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Příští Echo vychází 25.července 2008

Telekomunikační, zabezpečovací a speciální elektronické systémys.r.o.

www.aremic.cz

E-mail: info@aremic.cz
Tel.: 491 422 100

GARÁŽOVÁ VRATA

TURISTICKÝ ATLAS
ČESKO ZDARMA

NAKUPUJTE NA 
SPLÁTKY A ZÍSKEJTE

REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29

KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

www.novinyecho.cz

SVÁŘECÍ A VZDUCHOVÁ TECHNIKA 
Plhovské náměstí - Náchod 

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

Vzduchové rychlospojky, pneumatické válce,  hadice, elektroventily, manometry, 
šroubení, spony, vzduchové rozvody, kompresory a příslušenství, pneunářadí

např. JERUZALEM ORMOŽ
Pochází z východního Slovinska od městečka Ptuj. 

Vhodné k lehkým letním předkrmům   
Nabídka Slovinských vín

Prodejna 
strojů 

a nářadí
Běloveská 168, 

Náchod

vše provše pro  
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

* elektrické nářadí 
* sváření

* kompresory * zahrada
tel. 491 423 669, www.ceky.cz

jazyková škola s devatenáctiletou historií

Chcete se učit nebo zdokonalit?
Pak je nejlepší čas přihlásit se do jazykové školy GATE pro příští školní rok.

Přihlášky a další informace:

Angličtina: 
491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz

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

ANGLIČTINA, NĚMČINA

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v 
Náchodě předal v červnu 2008 Okresnímu archivu v Náchodě roz-
sáhlý soubor archiválií.
   Nejvýznamnější částí souboru archiválií je vzácný starý tisk z  roku 
1596 - rozšířené české Veleslavínovo vydání Herbáře Pietra Mattio-
liho. V herbáři jsou mj. dobové rukopisné vpisky, které obsahují také 
místopisné názvy náchodského regionu. Mattioliho Herbář je proto 
cenný zejména pro tuto geografi ckou oblast. Kromě Mattioliho Her-
báře ÚZSVM předal Okresnímu archivu v Náchodě také 59 kartonů a 
balík knih, novin, časopisů, kalendářů a dalších dokumentů.
   Uvedený majetek získal stát jako tzv. odúmrť, a to na základě roz-
hodnutí soudu, Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva 
vnitra ČR.                                                        Mgr. Jana Rennerová

Vzácný tisk
   V červnu zavítala do Kladského pomezí skupina třiceti zástupců 
českých incomingových cestovních kanceláří. Svaz cestovního ruchu 
Branka Náchod spolu s Českou centrálou cestovního ruchu Praha 
uspořádaly pro účastníky regionální prezentaci.
   Cílem bylo představit oblast Kladské pomezí jako atraktivní des-
tinaci a pomoci tak její větší medializaci a propagaci. Cesta začala 
v Zaloňově prohlídkou areálu Nová Amerika, dále jsme pokračovali 
přes Jaroměř a pevnost Josefov do Nového Města nad Metují. Odtud 
jsme po prohlídce zámku a náměstí přejeli do Náchoda do hotelu 
Vyhlídka. V odpoledních hodinách jsme se vydali přes Hronov a 
Polici nad Metují do Broumova. Navštívili jsme hotel Veba a brou-
movský klášter. Poté jsme se přemístili do Adršpašských skal. Celou 
prezentaci jsme ukončili pracovním seminářem v hotelu Bonato v 
Bělovsi u Náchoda.                                           Marcela Štěpánková

Zájem o Kladské pomezí



Dne 19. června jsme se naposledy rozloučili s 
naším drahým tatínkem, dědečkem, pradědeč-
kem, strýcem a švagrem panem Josefem Tylšem 
z Náchoda - Bražce. Poděkování patří všem za 
květinové dary, za projevy soustrasti i za účast 
na pohřbu. V neposlední řadě patří poděkování i 
pohřební službě - fi rmě Rathouský za důstojné 
vypravění pohřbu.               zarmoucená rodina

info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Byt 2+1 v osobním vlastnictví v Náchodě SUN, kompletní rekonstrukce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 100 000,- Kč
Rod. dům stojící v k.ú. Bohdašín u Teplice n.M., zavedená el., obecní voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 000,- Kč
Chatka v zahrádkářské kolonii v Dobrušce Mělčany, se sklepem, venk. krbem . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 000,- Kč
Rodinný dům s výhledem na Hronov, garáž, zahrada, dílna, zimní zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 490 000,- Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí,  vhodná přestavba na byt. jednotky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 000,-Kč
Rodinný dům v klidné části Jásenné, nová střecha, včetně vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 099 000,- Kč
Menší rodinný domek v Červeném Kostelci – Olešnice, započatá rekonstrukce  . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 000,- Kč
Rodinný dům v klidné části v Náchodě ve Starém Městě s menší zahrádkou . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 250 000,- Kč

Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda je postaven na okraji obce 
oklopen lesy na svažitém pozemku s výhodnou jihozápadní orien-
tací. Příjezd je po zpevněné komunikaci, parkování v samostatné 
garáži. Celková plocha pozemků spolu se zahradou je 1 500 m2. El. 
220/380V, obec.vodovod + vlastní studna, tepl.voda-bojler,odpady 
do septiku, vytápění-ústřední na TP.     Cena: 1 959 000,- Kč

Poděkování
   Žijeme v hektické době, kdy mnozí zapomínáme nebo už jsme úplně zapomněli na 
důležitost lidské ochoty k slušné komunikaci i k pomoci druhým.
   O to více je mile překvapivé chování těch, kdo na pomoc a vstřícnost nezapo-
mněli. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Ladislavu Tylšovi, starostovi a 
především dobrému člověku z Černčic, který si vedle své práce a starostí navíc „se 
starostováním“ už podruhé udělal čas a rychle a nezištně pomohl zachránit malou 
kočičku, která se sama uvěznila na vrcholu sloupu elektrického vedení v obci.
   Bez pomoci pana Tylše, který zajistil potřebnou techniku a sám osobně pro zví-
ře vyčerpané celodenním balancováním na vysokém sloupu vylezl, došlo by asi k 
závažnému zranění nebo usmrcení zvířete, které by určitě bolelo i jeho majitele a 
okolí, jež si váží nejen mezilidských vztahů, ale i svých společníků s němou tváří.
                                                                            Děkují černčičtí občané z Hradčan

Má důvod k oslavě
   Rok 2008 se do historie novoměstského zámku zapíše zlatýmpísmem. V první polovině 
tohoto roku se zámku dostalo veliké pocty, neboť byl vyhlášen Národní kulturní památkou. 
Toto ocenění uděluje památkovým objektům Vláda České republiky a právě náš novoměstský 
zámek se tímto přídomkem může honosit od 1. července 2008. Zámek v Novém Městě nad 
Metují právem obstál ve velké konkurenci mezi ostatními památkovými objekty díky své jedi-
nečnosti a kráse. Pan Josef Bartoň - Dobenín s chotí a Správa zámku Vás tímto srdečně zvou 
na návštěvu malebného novoměstského zámku, jehož prohlídka Vám jistě zpříjemní volný čas 
o prázdninách a dovolených.                                                                              Správa zámku

„KINO V OPRAVĚ“
   Rekonstrukce Kina 70 v Novém Městě nad 
Metují přinese nové sedačky a revitalizova-
nou vzduchotechniku. Příjemnější prostředí 
tak jistě ocení i návštěvníci letošního jubilej-
ního 30. ročníku Festivalu české fi lmové a 
televizní komedie „Novoměstský hrnec smí-
chu“.                                                         (r)

