S NÁMI JE KAŽDÁ ZEM BLÍZKO

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

NAVŠTIVTE NÁS V OBCHODNÍ PASÁŽI MAGNUM NA KAMENICI V NÁCHOD

Využijte slev na letní dovolenou 2009

CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy
Slevy až 11% do 31.1.2009 a zaplacení zálohy 50%
Svozy z NÁCHODA POUZE U NÁS
CK Čedok – Sleva za včasný nákup až 15% do 31.1.2009 a složení zálohy alespoň 30%. Sleva pro seniory ve věku nad 55 let ve výši
50%. Transfer z/na letiště zdarma.
CK Zemek, Melissa Travel, Viamare, Parkam, Kovotour, Alex, Galatea, Periscope Skandinavie, Greece Tours,
Bulgariatour, Fischer, Firo tour a mnoho dalších
Výrazné slevy. Neváhejte a přijďte si vybrat.
CK Alexandria - sleva za včasný nákup až 12% do 31.1.2009 a složení zálohy alespoň 50%.
CK Exim-využijte slevy až 12% při rezervaci zájezdu do 31.1.2009 a složení zálohy alespoň 30%. Transfer z/na letiště zdarma.
CK Blue Style – využijte výrazných slev-dítě do 15 let zcela zdarma,záloha 1000,-Kč /osoba
CK Monatour – sleva až 8% do 28.2.2009 nebo dítě zcela zdarma, svozy z Náchoda

Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2009 s odjezdem z NÁCHODA

****
Divadlo Broadway – nový český muzikál MONA LISA – 28.3.2009 od 18:00
Tajemný příběh tváře z obrazu! Hvězdně obsazený nový český muzikál. Hrají: Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Dasha, Josef
Vojtek, Petr Kolář, Petr Muk,…..
Cena: 1149,-/1099,-Kč dle kategorie vstupenek včetně dopravy a průvodce
****
Divadlo Karlín – muzikál CARMEN – 13.6.2009 od 19:00
Světová premiéra českého muzikálu. V hlavní roli Lucie Bílá.
Cena: 1050,-Kč včetně dopravy a průvodce
****
ČEZ Aréna Pardubice – Lord of the Dance – 24.2.2009 od 20:00
Nejslavnější irští tanečníci opět v ČR.
Cena: 1.450.-/1.050,-Kč dle kategorie vstupenek včetně dopravy a průvodce
****

!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

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

* stěhování bytů,
kanceláří a nadměrných
předmětů
* zámečnické práce
* drobné stavební práce
tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327

Spolehlivě

Diskrétně

24 hodin denně

VESTAVNÉ SKÍN NA MÍRU
zakázková výroba

Novoroní pjka
všem
TRUHLÁSTVÍ
Tomáš Šnajdr

- nebankovní pjky pro
každého bez prokazování
píjm - nejnižší úrok v R vyhodnocení žádosti zdarma
- rychlá realizace tel.737 168 683
- nejdeme do registru

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

491 421 711

ÚVÌROVÉ CENTRUM
PÙJÈKY NA COKOLIV

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ
až 500 000,- bez ruèitele
pøefinancování
nevýhodných pùjèek a karet

HYPOTEÈNÍ ÚVÌRY
AMERICKÉ HYPOTÉKY
i bez nutnosti odhadu
až do 100% ceny nemovitosti

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY

VELKÝ POSEZÓNNÍ VÝPRODEJ

AKCE

ARÉ
NOVÉ ZteA, noSvéTod
vezete,

staré piveze
e
zbytek doplatít

i bez doložení pøíjmù
bez registrù
odhad zdarma
vyplacení úvìrù i exekucí
nemovitost mùže být i tøetí osoby
RYCHLÉ VYØÍZENÍ
BEZ JAKÝCHKOLIV POPLATKÙ PØEDEM

tel.: 774 061 137
777 061 131
491 417 180

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

* S O U K R O M  * Š I KOV N  * R O Z U M N  * RYC H L E *
SEZNÁMENÍ
* 30letá žena nehledá peníze, majetek ani milence, jen muže, který jí doprovodí na ples. TEL.:774
454 852
* Jmenuji se Lucinka, bude mi 12 let a bydlím v
Náchod 3 msíce. Moc jsem si k vánocm pála
poznat maminku, protože ji nemám. Ale nesplnilo
se mi to. Tak hledám hezkou, hodnou, usmvavou
maminku a pro tátu (42 let) kamarádku. Dkuji
Lucinka. TEL.:606 709 231
NEMOVITOSTI
* Koupíme býv. zem. usedlost s pozemkem
cca 4-5000 m2 do 2,8 mil. k nasthování okr.
NA,TU,RK. Tel.: 608 883 012
* Prodám tetinový podíl cihlového inžovního domu v centru Náchoda. V dom je celkem 5
byt a ke tetinovému vlastnictví náleží také právo
užívání bytu 2+1 ve III. poschodí domu a podíl na
zisku z nájemného ze dvou byt. Cena: 1.650.000,K tel.. 606951546
* Sháníme RD ve Velkém Poíí, Hronov a okolí, cena dle stavu. Tel.: 773 55 90 14
* Prodám zemdlské pozemky v Horních Teplicích cca 4 ha. Cena k jednání. Tel.. 606951546
* Koupíme rodinný dm pop. byt v Náchod a
okolí na tel.724 869 259.Dkuji za nabídky.
* Hledáme ke koupi stylovou chalupu, chatu na
polosamot s pozemkem cca 300m2, okr. TU,NA,RK,
krásný výhled, klid, les. Tel.: 608 88 30 12
* Prodám rodinný dm se zahradou v klidné ásti
msta Hronova. Cena: 1.500.000,- Tel.: 732/900 112
* Dlouhodob pronajmu garáž v Náchod.
TEL.:732 167 291
* Nabízím k pronájmu terasovitý pozemek v
Hronov (1000m2) vhodný pro vybudování malého okrasného zahradnictví. Na pozemku eka, pitná voda, el. proud, malá budova. Cena dohodou.
Kontakt: garden.in@seznam.cz
* Prodáme stavební pozemek v Náchod. Tel.
777 81 80 53
* Prodám nájemní dm v Hronov, který se
nachází v blízkosti Plusu a centra msta Hronov.
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu
uritou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neuritou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti
3+1 a 1+0. Cena 2.590.000K,- e-mail: fninvest@
seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodáme velký RD v Náchod. Tel. 777 81 80 53
* Koupíme RD v Náchod a blízkém okolí s 1-2
byt. jednotkami. Rychlá platba. Tel.: 777 638 525
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici, celý podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K. TEL.:775 061
233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepený, cena 2.06 mil.K. TEL.:775 061 233, e-mail:
faifr@seznam.cz
* Prodám ve Žáru n.M. RD 5+1 ÚT na uhlí,
koupelna, WC, menší zahrada, cena k jednání 950
tis.K. TEL.:608 245 634
* Prodám RD v Jaromi 5+kk, cena 2,6 mil.K.

Pjky!
Pro zamstnance, maminky,
dchodce a podnikatele
BEZ POPLATKU!
BEZ RUITELE!
LEVNJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589
Přijmeme VEDOUCÍ/HO
prodejny potravin
v Teplicích nad Metují
Nástup dle dohody.

