. na 2 roky. Kauce 10.000,-Kč.
Nájem 2800,-+ inkaso. TEL.:777 698 941
* Pronajmu pěkný byt 1+1 v Úpici - částečně
zařízený, možnost dlouhodobého pronájmu, volný ihned. Info na tel. 602 284 585
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 v Náchodě
na Plhově, 3000,-Kč + inkaso. Volný od února.
TEL.:603 451 902
* Vyměním DB 3+1 za 2+1 + doplatek, pouze
1.-2. patro, v Novém Městě n.Met., v ulici Nad
Stadionem. Tel. 737 815 919
* Pronajmu garzonku v Hronově. Tel. 608 66
77 30
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v OV v
Náchodě, nájem 3000,-Kč + inkaso, vratná kauce 9000,-Kč. TEL.:777 594 401
NEMOVITOSTI
* Prodám novostavbu 5+1 v Hronově, krásný
výhled, pozemek 780 m2. Cena 2,75 mil Kč. Při
rychlém jednání sleva. Tel:602 575 252
* Prodám řadovku 5+1 v Hronově na Příčnici,
pozemek 618m2. Cena 2, 8 mil Kč. Tel: 602 575
252
* Koupím pro potřeby svého bydlení samost.
stojící RD v Náchodě,na kl. místě se zahr., v
dobrém technickém stavu, nebo
pozemek pro stavbu RD v Náchodě tel. 728 471
543, 17 - 21 hod.
* Koupím pozemek určený pro výstavbu RD
v Novém Městě n/Met a okolí. Tel.:491 472 638po 19hod.
* Hledáme ke koupi domek nebo i chalupu na
rekonstrukci nejl. okolo Nového Města n/Met. v
blízkosti vody do 1,2mil. Tel.: 608 667 734
* Pronájem nebytových skladovacích prostor
v Hronově - blízko centra. Volejte 602 437 149
* Prodám ve Velkém Dřevíči větší poloroubenou chalupu s větší zahradou 750 m2. TEL.:608
245 634
* Koupíme chalupu, chatu se zahrádkou
v naprostém pořádku, s el., vodou, odpady,
dostupnost autobus, vlak, do 700tis. směr z HK
na Náchod, Orl. hory do 70km, tel.: 777 63 85
25
* Pronajmu větší garáž v Náchodě, Za Přádelnou (pod sídlištěm Branka) pro 1-4 os. nebo
dodávk. auta - cca 11.9x7,6 m (možno i jednotlivě), vstup 2x el.vrata. Možnost + vytápění a
sociální zařízení. Nájemné za celek 4000,-Kč.
TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu RD v Náchodě, 5 min.od centra,
volný ihned. TEL.:498 603 534 po 16.hodině
* Prodám ve Studnici starší chalupu se stodolou, pěkný poz. o vým. 2000 m2, cena 590 tis.Kč.
TEL.:608 245 634
* Prodám nový rodinný domek ve Velkém
Poříčí a Polici nad Met. Tel. 603 525 531
* Pronajmu nebytové prostory, vhodné pro
prodejnu, blízko centra v Náchodě. TEL.:491
483 067 po 18.hodině
* Pronajmu nebytové prostory - 2 místnosti, 53 m2, v Červeném Kostelci, Sokolské
ul., vhodné pro obchod, podnikání. TEL.:721
949 453
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od
Náchoda, menší opravy nevadí. TEL.:608 245
634
PRODEJ
* Prodám kočárek - QUINNY SPEEDY SX
korbička + sporťák + doplňky, barva olivově
zelená, výborný stav, (v záruce), původní cena
14 000,-Kč, nyní 9200,-Kč, tel. 739 638 917
* Prodám levně truhlářskou pilu a truhl. stroje.TEL.:603 525 531
* Prodám AMERICKÁ LITINOVÁ KAMNA
č.12, perfektní stav, cena 55 tis. Kč, KRBOVÝ
SPORÁK Nordica s troubou a teplovod. výměníkem, nová, SLEVA 20%, mosazný secesní
lustr stropní - 5.000 Kč, starožitný karetní stolek, rozkládací, eben - 5.000 Kč, bubnová travní
sekačka bez pojezdu, stáří 3 roky - 6.000 Kč,
řezaný pískovec na dlažbu, tloušťka 4-5 cm,
cena 250 Kč/m2, venkovní dlažba 40x40, vymývané kamínky - 350 Kč/m2. Tel. 739 433 961
* Prodám králikárny 4-6-9 kotců, nové, cena
600 Kč za kotec, psí boudy zateplené i nezateplené cena od 1000 Kč, psí kotce r. 2x3x2 m,
cena 10.000 Kč, zahradní sedací soupravy od
2000 Kč, sedací soupravy pro restaurace - stůl
spojený s lavicemi 2500 Kč, patrové postele bez
matrací nové, cena 3000 Kč. Tel. 776 042 090,
728 069 364
* Prodám zachovalé regály a pulty pro obchod.
Tel. 776 146 173
* Prodám tmavěšedé obleky na mladé muže
výšky 178 cm a 185 cm. Tel. 739 155 617
* Prodám kompletní vybavení pro chytání
ryb na Rozkoši. Levně. Tel. 776 146 173
* Prodám obýv.stěnu - ořech, kouř.sklo, stolek pod TV - mahagon se sklem, obýv.lustr
- dřevo, zdob.sklo, kuch.lustr.bílý - zdob.. kuch.
stůl - dřevěný. TEL.:604 740 452
* Prodám hodiny pendlovky. Tel. 776 757 137
* Prodám elektrický bojler Dačice, 125 l,
fungl nový, nepoužitý, se záruč. listem. Cena
5300,-, při rychlém jednání sleva, dále prodám
PC monnitor 17“, funkční, v dobrém stavu. Cena
dohodou. Tel. 608 268 581
* Prodám univerzální frézu GP 82 - cena dle
dohody. Tel. 723 515 080