   Poryvům větru podlehl 300 let starý buk 
lesní nazývaný Špetlův buk (katastr obce 
Slatina nad Úpou). Buk, zapsaný kdysi jako 
chráněný přírodní výtvor, se dostal i do tele-
vize, kdy si v roce 2003 zahrál „roli“ v doku-
mentárním seriálu Paměť stromů (průvod-
cem byl herec Luděk Munzar).                 (r)

ŠPETLŮV BUK

SVC na mistrovství Evropy
    SVC Náchod Motorsport se zúčastnil 28. ročníku Mistrovství Evropy v závodu automobilů 
do vrchu na slavné trati ECCE-HOOMO ve Šternberku.
   Jako první nedočkavec dorazil Martin Šípek, jehož autobus nocoval v depu již ze čtvrtka na 
pátek. Den před závodem jej doplnil obytný vůz s návěsem Vládi Vitvera a zjevili se i ostatní 
členové týmu SVC Náchod Motorsport (mechanici).
   Sobotním tréninkem skončil závod pro Tondu Daniela, kterému vypověděl motor jeho 
BMW. Nadějí bylo, že Tonda tréninkovou jízdu dokončil, takže pokud by se mechanikům 
zadařilo vyměnit za odpoledne a noc hnací agregát, mohl v neděli nastoupit do závodních 
jízd. Bohužel se tak nestalo, nový motor řádně nekomunikoval s řídící jednotkou a tak se team 
rozhodl předejít případným škodám a vozidlo odstavili.
   Martin Šípek celý víkend laboroval s nastavením podvozku a stále nemohl najít to (pro sebe) 
optimální nastavení. Rady mu poskytoval i dvojnásobný mistr Evropy - brněnský Robert Šen-
kýř. Pro Martina to znamenalo ve fi nále časy 3:37.81 a 3:36.95, což v součtu stačilo pouze na 
8. místo ve skupině a 6. místo ve třídě.
   Nejlépe se vedlo o víkendu Vladimíru Vitverovi, který s časy 3:37.89 a 3:36.40 skončil na 
7. místě ve skupině E1 a druhý ve třídě E1- 2000. Nutno podotknout, že ve třídě ho porazil 
pouze Dan Michl, který jel s dvoulitrovým vozem nedostižitelný i pro mnohem silnější vozy 
(např. Davida Komárka, Milana Kašpárka, Marka Rybníčka). Ovšem Vláďa nedostal druhé 
místo zadarmo, v první sobotní tréninkové jízdě se pral s řazením, mohl řadit pouze druhý a 
třetí rychlostní stupeň, čehož příčinou bylo vadné táhlo řazení a spojkové ložisko. Společně 
s Martinem Černým si udělali mezi první a druhou jízdou rozborku a sborku půlky vozu, aby 
dostali ven celou převodovku a vadný díl mohl být vyměněn. Díky velkému protahování 
časového harmonogramu se chlapci stihli kromě výměny ložiska mezi jízdami i najíst a napít 
(nealko, samozřejmě) a do druhého tréninku již náchodský Vladimír Vitver se svým vozem 
WR-9 nastoupil. Vláďovi pomohl k úspěchu jistě i nový talisman.
   Ve fi nále to byl pro náchodskou stáj SVC Náchod Motorsport povedený i nepovedený 
víkend, kladem bylo jistě velmi pěkné počasí a velký zájem diváků o vozy týmu. S úsměvem 
vzpomínám na dotaz jednoho diváka, který byl lehce pod vlivem, jestli by se dalo s WéeR-
devítkou jet i na dovolenou k moři :-)
   Příštím závodem, kde tým nastoupí v plné sestavě, bude daleká Dobšiná (hledejte pod 
Popradem).

tel.:724823687   

www.ZABEZPECENISUDEK.cz

Provádíme montáž a servis 

zabezpečovacích a kamerových 

systémů,videotelefonů a dveřních 

komunikátorů

Zabezpečovací systémy 

Sudek

Přijmu servírku-číšníka 
pro Hospůdku u Žižky 
v Dolanech s non-stop 

provozem, možnost ubytování. 
Tel: 731 964 964

Večerní prohlídky 
s překvapením

Penzion RONOX 
Česká  Skalice

přijme 

KUCHAŘE KUCHAŘE 
- KUCHAŘKU- KUCHAŘKU
s praxí, nástup možný ihned
výhodné platové podmínky

tel.: 777 55 11 69, 
603 746 491

   Sobota 28.června 2008 Jirku Havrdu zklamala. Zklamalo ho umístění na Mistrovství světa v benchpressu, které proběhlo v pražském 
hotelu Olympik. Určitě čekal podle tréninku lepší umístění, než jakým je 6.místo ve váhové kategorii nad 125 kg.
I tak byl nejlepší z českých závodníků a vzepřenými 295 kg vytvořil nový národní rekord. Tentokrát se Mistrem světa stal fi nský závodník 
Lehto, který „dotáhl“ 325 kg. Jirka uvízl na 310 kg, které „nedotlačil“. Je nespokojený s volbou zátěže na svých třech pokusem...
   Přesto v tréninku pokračuje, protože ho čeká v srpnu Mistrovství Evropy na Slovensku v Bratislavě.
   Jirka  nezapomíná na ty, kteří ho podporují, aby se svému oblíbenému benchpressu mohl věnovat.

 Některá jména jsou nová, mnohá se opakují. Jirkovo poděkování však patří všem.
Air power - series - MS Nářadí Náchod, Mošna a.s Červený Kostelec, 
Ložiska velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, 
Profi credit půjčky a úvěry 775 659 221, 
SVC Náchod Vladimír Vitver, 
R Speed s.r.o. Auto sklo - servis, 
Philipp - sportovní trávníky Zdeněk Philipp, 
EWOX s.r.o. čistící prostředky Michal Rutner Nové Město nad Metují, 
Výrobní družstvo Sněžka Náchod, 
LITO - trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dobříchovice, 
Hotel Bonato Náchod, Herna-Bar SKÁLA, 
Marfys-bar a celému realizačnímu teamu
- Radkovi Machulovi - masérovi, sparingpartnerům Michalovi Ungrá-
dovi,  Karlovi Kuldovi a Lubošovi Maršíkovi, Sokolu Kramolna v čele 
s panem Vlčkem....                                  připravila Laďka Škodová, 

foto archiv Jirky Havrdy                                                                                       

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga

UČEBNICEUČEBNICE – bez starostí
 U nás koupíte učebnice pro všechny tipy středních škol.
 podle částky nákupu praktické dárky (pravidla na prodejně)
 poskytujeme množstevní slevy
 dejte nám seznam - ostatní zařídíme - k vámi danému datu připravíme

Dále u nás koupíte:  od leporelek a dětské liter.po zákony a manuály vše :)

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

Pár kroků navíc pro zdraví, nohy nám zotaví. Proč jít rovně, když můžu jít za roh a vybrat si výborně :)

Naproti kinu Vesmír: Hurdálkova 206, 547 01  Náchod

JIRKA NEJLEPŠÍ Z ČECHŮ

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zaměstnance, podnikatele, 
důchodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       
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* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 HODIN DENNĚ

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

VZPOMÍNÁME
 Se zármutkem oznamujeme že dne 7.7.2008 zemřel ve věku 82 let náš

dlouholetý předseda Klubu fi latelistů v Náchodě pan Karel Hůlek.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.            

                                                                             Klub fi latelistů Náchod

VZPOMÍNÁME
  

 Dne 9.července 2008 jsme vzpomenuli smutného 

10.výročí úmrtí naší drahé maminky a babičky, 

paní EMÍLIE JELÍNKOVÉ z České Skalice.           