TEL.:491 401 284

NEBANKOVNÍ
ÚVRY, PJKY

Pro zamstnance, podnikatele,
dchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!
731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

NE

JVYŠŠÍ CENY

za starý nábytek a nepotebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny pi sthování,
prodeji nemovitosti i likvidaci pozstalosti.

TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Prodám menší RD v Jaromi 2+1 s pozemkem
o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.K. TEL.:774 699
600, 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemek v Jaromi 1000 m2
cena 790 tis.K. TEL.:774 699 600, 775 061 233,
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám garáž v Novém Mst n. Met. u slévárny, 31m, 160 tis., tel: 602 280 857
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Náchoda v cena do 1,5 mil.K. Menší opravy nevadí.
TEL.608 245 634
* Prodám devnou chatu na Špince u erveného Kostelce. Vlastní pozemek 1024 m2, voda
veejná a vlastní studna na pozemku, 220 V, TV
píjem, suché WC, kolna. Prodej vetn veškerého
vybavení chaty, dále laminátové lod, 6 m3 bazénu,
sekaky na trávu, náadí, zásob deva atd. Atraktivní místo u lesa s nádherným rovinatým pozemkem.
Tel.: 605207762
* Prodám RD v Dolní Radechové. TEL.:739
416 805 a adový dm ve Studnicích u Náchoda.
TEL.:605 980 739 volat po 17.hod, RK NEVOLAT
* Koupím RD nebo chatu - pro celoroní obývání
v okolí Náchoda,Broumova, Trutnova Rychnova
n.Kn, Hradce Králové, levn, možno i ped rekonstrukcí, nabídnte: tel.721 782 012
* Prodej novostavby RD v Jaromi na Cihelnách, 5+1, zahrada 892 m2, cena 4.050.000,- K,
RK nevolat, tel. 723 921 983
BYTY
* Nabídnte ke koupi byt 1+1,2+1 v Náchod,
Hronov, Velkém Poíí. Tel.: 608 667 734
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronov. Tel. 608
11 00 41
* Nabízíme pronájem velkého 1+ 1 (2 + kk) v
rodinném domku nedaleko Náchoda. Nájemné
3500,- k + spotebovaná elekina a voda. Tel. 602
846 331
* Pronajmu dlouhodob 1+kk s terasou, 31 m2 ve
2.NP v Náchod na Lipí naproti hospod, nájemné
+ zál.energie 5.100,-K. TEL.:608 90 30 70
* Máma s dtmi hledá podnájem do 5000,-K
v. nebo koupí 1+1 do 500 tis.K. Náchod. Platba
hotov. TEL.:603 550 557
* Pronajmu zaízený byt 2+1 v Náchod - Plhov. Volný ihned. Vyšší kauce. Tel. 604 437 128
* Pronajmu dlouhodob 1+kk v Náchod, 31
m2, ve 2.NP poblíž centra. Nájemné + zál.energie
5.100,-K. TEL.:608 90 30 70
* Nabízíme k pronájmu (5.200,-K) nebo k prodeji (1.379.000,-K) byt 3+1 (72,5m2) v 6.pate
zatepl.domu v Náchod,ul.Bílá.Byt je po ást.
rekonstr.,s plast.okny a pkným výhledem na Staré
Msto.Tel:602 204 002-Ideal Reality
* Atraktivní klidné místo na okraji erveného
Kostelce - k pronájmu nabízíme dv obytné místnosti o výmrách 12,80 m2 a 21, 20 m2 za msíní
paušály K 2.800,-- a 3.100,--. V budov sociální
zaízení. Smlouva na 1/2 roku s možností jejího
prodloužení. Info na tel.: 733/131 139.
* Pronajmu dlouhodob nadstand.slunný byt
3+1, 105 m2 po kompl.rekonstrukci v RD ve Vysoké Srbské, nájem 5500,-K. TEL.: 608 90 30 70
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod na sídlišti u nemocnice. Bližší informace na telefonu 732 500 386
* Prodáme byt v OV 1+1 (42 m2) v N.Mst n.Met.
poblíž centra. Byt se nachází v 2 NP zdného domu
a je po kompl.rekonstrukci- plast.okna, plov.podlahy, nové elektro, kuch.linka. Volný ihned. Cena:
970.000,-K. Tel:724 869 259. RK-nevolat
* Dlouhodob pronajmu nadstardartn vybavený
byt v R.D.v Novém Mst nad Metují v klidné
lokalit 3+1(100 m2), po celkové rekonstrukci,
pln vybaven, koberce, ložnice, kuchyská linka, sklokeramická deska, trouba, myka, lednice,
praka, sedací souprava, TV, satelit, internet, balkon, parkovací stání, sbr komunálního odpadu,
volný od 02/2009. Cena vetn energie 10.200,K msín. Tel:608 113 444
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchod, blízko centra, po ást.rekonstr., celkové zateplení, plast.okna
atd. Cena dohodou. TEL.:604 611 468 po celý den
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod Ržová ul., kuch.
linka. Nájemné 8500,-K v.inkasa. Vratná kauce
15tis.K. TEL.:739 578 943
* Hledám podnájem bytu 3+1 v Náchod nebo
blízkém okolí. Možnost nasthování co nejdíve.
Tel:606 134 305
* Prodám byt 1+1 v osob.vlast. v Rychnov n.Kn.
- Na Trávníku. TEL.:774 646 532
* Pronajmu 3+1 na Plhov v Ná, bezdtný pár.
TEL.:608 248 016
* Pronajmu 2+1 s halou a balkonem 70 m2 v centru Náchoda, ve zdném dom. 1.kat., ihned volný.
TEL.:491 428 464
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda. Nájem +
služby 7500,-K. Volný ihned! kauce 15 000,-K.
Tel. 723 309 838
* Pronajmu byt 1+2 v Hronov, I.kategorie, se
zaízením, vratná kauce 40 000,-K. Nájem dohodou. Tel. 736 537 033
* Dlouhodob pronajmu byt 3+1 v Náchod na
Brance, vetn zaízení. TEL.:732 167 291
* K dlouhodobému pronájmu nabízíme byt 3+1
v Broumov, Kinická 209, l.podlaží. Informace na
tel.: 733 131 189
* Pronajmu byt 3+1 v Provod, volný ihned.
TEL.:602 959 862
* Pronájem nového rodinn.domu bungalov. typu
4+1 obyt.plocha 12O m2 v obci Hoiky u eské
Skalice, oban.vybavenost v míst, možnost ásteného vybavení a zaízení, velmi vyhodná nabídka, vhodné pro rodinu s dtmi, pozemek 800 m2.
Info. na tel. 733198286
* K dlouhodobému pronájmu nabízíme byt 5+l
v Broumov, Pionýrská 361, 4.podlaží. Informace
na tel.: 733 131 189
* Prodám 1+kk 32 m2 v Hronov, zdný, nová
koupelna + kuchy. Cena 540.000 K. Tel. 777
038 022