KOUPĚ
* Provedu odhad vašich poštovních známek a pohledů, případně vykoupím. Kupuji
řády, odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428
728, 602 735 593
* Koupím voj. a civilní vyznamenání a řády.
TEL.:608 420 808
* Koupím půdní a pískovcovou dlažbu, kované
ploty a brány a písk. koryta. TEL.:608 959 732
* Koupím housle, basu, violu, hračky, hodiny,
betlém, lustr... TEL.:776 139 418
* Koupím litinové zábradlí, kované brány,
ploty, pískovcovou a půdní dlažbu. TEL.:605
737 001
* Koupím starý nábytek i z chromovaných
trubek + bytové doplňky v jakémkoli stavu.
TEL.:608 959 732

* Prodám ŠKODA FORMAN 135 r.v.93,
naj.182 tis.km, STK 09/2009, závěs, zahrádka,
mlhovky, sada letních pneu na discích a sněh.
řetězy. Cena 17 tic.Kč, při rychlém jednání sleva.
TEL.: 604 274 407 Náchoda
* Prodám FORD ESCORT na náhradní díly,
nepojízdný, vada v elektrice, r.v.89, cena dohodu.
TEL.:491 420 408, 731 230 230
* Přestavby aut na LPG, splátkový prodej,
akontace již od 10%. Zápis do TP i na zahraniční vozy. www.autonaplyn.cz, Jaroměř,
Tel. 777 96 22 05
DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Daruji čínského naháče stáří 5 let s PP. Ze
zdravotních důvodů. Tel. 775 652 622