                                                           stále vzpomíná rodina          

VZPOMÍNKA

   Pan Josef Bartoň - Dobenín s chotí a 
Správa zámku Nové Město nad Metují Vás 
srdečně zvou na netradiční večerní prohlíd-
ky zámku - při světle svíček, s Černou paní 
a s překvapením. Večerní prohlídky zámku 
se budou konat ve středu 30. července 2008. 
Bližší informace naleznete na plakátek na 
obvyklých výlepových plochách nejméně 
týden před akcí.                    Správa zámku

ATAS elektromotory Náchod a.s.

 přijme okamžitě studenty 
do Velkého Poříčí 

do dvousměnného pracovního režimu. 
Požadujeme schopnost rychlého zapracování, věk minimálně 18 let.

Prosíme osobně domluvit přímo ve Velkém Poříčí.
 Bližší informace podá pí Hlávková 

na telefonu 491 446 490 nebo 739 911 546



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

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

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

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

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

DříveDříve

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

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

 týmový přístup a inovativnost  komunikativní znalost Aj podmínkou

Technolog/Konstruktér
Požadavky: 

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

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

Obsluha tvářecích strojů 
do dvousměnného provozu

Plánovač výroby

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

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

Nabízíme:
 práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem pro 

významné zákazníky z automobilového  a topenářského průmyslového segmentu
  Možnost zaměstnání i pro pracovníky s částečnou ZPS

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

TUNISKÝ VELVYSLANECTUNISKÝ VELVYSLANEC
   Náš redakční kolega Mirek Brát vydal 
v závěru loňského roku knihu Thalassa - 
Evropou v kapce vody, která obsahovala 
reportáže z devíti evropských zemí, jejichž 
tématy bylo cestování, potápění, rybářství, 
turistika: To vše ve vztahu k vodnímu eko-
systému. Dalším Mirkovým knižním pro-
jektem je MARE NOSTRUM (latinský 
výraz znamenající NAŠE MOŘE, senten-
ce, kterou zejména staří Římané označo-
vali Středozemní moře - pozn. redakce). 
MARE NOSTRUM si klade  za cíl pre-
zentovat jednotlivé země na březích Stře-

dozemního a Černého moře. Informace o 
projektu najdete na adrese www.mareno-
strum.cz
Idea projektu MARE NOSTRUM zaujala 
tuniského velvyslance J.E. p. Radhouane 
Larifa. Výsledkem bylo v závěru června 
osobní setkání pana velvyslance s autorem 
projektu MARE NOSTRUM Mirkem Brá-
tem na tuniském velvyslanectví v Praze. 
Velvyslanec Larif ocenil knihu Thalassa, 
která vyšla v závěru loňského roku a přijal 
nabídku k podpoře nového knižního pro-
jektu MARE NOSTRUM.

OCENIL OCENIL PROJEKT MIRKA BRÁTAPROJEKT MIRKA BRÁTA
Díky doporučení pana vel-
vyslance proběhla druhý 
den schůzka v pražské kan-
celáři Tuniského národního 
úřadu pro cestovní ruch, 

kde byl autor projektu při-
jat ředitelem úřadu panem 
Ben Zakourem. Výsled-
kem by mělo být zapojení 
Tuniska do projektu MARE 
NOSTRUM, jež si klade za 
cíl propagaci zemí medite-
ránského a černomořského 
prostoru včetně možností 
mezinárodní turistiky, která 

Chiptuning 
Automobilů
Zvyšte si výkon o 30% a snižte 

spotřebu až o 1 l/100 km
WWW.CHIPTUNNINGMOTO.CZ
Tel.:724 147 896, 732 480 489    

Přijmu brigádníka 
na montáže jízdních kol.

tel. 777 804 544             
                                      

má právě pro Tunisko mimořádný význam. 
Součástí spolupráce na projektu by měla 
být cesta autora projektu do této severoaf-
rické země v podzimních měsících t.r. Na 
fotografi ích je zachyceno setkání Mirka 
Bráta s velvyslancem Larifem a ředite-
lem Ben Zakourem, který si prohlíží logo 
projektu MARE NOSTRUM umístěné na 
nezbytném atributu - upomínkovém trič-
ku.                        Text Laďka Škodová, 

foto Ivan Vávra a Mirek Brát    

   Slavnostního zahájení provozu sběr-
ného dvora  se českoskaličtí občané 
dočkali ve středu 2.července 2008. Za 
přítomnosti místostarosty Ing. Josefa 
Daňsy (na snímku vpravo) a tajemníka 
MěÚ Jaroslava Hitschfela (na snímku 
uprostřed) byl přestřižením pásky ote-
vřen nový areál pro ukládání odpadu.
Situován je v Zelené ulici (poblíž křižo-
vatky, silnice ke Spytě a Velké Jesenici). 
Vybudován byl nákladem cca 4 miliónů 
korun, s fi nanční dotací od státu. Dvůr 
je určen pro občany České Skalice, kte-
ří zde mohou uložit např. starý nábytek, 
stavební suť, plasty, ledničky, baterie, 
zářivky atd. Netýká se komunálního 
odpadu.
   Provozovatelem je město Česká Ska-
lice,  provozní doba ve středu od 13 - 18 
hod., v sobotu od 8 - 12 hod.
   Na sběrný dvůr lze zdarma ukládat 
odpad s platným dokladem o zaplacení 
svozu komunálního odpadu.

Text a foto Ivan Vávra

 ▪ Okna  ▪ Dveře
 ▪ Zimní zahrady
www.proplast.biz

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

me pracovíka na hlavní pracovní poměr na pozici:

Výrobní a technický ředitel společnosti
Náplň práce:

 Vedení výrobních procesů a týmů  budování fi remní strategie
 spolupráce na rozvoji společnosti a posun technické úrovně servisu a 

služeb
Požadujeme:

 VŠ vzdělání (min. SŠ)  praxe ve vedení společnosti min. 5 let 
 samostatnost  spolehlivost

Nabízíme:
 zaměstnání v prosperující a dlouhodobě působící společnosti

 benefi ty plynoucí z rozvoje společnosti

Pracoviště: Malé Svatoňovice
V případě zájmu zašlete profesní životopis na emailovou adresu uvedenou níže.

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

Kancelář Hronov
Palackého 899

- pojištění motorových    
   vozidel
- cestovní pojištění
- pojištění nemovitostí a 
  domácností
- životní a investiční 
  pojištění
- penzijní připojištění

Otevírací doba:
po 8 - 17
út 8 - 16
st 8 - 17
čt 8 - 16
pá 8 - 15

ODDLUŽENÍ
ÚVĚR NA COKOLIV

1,5% p.a 
Bez ručitele, bez potvrzení příjmů,

bez jištění majetkem.
Nevadí nám záznam v registrech.

TEL.:724 427 070            

RESTAURACE SLAVIE 
v Náchodě

PŘIJME

vyučeného číšníka 
- servírku

od 1. září

nabídky písemně na:

Restaurace SLAVIE, 

ul.B.Němcové, 547 01 Náchod

tel. 724 046 454

Sběrný dvůr v České Skalici

Výhodné úvěry
- bez zkoumání v bankovním registru

od 30 tis. Kč do 200 tis. Kč

Využijte nabídky nejvýhodnějších neban-
kovních úvěrů v ČR se splatností až 6 let a s 

ročními úroky max. 22% 
např. 50 000 Kč jen za 1484,-Kč měsíčně!

Vhodné pro zaměstance, důchodce do 75 roků, 
rentiéry a OSVČ i s 0 daň. základem

Volejte svého fi nančního poradce na mobilu 
775 36 74 83

Zpracování žádostí je samozřejmě  ZDARMA!



* SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ** SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ*

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.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.