* Pronajmu dlouhodob byt 3+kk v Náchod u
centra v RD, nájem 4500 + inkaso + kauce. Tel 776
266 328
* K dlouhodobému pronájmu nabízíme byt 3+1
v Jaromi, Hradecká 157, 1.podlaží. Informace na
tel.: 733 131 189
* Pronajmu 2+1, I.patro v RD v Náchod Blovsi,
na klidném míst u lesa. Nájem + inkaso 7000,K, kauce 10 tis.K - po dohod na splátky. Volný
ihned. TEL.:723 636 589
* Pronajmu byt 2+1 v centru HK. TEL.:491 424 999
* Pronajmu byt 3+1 v eské Skalici a byt 3+1 v
Trutnov. TEL.:491 427 880, 777 027 664
* Prodám v Náchod na Bloveské ul.- áste.
rekonstr. byt 4+1 (90 m2) v OV, nutno vidt, ihned
volný. Cena 1 750 000,-K. Tel. 774 329 994 - v
pípad zájmu zajistím nacování!
* Nabízím dlouhodobý pronájem družstevního
bytu 4+1 v Broumov na Spoilov, 5. patro, cca
80m2, plastová okna, krásný výhled na Broumovské stny. Nový výtah po rekonstrukci. Volný od
bezna 2009. Kontakt 608 579 546
* Pronájem bytu 1+ 1 v Náchod na Bloveské,
nájem 4300,-K + energie tel. 723 921 983 RK
nevolat
* Prodej bytu 3+1 v eské Skalici, OV, 76 m2,
cena 1.400.000,-K, RK nevolat, tel. 723 921 983
* Pronajmu byt 1+2 po rekonstrukci v Náchod,
volný ihned, Požaduji kauci. TEL.:602 827 860
* Nabízím dlouhodobý pronájem družstevního
bytu 4+1 v Broumov na Spoilov, 5. patro, cca
80m2, plastová okna, krásný výhled na Broumovské stny. Nový výtah po rekonstrukci. Volný od
bezna 2009. Kontakt 608 579 546
* Pronajmu 1+1 na Bloveské ul.v Náchod
náj.4900,- + inkaso. Kauce 5000,-K. TEL.:608
232 327
* Pronajmu byt 1+1, áste.za., v centru Náchoda. Požaduji kauci. TEL.:774 281 116
* Nabízíme Vám prodej pkného prostorného
bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jarome.
Byt se nachází v 1.NP cihlového domu v klidné
ásti msta. Ve mst je veškerá obanská vybavenost cena 890.000K. Tel: 773 268 500,775 061
233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+kk v centru Náchoda, Palachova ul.1457, kauce 20 tis.K. Nájemné 4000,-K +
1500,-inkaso. TEL.:775 061 233, e-mail:faifr@
seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 v Jaromi, nájemné 3500,K + inkaso. TEL.:775 061 233
* Pronajmeme byt 2+kk na SUN v Náchod. Volný ihned. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám družstevní byt 1+1 /44 m/2 / s vlastním
balkonem a koupelnou s vanou upravený na 2 +
kk.byt je velice slunný, 2.poschodí u nemocnice
v klidné ásti Náchoda. Cena 695 tisíc. TEL.:739
282 487
* Pronajmu byt 1+1 blízko centra Náchoda, volný
ihned, nutná kauce. Tel.602890915
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda. Tel. 724
078 566
* Dlouhodobý pronájem renovované ásten
zaízené garzonky v Bloveské ul. v Náchod.
Nižší nájem. Kauce. Tel. 731 033 040 po 18. hod.
* Prodáme nadstandardní byt 3+kk (80 m2), výtah,
V. podlaží v Okrové ul. v Náchod. Tel. 604 45 80 10
* Pronajmu dlouhodob garsonku (1+1) v
Novém Mst nad Metují, nájem 5400,-K v.
inkasa, vratná kauce 10 000,-K - možno ve splátkách. Tel. 721 562 267
* Pronajmu dlouhodob byt 2+kk, v Novém
Mst nad Metují -Krín. Tel. 603 311 685
* Prodám byt 57 m2 v centru Hronova v OV 2+1,
plast.okna, nové el.rozvody, spoluvlastn.na pozemcích. Cena 1.05 mil.K. TEL.: 731 066 129
* Prodám nebo pronajmu prostorný slunný byt
3+1 v OV v Náchod SUN. Dm zateplen, nová
fasáda, plast.okna i dvee. V byt provedeny drobné úpravy a rekonstrukce. Z balkonu krásný výhled
na zámek, volný od ledna 2009. Cena pi prodeji
1.350 mil.K. Pronájem 5000,-K + inkaso - do
budoucna možný prodej. TEL.: 602 160 229
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchod, nájem 3000,-K
+ služby, vratná kauce 12 tis.K. TEL.:777 594 401
* Nabízím pronájem samostat.pokoje s píslušenstvím a zvláštním vchodem, zaízený, RD v
Náchod. TEL.:491 428 024
* Pronajmu slunný byt 1+1 na sídlišti SUN v Náchod od ledna 2009, dlouhodob. Tel. 728 00 88 67
* Prodám dr.byt 2+1 s lodžií, celkem 65m2 ve
Velkém Poíí-Na Škvárovn. Byt má nová plastová okna,nové stoupaky, celý dm je nov zateplený a má novou fasádu. Výhodná Cena 750.000,K Tel. 605 212 203
* Prodám hezký byt 3+1 70m2 na klidném míst
v Hronov. Byt je v OSOBNÍM VLASTNICTVÍ
(možnost hypoténího úvru) Cena dohodou. Tel.
739 486 402
* Pronajmu pkný byt 2+kk v Náchod - Plhov,
6500,-K ms. v.inkasa. Vratná kauce 20 tis.K.
TEL.:604 134 304
* Prodám garzonku s balkónem s pkným výhledem v OV v Novém Mst nad Metují. Tel.607
980 938
* Matka s temi dtmi hledá podnájem v Novém
Mst/M. Platím nyní nájem 9.700,což je velmi nároné a ráda bych sehnala bydlení do 6.500 vetn poplatk. Velice vám dkuji za nabídky. Tel.604 328 274
* Koupím byt nebo domek - Hronov, Náchod,
.Skalice, .Kostelec nebo Nové Msto nad M..
Cenu respektuji, RK nevolat! Tel. 723 735 740
* DLOUHODOB pronajmu garsonku 30m2 v
Novém Mst nad Metují. Byt je zateplen, plastová
okna. Pi nástupu kauce. Byt je volný ihned. Tel:
608 323 373
* Pronajmu byt zdný 3+1 cca 71 m2, v centru
Náchoda. Nájem 4.500
+ kauce 12.000 K. Volný ihned. 604 774 115
* Vymním 1+4 mstský byt v erveném Kostelci za 1+1 nebo 1+2 v Náchod. Tel. 777 27 03 46
* Nabízíme k prodeji byt 2+1 OV (49 m2), který

se nachází v klidné ásti Nového Msta n.Met.- v
Krín. Je v 1.NP okálového domu a po rekonstrukci - plast.okna, nová koupelna, stropní kazety. Cena:
775.000,-K. Tel.602 204 002 - Ideal Reality
* Koupím vtší byt 1+1 nebo menší 2+1 (2+kk) v
OV v Náchod, nejlépe na Plhov. Tel. 737 687 635
* Pronajmu garsonku - od 1.2. v Blovské ul. v
Náchod. Za 5 500,-K (vetn inkasa) kauce 15
000,-K. Tel. 739 576 986
PÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Muž a žena - dchodci hledají odpolední úklid
nebo jakoukoli jinou práci. Pouze Náchod. Tel. 737
108 250
* Práce z kanceláe, z domu. Výdlek až 6000,K/týden. TEL.:603 731 609
* PRÁCE Z DOMU, info pouze SMS S ADRESOU na tel:732635109
* Pracovní píležitost - práce z domova: www.
internetjobcz/1 - lze na hlavní i vedl.innost
* Pijmu asistentku na 2-3 hod. denn PCINTERNET-WORD. Jen z Náchodska. e-mail:
atrk@email.cz