RŮZNÉ
* Nabízíme volnou štítovou stěnu pro
umístění vaší reklamy v centru Nového
Města n.Met (u autobusového nádraží). Kontakt: 777 55 10 22
* Přijmu KOLEGU/KOLEGYNI pro nově
otevřenou kancelář v Náchodě, 3 dny v týdnu,
6-15 tis.Kč měsíčně, SŠ vzdělání, spolehlivost,
komunikativnost. TEL.:774 962 625
* Nabízíme k dlouhodobému pronájmu garáž
v blízkosti centra města Náchoda za měsíční
nájemné Kč 810,-- Kč. Bližší informace: tel. 603
256 422
* Pronajmu garáž v Náchodě na Příkopech.
Tel. 491 428 237, 776 166 716 na večer.
* Sháním dlouhodobý pronájem menší kanceláře pro jednu osobu v Náchodě, nejlépe v blízkosti náměstí nebo Kamenici. Případně též místo
v již fungující kanceláři nebo osobu ke společnému využívání větší kanceláře. Tel. 731 628 276
* Pronajmu prodejnu v Hronově v Jiráskově
ulici, 50 m od náměstí. Tel. 777 347 577
* Pronajmu garáž v Náchodě. Tel. 732 167
291
* Prodám garáž v Běloveské ulici v Náchodě.
Tel. 723 426 453
* Nabízím hlídání dětí, péči o seniory a nemocné osoby. Praxi s dětmi i seniory mám. Vlastním
osvědčení všeobecná sanitářka a osobní asistentka. Pouze víkendy. Mobil:737 088 899
PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Přijmu zručného a samostatného muže
do hlavního prac.poměru na renovaci dveří do mladého kolektivu v České Skalici.
Nástup leden-únor 2008. TEL.:603 531 304
* Přivýdělek po celý rok 4-15.000,-Kč, po
dohodě lze pracovat i na HČ. TEL.:603 731 609,
www.novaprace.com
* www.PRIVYDELEK.EU TEL.:608 482 841
AUTO - MOTO
* Prodám vlek za osobní automobil zn.Sport
Jacht s uzaviratelným víkem, r.v.88, garážovaný,
cena dohodou, olr.Náchod. TEL.:777 077 075,
604 561 210
* Prodám Fiat 126 P 650 E, r.v. 1989, naj. 89 tis.
km, úplně bez koroze, cena 7000,-Kč + za 2000,Kč , úplně nové zimní pneu. Tel. 774 296 626
* Prodám Škoda Felicia, 1.6 MPI - combi, r.v.
1997, provoz 1998, červená barva, výborný stav,
129 tis. km, po STK a emisích, cena 68 000,-Kč,
tel. 777 104 584
* Prodám ŠKODA 105, předěláno na Š 120,
STK 10/2009, nové zimní a letní pneu. Cena
dohodou. TEL.:491 881 227

2 ZEDNÍCI NABÍZEJÍ
STAVEBNÍ PRÁCE
Provedeme zednické, obkladačské,
sádrokartonářské, zateplení
domu a rekonsrukce bytu nebo
domu
Náchodsko, Tel.604 343 372

Pronajmeme
zařízenou restauraci
v centru Náchoda
TEL.:602 575 252

Nebankovní půjčky
pro zaměstnance,
pro matky na MD, důchodce

BEZ POPLATKU!
Tel. 608 434 885

Rychlá a výhodná
bankovní půjčka
od 50 000 do 600 000,-Kč
minimální měsíční
příjem 12 000,-Kč
kontakt: 777 227 621

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

Přijmeme vedoucího
směny (mistra) do
dvousměn. provozu.
Požadované minimální vzdělání:
vyučení v elektrooboru, vyhl. č.50/78 Sb. vítána.
SAB-Trafo, s.r.o., Havlíčkova 2200, N.Město n.Met.
Informace podá: Ing.Tomáš, tel. 737 261 515