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

Výkup i z pozůstalosti, z půdy, i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

Náchodě-SUN. Zájemci volejte: 737 229 173.
* Prodám byt 1+1 v Náchodě. Tel. 777 077 883
* Koupím RD v Náchodě a blízkém okolí. Tel. 608 542 961
* Pronajmu garzonku blízko centra Náchoda, povinná kauce 
20.000 Kč. Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě poblíž centra. Byt je po cel-
kové rekonstrukci. Volný ihned. Nutná kauce 25000,-Kč. Tel: 
602 790 044.
* Prodám prost. DB 3+1 s větší garáží v Novém Městě n.M. 
Nad Stadionem. TEL.:606 629 767, triplus1ag@centrum.cz
* Koupím byt na Náchodsku. Na vlastnictví nezáleží. Tel: 
739 486 403
* Nabízíme pronájem bytu 2+1 v centru Náchoda. Nájem 
4000,-Kč + inkaso. Požaduji kauci 30 000,-Kč. Tel. 604 288 
125
* Dlouhodobě pronajmu  garsonku po rekonstrukci v Novém 
Městě n/M. Volná ihned. Při nástupu kauce. Tel 608 323 373
* Pronajmu byt v Náchodě Karlův kopec 1+kk, nájem + 
energie 4600,-Kč, Kauce 5000,-Kč. TEL.:608 160 224
* Prodám slunný družstv.byt 3+1 v Náchodě na Plhově, 
4.patro, panel.dům, 60 m2, v původním stavu. Cena 1.8 mil.
Kč, při rychlém jednání sleva. TEL.:774 856 069
* Pronajmeme byt 1+ kk - na sídlišti SUN v Náchodě. Tel. 
777 29 29 40, 608 976 956
* Pronajmu, byt 3+1 nebo 1 místnost v Polici nad Metují. 
Tel. 608 145 555
* Pronajmu byt v Hronově 3+1, nájemné 4500,-Kč. TEL.: 
775 061 233, e-mail: fajfr@seznam.cz
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostorného bytu 1+1 o 
rozloze 44m2 blízko centra Jaroměře. Byt se nachází v 1.NP 
cihlového domu v klidné části města. Ve městě je veškerá 
občanská vybavenost cena 980.000Kč. Tel: 773 268 500,775 
061 233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu byt v Náchodě 1+1, náj.4000,-Kč + 2000,-Kč 
služby, kauce 20 tis.Kč. TEL.:774 699 600, fajfr@seznam.cz
* PRONAJMU BYT 3+1 Náchod Branka.Více na www.
sweb.cz/bytbranka
* Pronajmu garzonku na Pražské ul. v Náchodě, nájemné 
4200,- + el. energie, kauce 10.000,-. Tel. 776 141 603
* Nabízíme pronájem bytu 2+1 v centru Náchoda, nájemné 
4000,-Kč + inkaso, nutná kauce 30 000,-Kč. Tel. 604 288 125
* Nabízíme prodej 1+kk po celkové rekonstrukci v Náchodě. 
Tel.604 288 125

NEMOVITOSTI

* Prodám v Šonově u Nového Města n.M. oplocený poze-
mek se dvěma domky, výměra 5500 m2, možno i rozdělit. Tel. 
608 245 634
* Hledáme RD v Náchodě, Č. Kostelci, Č. Skalici, Novém 
Městě n/Met. a okolí vhodný ihned k bydlení. Hotovost.Tel.: 
608 883 012
* Pronajmu garáž v Náchodě na Plhově. TEL.:723 504 958
* Prodám RD v Červeném Kostelci, 777 922 946
* Prodám stavební pozemek 1513 m2 ve Velkém Poříčí, 
voda a el. na pozemku. Tel. 732 631 854
* Sháním RD nebo chalupu v Náchodě a okolí v ceně do 1,5 
mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 608 245 634
* Hledáme chalupu v lokalitě Teplic n/Met., cena 1,5-2 mil., 
rychlá platba. Tel.: 608 88 30 12
* Pronajmu nebytové prostory v ul. Dobrošovská 2008, v 
Náchodě (u pivovaru), 96 m2, přízemí, tel. 776 233 642
* Prodám lukrativní stavební pozemek o výměře 1259 m2 
v Novém Městě nad Metují. Jedná se o rohový pozemek ulic 
Družební a Sadová. Pozemek je situován na krásném místě 
mezi rodinnými domky. Cena k jednání dohodou. Volejte na 
tel. 607623106.
* Prodáme stavební parcely 1515 m2,1307 m2, zasíťované, 
obec Slavoňov, okamžitá možnost výstavby RD. 450,-Kč /m2. 
TEL.: 731 572 044, 608 98 05 58
* Koupím chatu nebo chalupu na klidném místě (Náchod-
sko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Prodám nájemní dům v Hronově,který se nachází v blíz-
kosti Plusu a centra města Hronov.Jeden byt o velikost 3+1 
je již obsazen na dobu určitou a druhý byt o velikosti 1+1 na 
dobu neurčitou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 3+1 a 
1+0. Cena 2.590.000Kč,- e-mail: fninvest@seznam.cz Tel:773 
268 500, 775 061 233

* Hledáme menší dům nebo i roubenou chaloupku 
1+1,1+kk,2+1 k bydlení do 400tis. v okr. NA,TU,RK i na ves-
nici. Tel. 607 939 657
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 1000 m2 cena 790 
tis.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.
cz
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s pozemkem o rozloze 
2100 m2, cena 1.7 mil.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podsklepený, dvou-
garáž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: fajfr@
seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepený, cena 2.06 
mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: fajfr@seznam.cz
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 mil.Kč. TEL.:775 
061 233, e-mail: fajfr@seznam.cz
* Nabízíme prodej pozemku ve Velkém Poříčí, na lukrativ-
ním místě - až 1200 m2, za 1 m2 - 850,-Kč. Tel. 604 288 125

PRODEJ

* Prodám pultový mrazák - Zanussi 200 l, z důvodu stěho-
vání - cena dohodou, tel. 491 423 567
* Prodám barevnou televizi s dálk. ovládáním, 3 roky stará, 
úhlopříčka 72 cm. Cena 900 Kč, při rychlém jednání sleva. 
Tel. 604 203 204
* Prodám nový celoplynový sporák - zn. MORA. Cena 
2000,-Kč. Tel. 775 653 667
* Prodám nafuk.člun 3,3 m s motorem 3,3 HP, 18 tis.Kč. 
TEL.: 491 473 957, 721 986 186
* Prodám dřevěnná okna, výklopná, různé velikosti. Doho-
da. tel. 602 103 775
* Prodám motor.pilu Oleo Mac 61,5 cm3, 3,5 kW, liště 47 
cm Nová, 1x použitá pův.c.16.120,- NYNÍ 14.000,-. TEL.:724 
115 855
* Prodám rotační lištu 165, ruchadlo Plyvat 3 a 4 radliční. 
TEL.:602 959 862
* Prodám funkční aut. pračku Tatramat - za 300 Kč - 6 ks 
oken 150 x 150 cm - a la 39,-Kč a 6 ks 150 x 60 a la 29,-Kč. 
Vhodné na pařník apod.., skleněné čiré cihly „luxfery“ 19 x 19 
x 7,5 - cca 18 ks jen 49 Kč! tel. 603 711 210
* Prodám starší truhlářské stroje pro začátečníky. Tel. 604 
921 425
* Prodám suché trámy 20 ks 8x16 cm, 5,5 m délka, cena 
9000 Kč. Náchod. tel. 604 336 381
* Prodáme několik různých starších laminátových lodí. Deb-
ly, kajaky, singly. Obrázky zašlu emailem. Tel. 777 200 452
* Prodám staré trámy - asi zdravé, rozměr 17 x 23 x 800 cm, 
2 ks, cena 1500 Kč za oba. Tel. 723 912 750
* Prodám vykrmená prasata - váha 120 - 180 kg, cena 35 
Kč/kg. Tel. 776 191 392
* Prodám pánský oblek do tanečních vel.170/78. TEL.:724 
768 508

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

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

Hedáme spolupracovníky

NEBANKOVNÍ 

ÚVĚRY
pro podnikatele i zaměstnance

 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

Máte záznam v registru?
Banka Vám nepůjčí?