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozstalosti, z pdy, i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

KOUP
* Provedu odhad vašich poštovních známek
a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji ády,
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602
735 593
* Koupím staré stahovací svtlo do kuchyn
- 500 K. Litinovou vanu na zvíecích nožikách
- 500,-K. Selský stl a židle. Tel. 776 34 17 68
* Koupím staré pohlednice, vyznamenání a turist.
hole se štítky. TEL.: 608 420 808

Pronajmeme obchodní prostory
v centru Náchoda
120 m2 - 1.patro
TEL.:602 462 397

PRODEJ
* Prodám sporák se sklokeramickou deskou
MORA 3476 za 3000,-K. TEL.:724 073 811
* Dvee a okna plastová, bílá a hndá, nová z neuskutenné stavby. Levn, dopravu zajistím zdarma. Tel: 777106709
* Levn prodám starší bílé plné dvee 80P.
Vhodné na doasné uzavení stavby apod. Tel. 602
103 775
* SUPER CENA! Prodám novou, nepoužívanou
snhovou frézu typ TORO 828 LE, bžná cena
62 tis.K, NYNÍ 30 tis.K. - el. i runí startování,
6 rychlostí, délka odhozu snhu 14 m. TEL.:602
145 222
* Prodám šamotové cihly, ks za 4 K. Tel. 602
605 215
* Prodám komplet.ratanový nábytek do jídelny - lustr, proskl.stl, 4 židle, gau, houp.keslo,
pohovka. Cena dohodou. TEL.:731 066 129
* Prodám pšenici a trikitale 400 K/q, šrot + 50
K/q, pytle výmnou. Brambory Karin 6 K/kg.
Vše pstované bez umlých hnojiv. Slavtín. Tel.
732 381 524
R ZNÉ
* ANGLI TINA, ŠPANLŠTINA - soukr. výuka v
Náchod. Mám státní jazyk. zkoušky. Tel. 737 877 468
* Zajiš ujeme osobní asistenci pro klienty rzného
vku. Vy si uríte kdy k vám asistent pijede a na jak
dlouho. Koupání, pomoc
pi osobní hygien, doprovody, rehabilitace, pedikra.
85 K/1 hod. Lze hradit z píspvku na péi. Tel. 491
520 308, 739 439 063
* Daruji neomezené množství hlíny za odvoz. Velký
Tebešov. TEL.: 739 814 111
* Hledám solidního kutila, který je schopen vyrobit
pohyblivou kostru modelu dinosaura. Tel. 777 247
529, 10-15 hod.
* Pronajmu garáž v centru Náchoda. Tel. 724 078 566
* Pronajmu vtší garáž v Polici N.M., Ostašská ul,
volná od 1.2.2009. Tel. 607 550 227
* Hlídání dtí (i v noci) - ped. vzdlání, dlouhodobá
praxe, úklid domácností, žehlení - pracovitost, bezúhonnost, zdravotní prkaz. Tel. 739 955 796
* www.hubnete.cz/vrbata
AUTO-MOTO

608103810, 606270421
Zprostedkuji kreditní kartu VISA
na 100 000,-K.
Potebujete pouze obanský prkaz a
1000,-K pi založení karty.
Bez píjm a registr.
Hledáme spolupracovníky.
TEL.:731 817 679
603 940 082

Psí salónek Matýsek
* provádíme střihovou úpravu psů
různých plemen i voříšků
* při první návštěvě má pejsek
koupání zdarma
TEL.:602 361 768
Vysokov 73

Pronajmu zavedený obchod
ve Velkém Devíi
TEL.:732 416 168

Přijmu
asistentky/ty
do obchodní kanceláře
v Náchodě.
Informace
na tel.: 777 345 132
PO-PÁ

* Prodám FORD TRANSIT r.v.2000, najeto
160.000 km, 1. majitel, koupeno v R, pravidelný
servis, cena 99.000 K. Tel. 724 249 119
* Prodám RENAULT MEGANE r.v.1998, naj 92
tis.km, v dobrém stavu. 45 tis.K. TEL.:739 416 805
DOMÁCÍ MAZLÍ CI
* Prodám istokrev.štn zlatého retrívra. Tel.737
221 189
* Daruji štn fenku 4 ms. syrský vilteriér, jen do
dobrých rukou. Tel. 776 684 920

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU
800 282 282
Vižňov u Meziměstí-Pěkná chalupa (3+1)se stodolou,garáží a velkou půdou pro vestavbu,poz.2364m...................... 1,89mil.Kč
Náchod-Branka-Velmi pěkný družst.byt ve zděném domě,2.patře,po kompl.rekonstr,s luxus.kuch.linkou ....................... k jednání
Slavoňov u N.Města n.M.-Pozemek(12.000m2-možné i část)) ke komerčnímu využití,sítě na hranici ....................125,-Kč/m2
Šonov u Broumova-Nadst.zděný,družst.byt 3+1 (75m2) v 2.NP,s vlast.topením a studnou+2 garáž.....................1.055.000,-Kč
V.Jesenice u Č.Skalice-Velký RD-3+1a 5+1po rekonstr.,3 garáže-možné komer.využ,poz.688m2 ......................2.195.000,-Kč
Č.Čermná u Náchoda - Restaurace s bytem (1+1), sálem,výčepem, salonkem a přísluš., poz.551 m2 ...................1.100.000,-Kč
Teplice n.Met.-Zdoňov - Pěkný RD(4+1) na klidném místě, 2 koupelny, u domu zděná kolna, poz. 581 m2................ 1,5 mil Kč
Lhota p.Hoř.u Č.Skalice-Restaurace (200 osob),s barem(60 osob)-vše po rekonstr.,byt(4+1),poz.6096m2 .................. k jednání
Svídnice u Kostelce n.O.-RD (3+1) o zast.pl.227m2,2 garáže a velká půda pro vestavbu,poz.441m2 ....................790.000,-Kč

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ
*Dukelská 662, N.Msto 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, .Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

DRUHOTNÝCH SUROV
P+P
KUP
IN
Ý
V
Pavel Plíštil
Zabýváme se svozem, tídním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.
Pistavíme kontejner a odvezeme.

www.orangeconstruction.cz
* Prodej bytu 3+1, 62 m2, DV/B/3. patro,
Jaroměř, po rekonstrukci.
z Cena 1.510.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 75 m2, OV/B/3. patro,
Dvůr Kr.n.L., v dobrém stavu.
z Cena 1.640.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 52m2, DV, Náchod po
rekonstrukci.
z Cena 1.050.000 Kč.
* Prodej bytu 2+kk, 44m2, DV/L/2.patro,
Náchod-SUN, po rekonstrukci.Volný ihned.
z Cena 920.000 Kč.
* Prodej bytu 1+KK, 30m2, DV/B/6..patro,v
centru Náchoda,po rekonstrukci,cena včetně
zařízení.
z Cena 1.060.000 Kč.
* Prodej RD 5+1,Bezděkov n.M.na klidném
místě v dobrém stavu.Při rychlém jednání
sleva 100.000 Kč.
z Cena 2.100.000 Kč.
* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.
horách.
z Cena 4.450.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce
Bezděkov, po rekonstrukci. Cena vč. vybavení.
z Cena 1.800.000 Kč.
* Prodej staveb. pozemku Náchod-Klínek,
svažitý, plocha 1640 m2.z Cena 1.380.000 Kč.
* Prodej pozemku pro výstavbu RD, NáchodKlínek – plocha 11901 m2.
z Cena 580 Kč/m2
* Prodej 2 pozemků v obci Slavoňov 1500m2
a 1300 m2.
z Cena 490 Kč/m2

ul.17.listopadu
ervený Kostelec
tel. 491 462 543

Pobočka Náchod:
lsramarova@orangeconstruction.cz
tel. 775 972 763
mzdvihal@orangeconstruction.cz
tel. 605 844 735

PO, ST, PA 8 - 14.30 hod.
ÚT, T 8 - 16.30 hod.
SO 8 - 12
hod.