Svatební fotografie
Mirek Brát
www.fobra.crd.cz , Tel.: 604 867 052
CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU
800 282 282
Nové Město n/Met.-Březinky-Poslední mezonetový byt 4+kk (110m2)-nová výstavba .......... 2.877.897,-Kč
Nové Město n/Met.-Pozemek pro výstavbu provozovny-cca 6.000m2-u hlavní komunikace ...............info v RK
Nové Město n/Met.-Zahrada 624m2 v klidné zahrádkářské kolonii s větším zděným sklepem......230.000,-Kč
Nové Město n/Met.-Zahrada 3.385m2 (možno prodej i části) k výst.rekreačního objektu .............. 300,-Kč/m2
Náchod-Pozemek 1.230m2 pro výstavbu RD- v klidné lokalitě,částečně oplocený............................... 700,-Kč/m2
Náchod-Zahrada 955m2 s dřevěnou stavbou a sklípkem se nachází v klidné okrajové části ...............290.000,-Kč
Markoušovice-Chalupa 5+kk po kompletní rekonstrukci,zahrada 680m2 ................................... 2.500.000,-Kč
Sněžné v Orl.horách-Chalupa 3+kk po částečné rekonstrukci,pozemek 629m2 .......................... 1.500.000,-Kč
Zblov u Studnice-Zemědělská usedlost po rekonstr.stodoly a chlévů,pozemek 2.603m2 ..................950.000,-Kč
DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁŘ
*Komenského 29, 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

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí
POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCO
NÁBYTEK
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

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní
* 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

www.MARCONABYTEK.cz

STŘECHY

provedeme práce:
* pokrývačské * klempířské
* malby a nátěry * zednické
* tesařské * stavební práce
dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma
Tel. 608 345 132



Kadeřnický velkoobchod
Tomáš Drobný
Volovnice 300, 547 01 Náchod
Tel. 491 424 702, www.drobny.cz

CS LINK - Gital LINK (nově TV NOVA)
České a slovenské TV programy v digitálu
provádíme ZDARMA návrhy a projekty na

nabízí

MALOOBCHODNÍ
PRODEJ

špičkové vlasové kosmetiky, technických
pomůcek - fény, kartáče, hřebeny
Od 1.1.2008 zahájen prodej

VLASOVÝCH PARUK A
PŘÍČESŮ
vysoká kvalita, módní trendy
(vhodné i pro zdravotně postižené)
Možnost vyzkoušení paruk a příčesů
na prodejně v Náchodě, Volovnice 300

AUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOV
mechanické a klempířské
opravy vozidel
 opravy havarovaných vozidel na rovnacím rámu
 opravy i silně zkorodovaných karoserií
 nástřik spodků a dutin vozidel
 renovace veteránů, svářečské práce CO2
 výměny olejů, provozních náplní, rozvodových sad,
tlumičů pérování a výfuků
 opravy podvozkových částí brzdových soustav
 prodej náhradních dílů
ALEŠ ŠEVČÍK
723 588 725
MECHANICKÉ OPRAVY

JAN ŠEVČÍK
776 227 724
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

AGRO CS a.s.,
se sídlem
v Říkově

UPC Direct
* rekonstrukce STA
* rekonstrukce uzlových stanic
* rekonstrukce rozvodů pro příjem
digitálního vysílání (satelitní - pozemské)
* TV antén, satelitů, EZS, kamerových,
televizních a radiových systémů
prodej, montáž satelitních komponentů profi značek,
servis digitální měřící technikou autorizace ČR
TELKABEL CR, s.r.o.
Více informací na telef.:
Českých Bratří 89
491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)
604 264 708
547 01 Náchod e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po-Čt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

přijme pracovníka na pozici

ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO
VOZÍKU
Práce ve třísměnném provozu. Požadavky: průkaz na VZV

Nástup možný ihned.
Nabídky zasílejte na adresu:
AGRO CS, a. s., p. Tomáš Zítkol, Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
Bližší informace na tel. č.: 491 457 140 - p. Zítko Tomáš

PAMIX OKNA PLASTOVÁ

vysoká kvalita za rozumnou cenu
- 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
Neplaťte víc
- zákaznický kupon slev pro další dodávky než

Vážíme si našeho zákazníka! musíte!
S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

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

Kadeřnický velkoobchod
Tomáš Drobný
Volovnice 300, 547 01 Náchod
Tel. 491 424 702, www.drobny.cz

přijme do trvalého pracovního poměru pro provozovnu v Náchodě

PRODAVAČE ROZVOZCE ZBOŽÍ
Požadavky:
z řidičský průkaz sk. B z flexibilita
z vysoké pracovní nasazení z věk do 35 let výhodou
Nástup možný ihned
Životopis zasílejte na e-mail: drobny@drobny.cz