Zavolejte: 777 120 127 Nové Město a okolí

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

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

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

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282

20 tis. - 2 mil.
bez zástavy,

řešíme problémové klienty,
exekuce najdeme řešení,

tel: 775 059 388

Přijmeme řidiče 
 na mezinárodní 

kamionovou dopravu.

Volejte 775 741 122

Do regionální kanceláře přijmu 

2 asistenty 
pro prodej, vhodné pro ženy na 

MD a středoškoláky jako letní 

brigáda. Informace: PO-PÁ, 

tel:777 345 132

Výkup peří, 
všechny kvality. 
Přijedu, zaplatím, odvezu. 

Tel: 605 706 038

PŘIJMEME 
PRODAVAČKU
do TABÁKU v Náchodě - vhodné pro 

důchodce l volejte na tel. 773 950 220

Přijmeme 

Dobré fi nanční 
ohodnocení

Zámecká 1845, Náchod
Tel. 774 101 238   

barmana/barmanku

Provádíme ekologickou 

likvidaci vozidel 

s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel. 774 455 454, 723 378 320  
  

OČNÍ OPTIK
 Radmila ŘEPKOVÁ

OD 1.7.2008 NA NOVÉ ADRESE: 
Čechova 356, Náchod

Těšíme se na návštěvu!  
Tel./fax: 491 424 575

   LUXUSNÍ NOVOSTAVBA 
V N.MĚSTĚ N.MET.

 RD (5+kk) o užit.ploše 243,4 m2,v ceně veš-
keré dokonč.práce dle výběru,dvougaráž,vše 
nutno vidět.Poz.701 m2.

 Cena:info v kanceláři

NADSTANDARTNÍ BYT 2+KK
 V OV V NÁCHODĚ

 Je v 5.patře,v ul.Okrová (60m2), luxus 
vybaven,po kompl. rekonstr.-plast okna,dlažba, 
obklady,kuch.linka s barem. 

 Cena:1.89 mil.Kč

STARŠÍ RD V ČESKÉ SKALICI
RD (2+1) se nachází 100m od nám.u hl. komun.
Po rekonstr.vhodný i k podnikání Napojen na 
veškeré sítě.Poz.112m2.

 Cena:530.000,- Kč

* Prodám motorovou pilu MAKITA DC 430, lišta 40 cm, 
obsah 43 cm3, farmářská, 18 měs. v záruce,. Nepoužitá, nevy-
užitá - nevhodný dárek. Velká sleva na ceně. Tel. 739 672 206
* Prodám akumulační kamna. Cena 500 Kč. Skleněné 
luxfery, cena dohodou. Tel. 608 433 845
* Prodám HIFI věž TECHNICS (radio, CD, kazety, zesilo-
vač) + 2 reprobedny. Barva černá. Foto zašlu e-mailem. Cena 
500 Kč. Tel. 602 103 775
* Prodám myčku nádobí AEG FAV - 50870, 8 měsíců 
stará, v záruce (málo používaná) za 9 990,-Kč a dále pro-
dám kuchyňskou linku, modré barvy, včetně dřezu a desky 
- 6 spodních skříněk celkové délky 311 cm, hloubky 52 cm 
a výšky (bez pracovní desky) - 83 cm, trojice horních skříněk 
celkové délky 202 cm, šířky 70 cm a hloubky 34 cm - za 12 
500,-Kč. Tel. 731 719 308
* Prodám dřevěnnou stojací lampu s mosaznými prvky, 
výška cca 150 cm. Cena 300 Kč. tel. 602 103 775

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 6000,-Kč/týden. 
TEL.:603 731 609

KOUPĚ

* Koupím stavební buňku. Tel. 608 365 036

* Provedu odhad vašich poštovních známek a pohledů, 
případně vykoupím. Kupuji řády, odznaky a vyznamenání. 
Tel. 491 428 728, 602 735 593

RŮZNÉ

* Pronajmeme byt, nebytové prostory, sklad, garáž. tel: 774 
455 454

* Pronajmu restauraci v Dobrušce a obchod. prostory v 
Opočně  Tel. 603 920 469

* Hledáme lektory jazyků. Info na 605755744.
* Hlédám pomocného pracovníka - přidavače na stavbu RD 
Náchod, Česká Skalice 70 Kč/hod i víkend, domluva na tel. 
777 090 423
* Potřebujete zavézt k lékaři, zajistit teplou stravu a nákupy, 
pomoci při osob.hygieně, úklidu domácnosti - to vše Vám 
zajistí PEČOVATEL na tel.605 983 526, 491 471 273. Pouze 
Novoměstsko!
* Přenechám pronájem pivnice - možnost zbudování herny 
nebo restaurace - v Náchodě. Tel. 608 86 98 85
* Tenisové lekce ve Velkém Poříčí. TEL.:736 782 068
* Provádíme veškeré zednické práce. TEL.:776 146 173
* Doučování, soukromá výuka angličtiny a francouzštiny, pří-
prava na reparát. Tel. 775 323 162
* Domácí práce v Hronově. Hledám zájemce o práci při 
počítání menších plastových podložek a balíčkování. Zájemci 
zasílejte SMS zprávu s jménem a bydlištěm na tel. 777 200 
452. Ps: pište po 8.7.08 (dovolená)
* Hledám majitele os. auta, který mi za fi nanční náhradu
z Prahy do Hronova 2 x za měsíc doveze menší balík zboží
o velikosti cca 30 x 120 cm. Tel. 777 200 452
* Pronajmeme nebytové prostory v blízkosti  centra v 
Náchodě. 1 x prodejna s výlohou - bezp. skla (27 m2) + sklad 
(16m2) + vlastní soc. zařízení (5 m2) - vhodné i jako ordinace, 
dále 2 x kancelář (30 m2 + 11 m2 sekr.  a 31m2) - i jednotlivě. 
Informace na: objektnachod@emali.cz, tel.: 777 040 467

* Hledám spolehlivou paní (chůvu) k nepravidelnému hlí-
dání 5letého dítěte a občasné drobné výpomoci v domácnos-
ti. Řidičský průkaz nutností. Auto mám. tel: 603 252 425

* Nabízíme ustájení vašeho koníka na krásném statku 6 
km od Náchoda. Celodenní péče, velké pastviny, možnost 
vyjížděk, výuka jízdy. Nezávazná návštěva vítána. Cena doho-
dou. TEL.:776 077 735
* Dám odměnu až 5.000 Kč za sehnání vysokozdviždného 
vozíku DESTA v jakémkoliv tech. stavu nebo na náhradní díly. 
Tel. 777 154 614
* Hledáme starší svědomitou paní na výpomoc v domác-
nosti. Žene je v nemocnici, manžel nemůže chodit. Tel. 491 
426 220

AUTO-MOTO

* Prodám OPEL CORSA 1.7 D - VAN, r.v. 96, bílá barva, 
STK do 2/2010, tažné zař., 2 sady pneu, velmi spolehl., spotř.4 
l. Cena 25 tis.Kč. TEL.:774 957 764
* Prodám TRABANT 601 STK + E 07/2010, autoradio, 
střešní okno, sada zimních pneu + náhradní díly, cena doho-
dou. TEL.:776 325 394
* Prodám Renault MEGANE II 1.5 DCi, 12/2003, naj. 
85.000 km, 3-D, 6x airbag, ABS, ASR, EBD, klima, vše v el., 
dálkový centrál, palub. počítač, multivolant. Cena 155.000 Kč. 
Tel. 777 08 26 51
* Prodám staré motocykly + náhradní díly. Tel. 604 921 
425

*Provádím ochranné nástřiky podvozků osobních auto-
mobilů a dodávek včetně dutin. Tel. 724 236 398, 491 478 
346 (večer)