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

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

spolenost provozující sí maloobchodních
prodejen s kvtinami, pijme

PRODAVAČKU/ČE - VAZAČKU/ČE KVĚTIN

do své provozovny kvtináství Flamengo v Náchod
Požadujeme: vyuení v oboru zahradnice/ník praxe nutná.
Nabízíme: zajímavé nanní ohodnocení
zázemí stabilní spolenosti

* Prodej apartmánů 1+kk,2+kk a 2+kk mezonet v Peci pod Sněžkou. Bližší informace
v kanceláři.

www.srot.tk

Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 602 152 477 p. Kutnohorská.
www.amengo-kvetiny.cz

Základní škola, Náchod,
Komenského 425

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR
BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

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

Vás zve k návštv školy.

Novoroní pjka
2009 s EU
100.000,-K za
1.500,- msín
Možnost nancování
pro všechny
ženy na MD, nezamstnaní
dchodci, bez prokazování
píjm, možnost domácí
konsolidace rychlé
vyhodnocení úvru

TEL.:775 271 693

STRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz obědů
Výběr z 5 jídel
Cena již od 45,-Kč

TEL.:728 386 034

Den otevených dveí
se pro všechny zájemce bude konat ve
úterý 10. února od 8:00 do 16:00 hodin
v Sokolské ulici.
Budoucí prváky a jejich rodie bude
jist zajímat vybavení budovy, denní
režim, výuka, školní družina i školní
jídelna.

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

AKČNÍ NABÍDKA:

Realitní kancelá RAKO reality s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Pibyslav u Nového Msta n/Met. - stylová poloroub. chalupa s výhledem do okolí .............................. 485 000,-K
Náchod – byt 3+1 v OV, ul.Bílá .................................................................................................................... 1.350 000,-K
Nové Msto n/M. - byt 1+kk v OV.................................................................................................................. 765 000,-K
eská Skalice - byt 3+1 v os. vl. ................................................................................................................... 1.250 000,-K
Jarom - DB 3+1 “Na Zavadilce”............................................................................................................... 1.385 000,-K
Studnice u Náchoda - RD 3+1,garáží..1.990 000,- a zdný domek k bydlení i rekreaci........................ 490 000,-K
Dolní Radechová RD 4+1 na dobe pístupném míst se zahradou o výme 1 274m2 ......................... 1.550 000,-K
eská Skalice - d m s bytem 7+1 a podnikatelskými prostorami v centru .............................................. 4.850 000,-K
Velké Poíí - velký zdný d m u hl.cesty s velkou dílnou (98m2), kolnou,garáží .................................. 3.650 000,-K
Náchod - DB 3+1, zateplená budova, nová okna.950tis. a DB 3+1 po celk. modernizaci.............................. 1.350mil.
Náchod - zdná chata s vlastní zahradou mezi Vysokovem a Kramolnou na okraji ................................... 560 000,-K
Nové Msto n/Met. - d m vhodný k víceúelovému využití na lukrativním míst................................. 4.200 000,-K
erv. Kostelec - kancelá se soc. záz........4 000,-K/ms., Náchod - 2 kanceláe s vyb........................6 900,-K/ms.
Police n/Met. - DB 2+1 zažádáno do OV.750.000,-K a byt 1+1 v os. vl., ihned volný ........................... 650 000,-K
Nové Msto n/Met. - samostatn stojící RD 4(5)+1 se zahradou 802m2, pkné místo ........................... 4.200 000,-K
Nové Msto n/Met. - RD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem ......................... 3.790 000,-K
Šonov u Broumova - stylová udržovaná usedlost pozemkem na okraji obce.......................................... 2.090 000,-K
Vestec u Hoiek - rodinný d m se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ............................................ 1.180 000,-K
Náchod - pronájem bytu 1+1, 52m2..........4 000,-K/ms., po rekonstr. byt 2+1 na Plhov ...................... 950 000,-K
Hronov - nov zrekonstruované byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+kk, 3+1......................................cena dle velikosti
Nové Msto n/Met. - byt 1+1 v OV. ................................................................................................................ 580 000,-K
Náchod - byt 3+1 v os. vl. u centra................................................................................................................ 1.390 000,-K
Hronov - stavební pozemek 924m2 .................................................................................................................. 730 000,-K
kancelá v centru Náchoda............................................................................................................................3 000,-K/ms.
Náchod - zahrádka se zavedenou el., vodou.................................................................................................... 180 000,-K
eská Skalice - zdná garáž................................................................................................................................ 89 000,-K

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je pipravena v naší kancelái Rako a to denn od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. . 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

Prodej DB 3+1,81m2, 3NP, Náchod ul.Bílá,
celková rekonstrukce pan.domuvýmna
oken,nový výtah,zateplení internet,kab.
tel. Výhodná cena 990.000K
Prodej bývalého mlýna v Orlických horách
10km
od
Deštné,zast.pl.300m2,poz.
18862m2, ur.k celkové rekonstrukci na
penzion 2.113.000K
Prodej restaurace 70míst ve Lhot u Hoiek tan.sál 200 míst,vetn vybavení, 6
pokoj vetn bytu pro personál kuchy
dle EU! 3.400.000K

Poboka Náchod Tel. 725 64 64 13
www.rscs.cz

KOMINICE A LOVE, NEZLOB SE - AEROBIK NA
MISTROVSTVÍ ESKÉ REPUBLIKY 2009
Dvata z obanského sdružení Stepík
z Nového Msta nad Metují se v prosinci
zúastnila nominace na Mistrovství R v
ATS (Aerobik team show), která se konala v Brn za úasti 25 tým.
V kategorii cadet ATS (11-13 let)
se novomstské závodnice umístily se
skladbou love, nezlob se na krásném
4. míst. Umístní je o to cennjší, že dvata z Nového Msta n. Met.
byla v této kategorii nejmladší. V kategorii mini ATS (8 -10 let) získalo soutžní
družstvo dvat ze Stepíku 1. místo s
pódiovou skladbou Rokenrol na steše.
Oba týmy se tímto umístním nominovaly na Mistrovství eské republiky v
ATS, které se koná 24. ledna 2009 v Praze. Pejeme dvatm ze Stepíku hodn
sil do nároného tréninku a mnoho úspch na Mistrovství R i v dalších soutžích. Rokenrol na steše: P. ížková, A.
Drašnarová, K. Ficková, T. Kochová, M. Kováová, D. Kvízová, S. Langenbergerová, L. Martinková, A. Michlová, P. Ruferová, A. Švejdarová, A. Vávrová, M. Vítková. Trenérka: K. Dušková, J. Michelová. love, nezlob se: L. Daková, M. Jirásková, M. Maršíková, D. Martinková, K. Nogová, D. Pinkavová, A. Rázlová, D. Rückerová. Trenérka: J. Michelová.