Realitní kancelář RAKO Trutnov s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Náchod - v zrekonstr. domě prodej bytu 2+kk v os. vl. v 1.NP s parkováním za domem ....... 990 000,-Kč
Náchod - Kramolna - udržovaný ŘRD 4+1+jídelna s garáží a zahradou, plyn. topení .........2.550 000,-Kč
Machov - udržovaná stylová poloroubená chalupa 4+1 v CHKO Broumovsko....................1.490 000,-Kč
Náchod - byt 3+1 s lodžií v 2. patře v os. vl., podlahová plocha 71m2, výtah, ul. Bílá .........1.150 000,-Kč
Nové Město n/Met. - pronájem nově zrekonstruovaných bytů 1+kk, podl. pl. 30m2.......... 3 600,-Kč/měs.
Náchod - RD 4+1+ 2 půdní pokoje 4 km od Náchoda se zahradou, uvnitř po rekonstr .......2.299 000,-Kč
Náchod - pronájem rod. domu 3+1 se zahradou......................nájem 7 000,-Kč/měs.+inkaso+20tis. záloha
Nové Město n./Met. - byt 3+1 v os. vl. v 3. patře s balkónem, ihned volný ..........................1.390 000,-Kč
Náchod - DB 3+1 s balkónem za Penny Marketem v 2. patře s výtahem, okna od cesty. ....1.350 000,-Kč
Police n/Met.-Velká Ledhuje - byt 2+1 s balkónem ve 3. patře na klidném místě .................. .770 000,-Kč
Náchod - prodej nových bytů v zrekonstr. zděném domě, 1+kk,2+kk,3+kk,4+kk. ................. INFO V RK
Božanov - zem. usedlost po rekonstr. s pozemkem v oblasti Broumovských stěn ................1.300 000,-Kč
Bohuslavice n/Met. - kamenný domek 2+1 k rekonstr. se zahradou 886m2 ............................. 550 000,-Kč
Nové Město n/Met.- stavební pozemek 1 012m2 okraji obce s dřevěnou chatkou................. 645 000,-Kč
Studnice- Zblov - RD 5+1 s balkónem, lodžií, garáží a zahradou o výměře 665m2..............2.450 000,-Kč
Náchod - pronájem v centru plechového objektu (17m2) vhodného na uskladnění .............12 000,-Kč/rok.
Náchod - podsklep. chatka na vl. pozemku 432m2, slunné místo, voda na pozemku............... 330 000,-Kč
Náchod - družst. byt 3+1 s garáží na Plhově ve zděné bytovce v 2. patře s balkónem .........1.350 000,-Kč
Červený Kostelec - RD 4+1, klidné místo téměř u lesa s garáží a uzavřeným dvorem ........2.100 000,-Kč
Slatina n/Úpou - RD 4+1 po vnitřní rekonstr., nedaleko Babiččino údolí, Ratibořice ..........1.200 000,-Kč
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

Broumovské strojírny Hynčice, a. s. Hynčice u Broumova
přijme do pracovního poměru zaměstnance těchto funkcí a profesí:

VEDOUCÍ NÁSTROJÁRNY A HOSPODAŘENÍ S NÁŘADÍM
z vzdělání US strojního zaměření s maturitou
z praxe minimálně 5 let
z znalost německého jazyka vítána

KONSTRUKTÉR
z vzdělání US strojního zaměření s maturitou
z znalost německého jazyka vítána

SOUSTRUŽNÍK
z vyučení ve strojírenském oboru

BRUSIČ NA KULATO
z vyučení ve strojírenském oboru
ABSOLVENTY VŠ STROJNÍHO ZAMĚŘENÍ SE ZNALOSTÍ NĚMČINY
Broumovské strojírny Hynčice, a.s. Hynčice u Broumova
54983 Meziměstí 3, tel. 491 405 537