* Prodám Peugeot 405 1.6 GLI, r.v. 91, barva červená, 
alarm, centrál, rmg, stav.volant, závěs, nové náplně, výborný 
motor, vše v dobrém stavu, spolehlivé auto, STK 7/09, cena 35 
000,-Kč. Tel. 777 583 458
* Prodám pojízdnou Škodu Favorit na náhradní díly, levně. 
Tel. 737 877 468

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Hledáme přechodný domov pro naši kočku - na 1 rok. 
Zvláštnost - má diabetes, je třeba 2 x za den aplikovat inzu-
lin, velmi milá a čistotná, potravu a inzulin zaplatíme napřed, 
vhodná do bytu i do RD. Tel. 605 85 12 68
* Prodám Perská exotická krátkosrstá koťátka. Rodiče s 
PP. Cena: 2000,- Kč. Tel: 603 171 313

SEZNÁMENÍ
* Rozv. 48/178/74 hledá přítelkyni z Náchodska. Tel. 603 711 
210
* Rozv.39/171/73 hledá dívku či ženu z NA, NM, ČS, 
DOBRUŠKY. Pro vztah s budoucností. Tel. 608 276 416

BYTY
* Ke krátkodobému pronájmu nabízím velmi pěkný zař.
byt 3+1 v Novém Městě n.M., po část.rekonstr., volný ihned. 
K dispozici min. do konce března 2009, další dohoda možná. 
Nájemné 4300,- + inkaso. TEL.:602 445 217, z důvodů pra-
covního vytížení zašlete Vaše tel. číslo SMS zprávou, zavolám 
zpět.
* Pronajmu byt 3+1 v Polici n/M s možností pozdějšího 
odkupu. Cena 4tis.+inkaso. Tel.: 608 145 555
* Dlouhodobě pronajmu 1+1 30 m2, zař., volný od 1.8, 
4.podl, Nerudova ul. Náchod, 3500,-Kč + inkaso, kauce. 
TEL.:608 888 141
* Prodám družstevní byt v Náchodě - Brance - 3+1 ve 
výborném stavu, s vestavěnými skříněmi v dětském pokoji a 
ložnici. 4. patro s výhledem, ihned volný. Cena 1 490 000,-Kč. 
Tel. 604 277 167
* Sháníme byt 1+1 v Náchodě, nejl. nad nemocnicí. Rychlá 
platba. Tel.: 608 667 734
* Prodáme družstevní byt 3+1 (74 m2),s balkónem,v 5.patře 
panel.domu v Náchodě-Plhov, po celk.rekonstrukci - zděné 
jádro, elektro, koupelna, WC, podlahy, vest.skříně. Cena:1,48 
mil. Kč-k jednání  Tel.602 204 002
* Pronajmu 1+1 v Náchodě. TEL.: 602 490 800
* Matka s dcerou shánějí pronájem bytu 2+1 v Hronově, Vel-
kém Poříčí. Tel. 608 558 769
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 v Náchodě, kompletně zařízen, 
5.500 Kč včetně služeb i internetu, bezbariér. přístup, volný od 
1.9.08. Tel. 777 266 140
* Pronajmu vybavené 1+kk v Náchodě ve St. Městě u pošty. 
doba nájmu přibl. 1 až dva roky 5000,-včetně inkasa. Tel. 608 
23 23 11
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě, plocha 74 m2, čis-
tý a pěkný byt, nutné vidět. Cena 900 000,- Kč. Volný ihned. 
TEL: 776 139 680, RK NEVOLAT!
* Nabídka bytu k pronájmu Broumov, Hronov a Dobruška. 
Tel: 774 455 454
* Prodám byt 2+1 a 3+1 Náchod - Plhov. Žádaná lokalita RK 
nevolat! TEL:737 253 075
* Prodám byt 1+1 družstevní v Novém Městě n.M. tel. 608 
908 915
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda - po komplet. rekon-
strukci, v cihlovém domě, s vlastním vchodem. Částečně 
zařízený. Kauce 15000,-Kč nutná, inkaso + nájem dohodou, 
tel. 606 33 20 14
(volejte v odpoledních hodinách)
* Prodám byt v Dobrušce. RK nevolat. TEL.:737 253 075
* Pronajmu byt 3+1 v Provodově. TEL.:602 959 862
* Koupím byt 1+1 v Náchodě. Tel. 603 83 29 51
* Pronajmu dlouhodobě od 1.9.08 pěkný zánovní RD 5+1 s 
garáží a zahradou v Červené Hoře za 5.500 Kč měsíčně, kauce 
20.000 Kč, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodobě od 1.8.08 byt 2+kk v os. vlast. v 
Náchodě, 46 m2 v l. NP v nově zrekonstr. domě poblíž centra. 
Nájemné + energie 6.650 Kč, kauce 15.000, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk v os. vlast. v Náchodě, 20 m2 
v 2. NP v nově zrekonstr. domě poblíž centra. Nájemné + ener-
gie 4.300 Kč, kauce 15.000 Kč, tel. 608 90 30 70.
* Nastávající matka (pracující ve školství) hledá malý byt na 
Náchodsku. Mohu platit pouze 3000,-Kč za nájem s inkasem. 
Stačí jeden pokoj + soc. zařízení. Prosím nabídněte na tel. 607 
574 460
* Prodám družst.byt 3+1 ve Velkém Poříčí. TEL.:775 626 
790 RK NEVOLAT
* Prodám byt v OV v Novém Městě nad Metují, 777 922  
946
* Prodám byt 2+kk v Hronově.Cena 890 tis.Kč. TEL.:732 
537 383
* Nabídněte ke koupi RD nejl. Hronov, Zbečník, Velké Poří-
čí do 2mil. 773 559 014
* Prodám družstevní byt 1+1 /44 m2/ s vlastním balkonem a 
koupelnou s vanou upravený na 2 + kk. Byt je velice slunný, 
2.poschodí u nemocnice v klidné části Náchoda. Cena 980.
tisíc. tel.739 282 487
* Pronajmu byt 3+1 v Hronově. TEL.:608 11 00 41

*Prodám DB 3+1, částečně zařízený, splacený, Pražská 
1553, Náchod, 2.patro, cena dohodou. Tel. 602 940 818

* PRONAJMU GARSONKU V NÁCHODĚ, ve zděném 
domě, u centra. Garsonka je po celkové rekonstrukci, nová 
koupelna, kuchyň, plovoucí podlaha, patrová postel. Celko-
vá rozloha 25,3 m2 + koupelna 4,35m2. Ihned k nastěhování. 
Cena 4200,-+ inkaso (v ceně jsou zahrnuté 4vstupy do solné 
jeskyňky). Tel. 608 77 77 27
* Koupím byt OV 1+1 v Náchodě-Plhov, Běloves nabídku 
volejte na 605 111 865

* Pronajmu nově zrekonstr.
byt 3+1 v České Saklici. 
TEL.:724 79 79 29
* Prodám zděný byt 2kk-
Náchod Duhová, luxusní 
zažízený byt, rohová vana, 
nová kuchyň, vestavěné skří-
ně, kabelovka, internet cena 
1.300.000,- Kč. TEL.: 774 
236 621
* Hledám pronájem bytu 
1+1, 2+1 v České Skali-
ci nebo Jaroměři a okolí. 
TEL.:722 055 911
* Pronajmu družstevní 
byt 2+1 s menšími úprava-
mi a částečným zařízením v 



NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým  nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných 

sypkých 

materiálů.