VÍTE, ŽE...
...ervenokosteletí velai slaví
v letošním roce 110.výroí svého
založení. Dne 6.ledna 1899 byl v
hostinci Centrál založen a valnou
hromadou stvrzen Velaský spolek
ervený Kostelec. Prvním pedsedou spolku byl zvolen místní dkan
Vincenc Dvoáek.
r

EXPORTER ROKU 2008
Farmet a.s. eská Skalice, nejvýznamnjší eský výrobce zemdlské
techniky se ve 14. roníku celorepublikové soutže Exportér 2008, v kategorii
nárst exportu - stední exportéi (od 100
do 500 mil. K), umístil na 2. míst.
Ocenní v Kaiserštejnském paláci v
Praze pevzal z rukou Ministra prmyslu
a obchodu Martina ímana, generální
editel a pedseda pedstavenstva Farmetu - Ing. Karel Ž árský (na snímku
s ocenním).
Vzhledem ke skutenosti, že v loském roce se spolenost Farmet umístila
ve stejné soutži na 4. míst, je letošní
2. místo potvrzením rostoucí dynamiky
exportu této rmy a jejího pronikání na
stále nové zahraniní trhy. V souasné
dob vyváží Farmet výrobky do více jak
dvaceti zemí svta.
Text a foto
Ivan Vávra

LÁVKA NA POHODLÍ
Po více jak dvouroním úsilí obce Žernov a dalších institucí, se v prbhu loského roku podailo sehnat potebnou nanní ástku cca 2,5 mil. K, k výstavb
obnovené lávky pes eku Úpu na Pohodlí, pod obcí Žernov v Babiin údolí.
Pvodní lávka na témže míst, byla v roce 1979 již znan poškozená a postupn
došlo k jejímu zborcení do povodí Úpy. Pozdji pi velké vod vzal za své i známý
splav. Projekt na novou lávku zpracoval Ing. Josef Hauck, povolení k její realizaci
musela odsouhlasit vláda R, nebo tato stavba se nachází v oblasti Národní památky. Konstrukce lávky je z lepených devných pro l, vyrobena v Rakousku a smontována na míst, vetn usazení na pipravené piloty pomocí jeábu.
Slavnostní otevení nové lávky probhlo v sobotu 20.prosince 2008 za úasti starost okolních mst a obcí, oban Žernova a dalších osobností veejného a politického života.
Text a foto Ivan Vávra

Svatební fotografie
Mirek Brát
www.fobra.crd.cz , Tel.: 604 867 052

PLAVENÍ METUJSKÝCH TYGR

Oddíl SK - Výtahy Náchod „Metujští
tygi“ poádal dne 10. ledna 38. roník
setkání otužilc na Metuji v Náchod,
který byl zárove 9. roníkem Memoriálu Jirky ebíka. Soutž byla zapotena do eského poháru zimního plavání. Zajímavostí mimo jiné byla ochota
nkterých návštvník - „otužileckých
laik“, kteí neváhali a pobyt ve vod
o „teplot“ jeden stupe Celsia si sami
vyzkoušeli (teplota vzduchu byla sedm
stup pod nulou). Na snímku vidíte jednoho z nich - Martina Bártu z
Hronova pi rozhovoru s náchodskou
otužileckou legendou Petrem Kociánem.
foto Mirek Brát
a Josef „Pepa“ Voltr

Když zuby bolí...
je to opravdu nemilá záležitost, a co si budeme povídat, ivelmi bolestivá a ješt smutnjší, když
vás postihne v období Vánoc. První otázka, která vás napadne, kde je vlastn zubní pohotovost? Když
s úžasem zjistíte, že je vždy od 8-12h a ono je 15h, zaínáte poítat snad každou vteinu, jen abyste se
dokali druhého dne, 8h ráno. Mn se taková událost stala a tak jsem doufala, že mé útrapy ráno 26. 12.
skoní. Jenže to jsem se mýlila. Když jsme s manželem pijeli na pohotovost, mladá píjemná doktorka
mi udlala rentgen, zjistila zánt a po použití skalpelu se mi opravdu trochu ulevilo. Napsala mi, ješt
antibiotika, samozejm 90 K regulaní poplatek snad nemusím ani zmiovat, a já opt doufala, že
jediná lékárna, která je v obchodním dom, nebude mít zaveno. Úspch, nemla zaveno a tak po
vyzvednutí lék a po píjezdu dom s bolestmi ulehám do postele a leduji. Naveer zaínám pociovat
bolest
na pravé stran od zákroku a je mi ješt h. Myslím, že mj zánt se rozšiuje i na pravou stranu a tak
opt zaínám poítat každou vteinu a modlím se, a už je ráno. Ano dokala jsem se a tak v bolestech
s manželem odjíždím 27. 12. opt, tentokrát k jiné paní doktorce, která má ten den pohotovost. Paní
doktorka, která má ordinovat, jak už jsem se zmiovala, od 8 do12h. Pijíždí v 8.20, samozejm bez
jakékoli omluvy! A pro by se také mla omlouvat davu pacient, kteí potebují ji! Sestra nás pacienty
usadila do ekárny a šla pipravit ordinaci. Takže pracovní doba zaíná v 8.35! Zajímalo by m, kolik z
nás by si toto v práci mohlo dovolit? Jako pacient se dostávám na adu v 8.50, usedám do kesla a paní
doktorka zaíná s vyšetením. Její vyšetení trvá zhruba 2-3 min a m teou bolestí slzy, nebo surovjší
jednání jsem fakt snad ješt nezažila. Odcházím s verdiktem, že tam na ezání nic není a dostávám nová
antibiotika s tím, že se mám druhý den pijít ukázat. Regulaní poplatek opt nemusím pipomínat.
Takže v 8.55h odcházím a bolest od surového vyšetení je ješt vtší.Když manžel vidí, v jakém stavu
odcházím, rozhodnul, a vyjíždíme, smr soukromý zubní léka, který nemá smlouvu s pojišovnou a
ani pohotovost, a já doufám, že moje poslední nadje na zbavení bolesti je práv u nho. Když picházíme k domu, kde pan doktor ordinuje, zjišuji, že práv balí vci a chystá se odjet, zejm na dovolenou.
Pozdravím a ve dveích mu sdluji své trápení. Okamžit nás zve dál, posadí m do ordinace a po, a te
nepeháním, nžném, vyšetení mi sdluje, že se to musí okamžit rozezat a vyistit. Že je zánt tak
rozjetý, že nic jiného nezbývá. Nechávám to tedy na odborníkovi a po píchnutí veliky, bohužel už ani
nezabrala, nebo zánt byl opravdu v pokroilém stádiu, se nechávám skalpelem íznout. Následovalo
vyištní, vložení drenu a ujištní, že te se mi konen uleví. Zaplatím smšnou ástku, mimochodem
u nho se regulaní poplatek neplatí, protože nemá smlouvu s pojišovnou. Odjíždíme dom, doma ulehám a leduji. Po dvou hodinách vydatného spánku se probouzím a opravdu s pocitem takové úlevy, že
byste byli schopni mu jet ješt doplatit! Druhý den volám paní doktorce, abych jí oznámila, že nepijedu,
nebo mi JINÝ pan doktor pomohl. Telefon do ordinace je však neexistující, podle pevné linky, a tak mi
to nedá a volám pesn ve dvanáct.
Hurá, zvedá mi to sestra a já ji požádám, aby mi pedala paní doktorku. V tu chvíli se ovšem dozvídám,
že je 12h a paní doktorka tam už není a pokládá mi bez rozlouení telefon. Tak
sbírám odvahu a volám znovu, abych se dozvdla, kdy tedy tam paní doktorka bude?! To víte, abych ji
tedy nerušila mimo pracovní dobu, když jí tak peliv dodržuje! Další den už
nevolám! Ten den se rozhodnu napsat tento lánek a sdlit svým spoluobanm s jakou arogancí a
nemilým pístupem jsem se setkala. Normáln bych se na to vykašlala, ale to je práv to, na co spoléhají. Jde mi o to, aby si lékai uvdomili, že za nemoc nikdo nemže a mli by se nám pacientm snažit
pomoct a ne nás brát jako nástroje, na nichž si vybíjejí njaký komplex, nebo nevím co. Nedokážu to
poád pochopit! A tak se te ptám? Kam to naše zdravotnictví spje? Pro se doktoi, mimochodem ne
všichni, znám i dost správných doktor s hezkým pístupem, mstí na nás pacientech? Jak je možné, že
nikdo nekontroluje soukromé
lékae, jestli dodržují pracovní dobu a jestli se chovají k pacientm jako k zákazníkovi a ne jako k nemu, co je zrovna otravuje!? Ovšem jedno pozitivní mi z toho vyplynulo, o vánocích jsem nepibrala.
M.F.