DANĚ, PTÁTE SE, JAK NA NĚ
Naše
společnost
(s.r.o.)
přijala
v průběhu r. 2007
dvě zálohové platby
na dodání a montáž
oken pro bytovou
výstavbu. Z těchto
přijatých
zálohových plateb byla
odvedena DPH ve výši 5%. Skutečná
realizace této zakázky je plánována na
začátek února r. 2008. Jak vyúčtovat tuto
zakázku, když na přelomu r. 2007 a 2008
došlo ke změně výše sazby DPH z 5% na
9%?
Z přechodných ustanovení zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
v platném znění ( dále jen ZDPH ) vyplývá,
že se sazba daně řídí okamžikem povin-

nosti přiznat daň tj. zejména podle § 21 a
násl. ZDPH. V souladu s § 21 odst. 1 ZDPH
jste povinni přiznat daň na výstupu ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni
přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane
dříve. Pokud tedy dojde k situaci , že platby
( zálohy ) byly přijaty v r. 2007, byla z nich
správně odvedena DPH ve výši 5%. Po
dokončení zakázky v r. 2008 bude z rozdílu
mezi celkovým základem daně a základem
daně z přijatých záloh odvedena DPH ve
výši 9%.
Např. Celková hodnota zakázky je 100 tis +
DPH. Zálohy placené v průběhu roku 2007 50tis+DPH ( 5% ). Zůstatek pro doúčtování
v r. 2008 je tedy 50 tis + 9% DPH.
Ing. M.Galuščáková,
Královská účetní s.r.o., Kamenice 155,
547 01 Náchod, tel.491433029

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
z nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro společenství vlastníků
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

V naší správě je nyní 5827 bytů ve 272 bytových
domech. Dobře tak víme, že každý dům musí být
samostatně hospodařícím subjektem, má - li mít
spokojené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše
komplexní nabídka smířuje ke společenství vlastníků
bytových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy,
účetnictví, provozní činnosti, právních úkonů, technické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho
stabilního technického a ekonomického zázemí. VY
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

V Pekle u Nového Města nad Metují byla
v prosinci 2007 postavena nová automaticky
pracující bezobslužná měřící stanice „MSVT
Peklo“, která bude realizovat měření vodního stavu Olešenky.... V případě mimořádné situace (překročení stupně povodňové
aktivity) stanice automaticky oznámí tuto
situaci na pracoviště vodohospodářského
dispečinku státního podniku Povodí Labe.
Královéhradecký kraj poskytl Novému Městu nad Metují na vybudování stanice dotaci
ve výši 215 000,-Kč.
Novoměstský zpravodaj, leden 2008

KRÁSNÝ
VÁNOČNÍ
DÁREK
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při
Základní škole, Náchod, Komenského 425
v čele s předsedou MVDr. Faltou zakoupilo interaktivní tabuli Activ Board pro práci
integrovaných žáků ( děti se specifickými
vzdělávacími potřebami, talentovaní, hendikepovaní a sociálně znevýhodnění žáci).
Tabule byla instalována do místnosti školního poradenského pracoviště, kde ji děti
budou využívat.Tato novodobá technologie
působí na všechny smysly, mluvíme o multisenzoriálním přístupu. Předností je i to,
že samy děti mohou jednotlivé informace
doplňovat, či s nimi manipulovat na ploše
tabule.
Celý projekt byl také podpořen i dalšími finančními prostředky rodičů žáků naší
školy. Všem Vám děkujeme
(I.T.spec.pedagog)

NOVÁ BROŽURA

Jaroslav Jirásek tel: 721 352 608 mail: jjirasek@mmreality.cz

www.mmreality.cz

Na veletrhu turistických možností Regiontour Brno 2008 bude prezentována
nová propagační brožura Mikroregionu
Úpa. Představí se v ní všech osmnáct obcí
mikroregionu - formou textu i fotografií.
Brožuru připravil redaktor Červenokosteleckého zpravodaje a fotograf Oldřich
Nermuť.
(r)