TEL.:

602 145 222 
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

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

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

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

****
SVĚTOVÁ PREMIÉRA AMERICKÉHO MUZIKÁLU – CARMEN – HDK A DIVADLO TA 

FANTASTIKA – SOBOTA 1.11. 2008 OD 19H
S Carmen přichází do Prahy velkolepá divadelní podívaná v broadwayském stylu. Čeká na Vás hvězdné obsa-
zení a nádherná hudba slibující úžasný divadelní zážitek, jaký Praha ještě nepoznala. V hlavní roli Carmen se 

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

VYBERTE SI SVÉ DIVADLO – DIVADLO BROADWAY, DIVADLO HYBERNIA – SOBOTA 8. 
11.2008 OD 18H

Divadlo Broadway: Adéla ještě nevečeřela – Příběh je nejen parodií na rodokapsové  detektivky a bra-
kovou literaturu, ale také ukázkou velkého kontrastu mezi americkou a českou kulturou. Hrají: A.Háma, 

O.Brzobohatý, L.Potměšil, M.Suchánek, J.Švandová…. Cena včetně dopravy 1.100,-Kč
Divadlo Hybernia: Švejk – Toto dílo na motivy románu Jaroslava Haška upravil a bude režirovat Václav 
Postránecký. V hlavní roli všeobecně známé postavy Švejka se budou alternovat Dalibor Gondík, Martin 

Sobotka, Roman Štabrňák. Představení bude provázet i řada staročeských písniček v podání kapely Patrola/
Šlapeto. Cena včetně dopravy 1.050,-Kč

****
ZAJIŠŤUJEME VSTUPENKY NA KULTURNÍ,SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE, PŘES 

PORTÁLY – TICKET ART, TICKET PRO, TICKETSTREAM, TICKETPORTÁL. NOVĚ JSME 
PRODEJCI VSTUPENEK DO SAZKA ARENY.

****
Navštivte nás v Naši nové prostornější provozně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme 
s výběrem Vaší dovolené. Čeká na Vás široká nabídka  zájezdů ,,na poslední chvíli” LAST MINUTE.

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 

PROSTOR V HRONOVĚ
 (bývalá Jednota)  Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře 

a zázemí

 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy

 Vše nově zrekonstruováno   Dobrý příjezd vozidel

 K dispozici od května 2008

 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.: 777 152 750

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád 

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

Provádíme
 montáž sádrokartonů

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

STAVEBNINY
DANTON

 Nabídka veškerého stavebního materiálu
 Zajímavé ceny na betonové výrobky (Best)

ZDARMA zpracování cenových nabídek.

Možnost využití dopravy s hydraulickou rukou
Kde nás najdete

Rádi zodpovíme Vaše dotazy na tel/fax: 
491 428 439, 608 851 261

DANTON
Dolní Radechová 273

Společnost ELTON hodinářská, a.s. v Novém 
Městě nad Metují přijme

PRACOVNÍKY NA OBSLUHU CNC SOUSTRUHU A CNC FRÉZKY
Požadavek je alespoň částečná zkušenost s obsluhou těchto strojů.

Práce na 3 směny. 
Přijmeme i absolventy, nebo brigádníky na soboty a neděle.

Mzda 80 Kč/h + příplatky za přesčasy, soboty a neděle.

Bližší informace na tel. 777586662 p. Holý, nebo na E mail: miloslav.holy@prim.cz

VÝŠKOVÉ PRÁCE
* Nátěry střech, žlabů a podhledů

* Renovace eternitových střech
* Opravy komínů

* Použití horolezecké techniky
ŠTĚPÁN OMÁMIK

Lhota 272, Červený Kostelec
Tel. 605 435 350, stepanom@seznam.cz

pracovníka na pozici

DĚLNÍK 
 OBSLUHA MÍCHACÍ LINKY TRAVNÍCH SMĚSÍ

Práce v jednosměnném provozu.
Nástup možný ihned.

Nabídky zasílejte na adresu:
AGRO CS, a.s., p.Martin Tylš, Říkov čp.265, 552 03 Česká Skalice

Bližší informace na tel. č.: 491 457 170, nebo 737 219 682 – p.Tylš

AGRO CS a.s., se sídlem v Říkově 
přijme



091614            zdarma: 800 100 446

BYT 2+1 V OV, NÁCHOD
Byt 2+1 v OV v centru města v dobrém stavu 
k okamžitému nastěhování. Plastová okna, 
nové stoupačky. Tel: 721 352 608

Prodej 1 185 000 Kč

088058             zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK V OV, NÁCHOD
Byt 2+kk v nové výstavbě s předáním klientovi 
10/2008. CP 60 m2, celkově zateplené, balkon, 
bezbariérový přístup. Tel: 721 325 608

Prodej 1 440 000 Kč

088439             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
DB poblíž centra města. Byt prošel rekonstrukcí 
– plovoucí podlahy, nové stoupačky, balkon a 
dlažba. Ihned k nastěhování.a Tel: 775 418 173

Prodej 1 380 000 Kč

089403             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Velmi pěkný DB s balkonem v 1. patře. Byt prošel 
celkovou rekonstrukcí. CP 77 m2. Nutno vidět.
Tel: 776630 019

Prodej 1 190 000 Kč

091221             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Udržovaný byt v cihlové zástavě s převodem do 
OV v r. 2018. Klidné místo nedaleko centra, CP 
69 m2. Tel: 776 637 636

Prodej 1 350 000 Kč

070076             zdarma: 800 100 446

ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST, JÁSENNÁ
Objekt se skládá ze 3 zemědělských budov 
s kolnou a dílnou, stavebního pozemku o CP 
3 327 m2 s rybníčkem. Tel: 776 637636

Prodej Info v RK

089882            zdarma: 800 100 446

DB 2+1, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Družstevní byt v panelovém domě. K bytu náleží 
sklep, sušárna a kočárkárna. CP 62 m2. 
Tel: 776 637 636

Prodej 1 060 000 Kč

091665             zdarma: 800 100 446

CHALUPA, KLENY
Zrekonstruovaná chalupa u České Skalice u 
přehrady Rozkoš. 2 bytové jednotky, zastřešená 
terasa, bazén a venkovní krb.Tel: 603 864 448

Prodej 2 995 000 Kč

090163            zdarma: 800 100 446

BYTOVÝ DŮM, ČESKÁ METUJE
Bytový dům nedaleko Police nad Metují se 4 
byty a skladovacími prostory. Nová střecha a 
elektroinstalace. Tel: 721 352 608

Prodej 1 595 000 Kč

071702            zdarma: 800 100 446

RD, HRONOV CENTRUM
Obytný dům se 3 byty, 2 prodejnami a sklado-
vacími prostory. Částečně podsklepeno, půda 
vhodná k výstavbě bytů. Tel: 775 418 173

Prodej 5 200 000 Kč

089474            zdarma: 800 100 446

RD, LACHOV
RD po rekonstrukci se 2 bytovými jednotka-
mi v rekreační oblasti Adršpach. Udržovaná 
zahrada, garáž a stodola. Tel: 737 261 570

Prodej 2 150 000 Kč

085204             zdarma: 800 100 446

RD, POLICE NAD METUJÍ
Nadstandardní RD se 3 samostatnými byty 
určený k bydlení i komerčním účelům. Udržovaná 
zahrada za domem. Tel: 737 261 570

Prodej Info v RK

090792            zdarma: 800 100 446 

RD, LHOTA POD HOŘIČKAMI
RD v klidné části obce nedaleko
České Skalice a Nového Města nad Metují. Nová 
elektroinstalace. Dům je vhodný jak k bydlení, tak 
k rekreaci. Tel: 775 418 173

Prodej 950 000 Kč

08661             zdarma: 800 100 446

Stavební pozemek, Borová
Pozemek na klidném a slunném místě. CP 
1 887 m2, sítě jsou na hranici pozemku. Možno 
rozdělit na 2 parcely. Tel: 776 637 636

Prodej 220 Kč/m2

091584            zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, NÁCHOD
Stavební parcela o CP 2 349 m2 v atraktivní 
lokalitě Nový Svět. Inž. sítě jsou na hranici pozem-
ku. Nádherný výhled na město. Tel: 776 630 019

Prodej 630 Kč/m2

DĚTSKÝ SECOND HAND z ANGLIE

VYDRÝSEK
NÁCHOD, v ulici Purkyňova 561

- vedle dětsk.střediska
 dětské oblečení 

všech věk.kategorií
 dospělé, outlet next
 přijímáme do komis.
 prodeje kočárky

PO-PÁ   8-12  13-17

 Pronajmu podnikatelský objekt v areálu 
POLO NÁCHOD s.r.o. v Bělovsi.