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PÍJEM CS LINK,
GITAL LINK

Podporujte s námi projekt
„Pomozte dětem !“

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

pro digitální sestavy pro satelitní
píjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX) projekty,
rekonstrukce stávajících systém,
prodej technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s.r.o.
Více informací na tel.:
eských Bratí 89
491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)
604 264 708
547 01 Náchod
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po-t 9-11, 12-16:30,
Pá 14:30-16:30

V současné době můžete přispět
do sbírkových pokladniček
v České Skalici (Lékárna U Zlatého hada)
a v Polici nad Metují (Lékárna Kuklík)
více informací na www.doplnek.com
mediálním partnerem sbírkových akcí jsou noviny ECHO

TJ Sokol Praha Vršovice oddíl JUDO poádal
v nedli 7.12. 2008 PEBOR ESKÉ REPUBLIKY OS Nejmladšího
žactva.
Této soutže se mohli zúastnit mladí
judisté narození v letech 1998 - 2000.
JUDO CLUB TJ SOKOL eská Skalice
nasadil do boj o titul celkem osm benjamínk z tréninkové skupiny Martina
Bureše. Nejprve zasáhl do boj jeden
z našich nejmladších závodník Míša
Fidler, který teprve zaíná sbírat zkušenosti na soutžích. Do svých zápas
dal celé srdíko a vybojoval 2. místo,
když krásným Iponem porazil domácího
závodníka. Pkné zápasy pedvedl také
Karel Šrámek, který po úvodní prohe
už svým soupem nedal žádnou šanci
a v dalších zápasech zvítzil a obsadil
tak nádherné 2. místo. Další z novák,
který se teprve rozkoukává na soutžích
je Honza Makyda. Judo trénuje teprve
necelý rok a už se mu podailo obsadit ve
své kategorii 3. místo.
Poté už do boj zasáhli naši nejostílenjší borci, kteí mají úspšn za sebou
desítky domácích a zahraniních start.
Nasbírané zkušenosti zhodnotili na

 Družstvo eské Skalice
100 %. Mezi ty zkušenjší patí Ondra
Resler, což taky svým soupem ukázal. Bez vtšího zaváhání porazil své
soupee z Benešova a Neratovic, ale na
vytouženou první píku to ješt nestailo a Ondra se musel spokojit s pkným
2. místem.
Titul PEBORNÍK R OS

 Terezka Kolínová v souboji
s Janem Šíleným z Benešova

Nejmladšího žactva pro rok 2008
získávají :
Kubíek Tomáš v kategorii do 37,4 kg,
Zahálka Tomáš v kategorii do 33,2 kg,
Jií Štajnrt v kategorii do 29,9 kg. Tito
závodníci všechny své zápasy ukonili
ped koncem asového limitu na Ipon a
nenechali nikoho na pochybách, že titul
P EBORNÍK R OS Nejmladšího
žactva jim náleží právem. Tereza Kolínová v kategorii do 29,1 kg, jako jediná
zúastnná zástupkyn eskoskalického dívího juda, musela sebrat všechny
své síly a zkušenosti. Ve své skupin
se musela probít na první místo mezi o
jeden až dva roky staršími chlapci a titul
P EBORNÍK R OS je pro ni velkým
úspchem, ale i výzvou.
Celkový výsledek je víc než dobrý.
Osm mladých judist z eské Skalice dovezlo dom celkem osm cenných
kov. Jednou BRONZ, tikrát ST ÍBRO
a tyikrát ZLATO a to byla pkná sportovní teka roku 2008.
Oldich Kolín

MSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ÍŽKA V
NÁCHOD BERÁNEK
Náchod a. s. uvádí v msíci LEDNU 2009
* Nedle 18. 1. v 15.00 hodin
Králíci z klobouku
Divadlo Špílberg Brno
Vstupné: 50, 40, 30, 20 K
* Úterý 20. 1. v 19.00 hodin
G. Preissová: Gazdina roba
Divadlo Pod Palmovkou
Pedstavení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 280, 260, 240, 220 K
* Nedle 25. 1. v 19.00 hodin
eské nebe

Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 280, 260, 240, 220 K
* Steda 28. 1. v 19.00 hodin
Jaroslav Hutka
Vstupné: 100 K SLEVA
* tvrtek 29. 1. v 19.00 hodin Pednáškový
sál mstského divadla
Velká Británie - Skotsko
Dia show Libora Turka
Vstupné: 50 K

PEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaním a cestovním centru na Kamenici v
Náchod, otevírací doba: pondlí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin,
tel. 491 420 420. Sleva 30% na oznaené programy pro držitele prkaz MÚ v Náchod,
ZTP a ZTP/P. Prkazy na vyzvání pedložte pi kontrole vstupenek. Vozíkái po telefonickém nahlášení na tel. 491 426 379 vstup zdarma.
Myslím, že by bylo vhodné upozornit nejen
majitele ps, ale i majitele koní, aby si po
svých "Milácích" uklízeli!
Sice nejsem z Náchoda, ale z pilehlé obce,
ale práv majitelé koní z Náchoda nám pes
obec projíždí dost asto! Pro bychom mli
"my" odnášet "koské exkrementy" na botech,
když už majitelé ps se uklízet nauili?
Myslím, že pokud se taková to zpráva nedostane pímo k tmto lidem, budeme to po nich
odnášet my ostatní a to i "Náchoáci"!
Dkuji a peji krásný nový rok 2009.
K.Šulcová

z nabídka služeb pi
správ vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro spoleenství vlastník
jednotek
KVALITA A ZKUŠENOST