SPANILÉ JÍZDY JIRKY HAVRDY
z Příbram z Klatovy z Žďár

Ještě to pořádně nezačalo a Jirka si musel dát „pohov“. Účast Jirky
Havrdy na Mistrovství světa 2007 v benchpressu v Dánsku přinesla Jirkovi zranění a několikaměsíční sportovní půst. Vloni koncem května si
hned při prvním pokusu natáhl a natrhl sval na rameni, bicepsu a prsou.
Následovaly dlouhé měsíce léčení a rekonvalescence.
A tak plánovaný kolotoč musel Jirka omezit pouze na tři účasti v
soutěžích....
„PŘÍBRAMSKÝ SILÁK“ se konal 1.prosince 2007 a Jirka se ho
zúčastnil ve váhové kategorii nad 110 kg. Jak bývá jeho zvykem, přijel
si sem pro 1.místo, vzepřenými 245 kg, pod Federací IPF, kde probíhají
dopingové zkoušky. Za sebou nechal Mistra ČR Podlipného (240 kg) a
Mistra světa Hlinku (230 kg) - oba soutěží za Federaci EPF, kde neprobíhají dopingové kontroly.
Jirka si tradičně nenechal ujít ani Klatovský
OPEN v sobotu 8.12.2007. Tady vzepřel 255 kg,
postaral se o nejlepší výkon v ČR bez dresu a
stal se celkovým vítězem openu.
Soutěže roku 2007 zakončil 16.prosince 2007
ve Žďáru nad Sázavou. Jirka tady zabodoval bez
bodu - zvítězil, ale ceny se vzdal ve prospěch
soupeřů a závod pojal jako exhibici pro nové
zájemce o benchpress...
I přes všechny nepříznivé vlivy má Jirka Havrda za sebou vítězství, která mu dávají sílu a kuráž
pustit se s vervou do dalších tréninků a plánovat
novou sezónu. A v Jirkově stylu, skromnost do
benchpressu nepatří. A tak hned zjara se chystá
na Mistrovství ČR do Kašava u Zlína, v červnu hostí Praha Mistrovství světa v benchpressu,
srpen je ve znamení Mistrovství Evropy, letos na
Slovensku v Bratislavě. Pokud se Jirkovi podaří
snížit tělosnou hmotnost, chce startovat ve váhové kategorii do 125 kg a vytvořit český rekord.
Lepší vyhlídky by měl v této kategorii i na Mistrovství světa. No, necháme se překvapit...
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Hledáme nové tváře! Zájemci a zájemkyně hlaste se!
Agentura SINDY s.r.o. Hradec Králové
tel. 495 215 259, 775 944 470, 775 944 471, 777 944 416

PŘEČETLI JSME ZA VÁS...
„POVODŇOVÁ HLÍDKA“
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POTŘEBUJETE PENÍZE?

Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?

Tak proč si nepůjčíte?
Výše úvěru
30 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč

Délka splácení
58
58
58
58

měsíců
měsíců
měsíců
měsíců

Výše splátky
770
1 250
2 350
4 400

Celkem zaplatíte

Kč
Kč
Kč
Kč

44
72
136
255

660
500
300
200

Kč
Kč
Kč
Kč

Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání!

Zavolejte: 724 725 799

Ať si kdo chce, co chce říká, bez pomoci a podpory, nejsou medaile... Za uplynulé období adresuje Jirka svůj dík: Ložiska velkoobchod
Náchod - Vít Jirásek, SVC Náchod Vladimír Vitver, Hotel BONATO
Náchod, Výrobní družstvo Sněžka Náchod, Pivovar Primátor, LITO trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dobříchovice, D.O.K. Jaroslav Černý
- Obklady a dlažba, Profireal - půjčky a úvěry 775 659 221, BGS Nářadí - Petr Kovář, RGP Náchod, Ivo a Eva Stejskalovi, MARFISBAR
Náchod, Petr Klikar - Studnařství, Firma Miroslav Pařízek, zateplování
budov a také celému svému realizačnímu teamu, manželce Petře za
trpělivost a všem ostatním, kteří ho podporují, byť o nich nepíšeme....
připravila Laďka Škodová, foto archiv Jirky Havrdy

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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