Ve vašem dom se „devnému kohoutovi“
urit líbit nebude, když... Zajistíme provádní
protipožárních prohlídek bytových dom
prostednictvím odborné zpsobilé osoby nebo
požárního preventisty. Provedeme tlakovou
zkoušku požární vody, zajistíme revizi penosných
hasicích pístroj. I technické prohlídky a revize
bleskosvod jsou samozejmostí. VY budete
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

DAN, PTÁTE SE JAK NA N
Jsem menší živnostnice poskytující služby a drobný
prodej a nejsem dosud plátce DPH. Peetla jsem si v
novinách, že se zmnily podmínky, co se všechno zahrnuje do obratu 1 miliónu korun pro povinnost registrovat se jako plátce, i že se to njak jinak posuzuje.
Mžete se prosím k této problematice vyjádit?
J.N., Náchod
Definice obratu ($6 odst. 2 zákona o DPH) rozhodná pro povinnost registrovat se jako plátce (pekroení hranice 1 mil K za 12 po sob jdoucích msíc)
doznala skuten uritých zmn. Pojmy výnosy (píjmy) používané v úetnictví a v daních z píjm byly
nahrazeny obecnjším pojmem úplata. Rozhodujícím
kritériem pro zahrnutí do obratu je tak od 1. 1. 2009
uskuteování ekonomické innosti, nikoli zpsob,
jakým osoba povinná k dani o realizaci píslušné transakce útuje nebo eviduje. Jinými slovy nov je rozhodující datum uskutenní plnní a nikoliv již datum pijetí
platby, což je pi vedení daové evidence (jako s nejvtší pravdpodobností ve Vašem
pípad) zásadní rozdíl oproti souasnému stavu.
Vzhledem k tomu, že sídlíte v bezprostední blízkosti hranic, a je možné, že ást
svých aktivit realizujete v Polsku, mže pro Vás být další podstatnou zmnou skutenost, že od 1. 1. 2009 se do obratu poítají pouze úplaty za plnní uskutenná v
tuzemsku, úplaty za plnní mimo tuzemsko se nezapoítávají.
Ješt bych pipomenul, že i nadále se do obratu nezapoítává prodej dlouhodobého majetku, kterým je jednak hmotný majetek nad 40 tis. K a dále pozemky.
Ing. Otakar Svatoš, daový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

Hvzdy na talíi
Jakou souvislost mají hvzdy s talíem? Pokud se jedná o zlaté hvzdy na unijní
vlajce a gastronomii stát Evropské unie, potom zcela logickou. Letošní rok zaal pro naši
zemiku v srdci Evropy ve znamení pedsednictví v Evropské unii. Toto sousloví uslyšíme
denn v rzných souvislostech alespo dvacetkrát. Politické a ekonomické otázky pro tentokrát necháme na odbornících. Co však jako doasní pedsedové víme o každodenní realit ve státech EU? Co asi snídají naši unijní spoluobané v Irsku nebo v Litv? ím voní
obd na Malt i ve Finsku? Co bublá nejastji v hrnci v ecké domácnosti? Pi hledání
odpovdí budeme tedy nahlížet pod pokliky a putovat po lenských zemích Evropské
unie vyzbrojeni vidlikou a nožem. Zárukou souasného pohledu na obsah talíe a kuchaské zvyklosti v jednotlivých zemích budou naši prvodci, studenti hronovské „hotelovky“.
A že budou opravdu prvodci zasvcenými, to dokazuje skutenost, že mnozí z nich mají
vlastní zkušenosti z odborných stáží v evropských zemích. Zárove si díky tomuto seriálu
chronologicky projdeme tém šedesátiletou historii Unie od jejího vzniku do souasnosti.
V píštím vydání Echa zaneme u nejvyhlášenjší gastronomie z ad len zakládající
„šestky“, u labužníky opvované francouzské kuchyn. Pipravte si chuové buky, naše
cesta za evropskými hvzdami na talíi zaíná....
Stední škola hotelnictví a podnikání SMSD,
Hronov, s.r.o. www.hshronov.cz

PODĚKOVÁNÍ
Tímto dkuji panu Doktorovi Lubomíru Beranovi st. z Velkého Tebešova, za jeho lidskost, profesionalitu a ochotu pi mé
léb. Opravdu dkuji, Vaše práce je na jedniku s hvzdikou.
Ješt jednou dkuji!
S pozdravem pacientka Formanová

DVD PJOVNA
ZAHÁLKA

Riegrova 197, NÁCHOD
v domeku naproti Lékárn
z Pjovné od 30,-K/ 1 den
2 + 1 ZDARMA
z Pjujeme v pátek nebo
v sobotu až do pondlí CENA ZA 1 DEN
z Výprodej videokazet á 30,-K
po - pá 10.00 - 20.00
so 9.00 - 12.00 13.30 - 20.00
ne 13.30 - 20.00

TEL.:607 540 701
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Hledáme nové tváe! Zájemci a zájemkyn hlaste se!
Agentura SINDY s.r.o. Hradec Králové
tel. 495 215 259, 775 944 470, 775 944 471, 777 944 416

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

ECHO V KUCHYNI
POVÁNOČNÍ ODLEHČENÍ

Po vánoních svátcích zapomeneme na
cukroví, maso, majonézy a pipravíme si
lehký zeleninový salát.
Zeleninu: žlutou papriku, rajata, okurku a ledový salát nákrájíme, trochu osolíme, opepíme. Pidáme nakrájenou
mozarellu,
zakápneme
olivovým
olejem, posypeme bazalkou - nejlépe erstvou. Pokud nemáme, postaí sušená. Vše smícháme spolu s
Francouzským dresinkem. Tak, a
Vám chutná...peje Laka Škodová
Atletický klub AC Slovan Liberec
poádal atletické závody v Corny hale Na
Stelnici v Jablonci nad Nisou.
Tchto prvních závod v hale se
zúastnila také ást atlet z tréninkové
skupiny Jiího Vondejce z Náchoda. Pes
zdravotní komplikace, které nás postihly
/doléení antibiotiky/, a zaátek pípravy
v tlocvinách a posilovn, se vše vydailo nad oekávání. Hlavn nestárnoucí
Jirka Vondejc v mužské kategorii, který

A VÁM NECHYBÍ
ELÁN ...
proletl letmý 30 m úsek v ase 3,16 sec.
a vytvoil si tak osobní rekord. Jeho bratr
Jan zabhl tento úsek za 3,37 sec. V ženské kategorii Marcela Vondejcová, kterou
eká hned po Novém roce reprezentaní
soustední juniorské sprinterské sekce
v Nymburku, zabhla 30m letmý úsek za
3,63 sec. V žákovské kategorii se pedstavila poprvé nová akvizice Karolína Prouzová - ro. 1994, kterou si trenér vybral
z Velkého Poíí pi otevírání tamnjšího
nového stadionu. Zabhla výborný as na
30m letmo, a to 3,82 sec. Je milým pekvapením pro budoucnost. V tchto závodech záleželo hlavn na tom, abychom si
dobe zatrénovali ve velice pkné nov
zrekonstruované hale. Trenér byl více než
spokojen.
Do Nového roku 2009 peje celá treninková skupina všem lidem, aby byl každý
zdráv, ohleduplný, tolerantní a ml plno elánu do další práce. Jií Vondejc - trenér

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

Squash centrum Náchod
tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis
Házenkáská hala - Hamra, Náchod
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„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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