  Domek je po celkové rekonstrukci, zateplen se 
samostatným plynovým topením. Možnost par-
kování. Objekt je vhodný pro čisté činnosti např. 
účetní, počítačová nebo kancelářská činnost, 
nebo drobné živnosti např. masáže, manikůra, 
pedikůra a pod. Cena dohodou, volné ihned ! 
Volejte prosím 777 850 050  



491 421 711 

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

od 1. července

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

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

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

www.MARCONABYTEK.cz

Klempířské Klempířské 
a pokrývačské a pokrývačské 

prácepráce
mobil 777 155 344

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

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

eštaP klempířství

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

Výrobna nátěrových hmot 
ve Slavoňově hledá:

2 VÝROBNÍ DĚLNÍKY PRO 
TROJSMĚNNÝ PROVOZ  

Laboranta
kontroly kvality

(SŠ chem. směru,výhoda AJ nebo NJ)

Nabízíme   dobré platové podmínky 
 stravenky  pracovní příležitost v okrese Náchod 

 příjemné pracovní prostředí i kolektiv

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

nebo na email: polakova@mistral-paints.cz

„Pojďte s ECHEM na 
koncert“

Výsledky čtenářské soutěže

   V minulém vydání ECHA jste soutěžili 
o vstupenky na koncert skupiny Žalman a 
spol.. Známé folkové těleso se představilo
v rámci Dnů řemesel v Babiččině údolí. 
Soutěž jsme pro vás připravili ve spoluprá-
ci s OS Babiččino údolí 2006. Podmínkou 
účasti ve slosování bylo správně odpovědět 
na soutěžní otázku. A jak vlastně správná 
odpověď zněla? Za počátek kariéry hudeb-
ního uskupení Žalman a spol. je pokládáno 
vystoupení v roce 1982, které se uskuteč-
nilo v rámci Porty v Plzni. Ve slosování 
nakonec Fortuna přívětivě poklepala na 
rameno Ing. Leoši Kuchařovi z Náchoda.                   

Gratulujeme

Internetový obchod, zabývající se prodejem použitého 
dětského textilu ze Švýcarska, Anglie a Německa, 

NOVĚ nabízí KAŽDOU STŘEDU od 10 do 17 
a SOBOTU  od 9 do 11 

možnost výhodného nákupu přímo ze skladu.

V sobotu 19.7.2008 od 9 do 14 hodin
!!  VÝPRODEJ LETNÍHO OBLEČENÍ  1 ks/ 25 Kč  !!

PAVLA TEXTIL, Studnice 126, 549 48
pavlatextil@seznam.cz, tel.: 733 542 920



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

KOSMETIKA
* barvení řas a obočí * trvalá na řasy * depilace, fotodepilace * Indická masáž 

hlavy  * mikromasáž očního okolí
! AKCE: na první kosmetické ošetření sleva 10 %!

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

KADEŘNICTVÍ
* prodej kosmetiky L´oreal Professionnel * prodlužování vlasů - BALMAIN 

* barvení, stříhání, melírování
!AKCE: na měsíc červenec + srpen stříhání + úprava 290,-Kč, pánské 70,-!

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

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

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM PODŘEZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍNŮ

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
PŘÍJEM CS LINK, 

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

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

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
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

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
plastových a hliníkových 

oken a dveří
AKČNÍ NABÍDKA: 

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

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

DRŽITEL

DRŽITEL
ISO 9001

ISO 9001

Jaroslav Pařízek
Kovovýroba a Zámečnictví
Padolí 296, Hronov Zbečník

Přijmeme 

Stavebního 
zámečníka

 s platným 
svářečským průkazem

  na jednosměnný
 provoz

Nástup možný ihned
TEL:603 887 304

PLASTOVÁ OKNA a DVEŘE
 Montáže a stavební začištění 

     omítek
 V nabídce panelákové sestavy 

     oken za zajímavé ceny

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

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

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

Oblastní nemocnice Náchod a.s.  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

TECHNICKÝ SPRÁVCE 
Nemocnice Náchod

Náplň práce:
příjem, evidence a koordinace řešení požadavků technických agend týkající se:
oprav vybavení přístrojů, budov, informačních technologii a ostatní infrastruktury

nových nákupů včetně přípravy investic
služeb (např.prádlo, strava, odpadového hospodářství)

Kvalifikační požadavky: 
 vzdělání minimálně SŠ technického směru   min. 5 let praxe v oboru 

 praxe v oblasti zdravotnictví výhodou
Dále požadujeme:

 dobré organizační a komunikační dovednosti  dobrá znalost práce s PC
 orientaci v problematice zdravotnického provozu 

 morální a občanská bezúhonnost   Přihláška uchazeče musí obsahovat:
 životopis s přehledem profesní praxe   výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

 ověřené doklady o dosaženém vzdělání
Nástup od: 1.10.2008 nebo dle dohody Uzávěrka přihlášek:  18.7.2008

Přihlášky zasílejte na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr.Lukáš Holub, vedoucí Oddělení personálního rozvoje a mezd

Purkyňova 446, 547 69 Náchod



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

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je 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  

Horní Radechová - podsklepená zděná chata s podkrovím na přespání, 17m2, zahrada .........599 000,-Kč
Náchod - prodej DB 3+1 s garáží ve zděném domě, zažádáno do os. vl. v r. 2010 ...............1.570 000,-Kč
Bezděkov n./Met. - pohostinství s výčepem u hlavní cesty s  pozemkem 1 753m2 ..............2.600 000,-Kč
Borohrádek, okr. RK - zahradní chatka s prostornou verandou na vl. pozemku 388m2 .........225 000,-Kč
Náchod - prodej DB 3+1 na Brance, plocha 78m2, výhled do přírody, ihned volné ..............1.560 000,-Kč
Velké Petrovice - RD 3(2)+1 po část. rekonstr., nová okna, dlažba, fasáda, střecha .............1.275 000,-Kč
Náchod - stavební pozemek o výměře 1 442m2 se zděnou dvoupatrovou chatou (23m2) .......1 050,-Kč/m2

Náchod - pozemek s ovocnými stromy, výhledem na Krkonoše, klidné prostředí ...................850 000,-Kč
Náchod - Plhov - družst. byt 3+1 s výtahem, v 5.NP, ihned volný, pův. stav .................................. dohodou
Červený Kostelec - vyměním ideální á RD za byt 1+1 v přízemí, klidné místo ...................1.000 000,-Kč
Udržovaná chalupa s velkou navazující stodolou a zahradou, Teplic. -Adršp. skal ................1.050 000,-Kč
Náchod - DB 3+1 v 2.NP s balkónem a výtahem, plocha je 74m2, nová plastová okna ..........998 000,-Kč
Horní Radechová - slunný pozemek s pěkným výhledem o výměře 4675m2.........................  325 000,-Kč
Dolní Radechová - RD - chalupa s garáží a kolnou a se slunným pozemkem 1 898m2 .......2.080 000,-Kč
Police n/Met. - DB 2+1 s balkónem v 3.NP, zažádáno do os. vl., plocha 72,36m2 ..................850 000,-Kč
Machov - roubená chalupa ve špatném staveb.-tech. stavu na dobře přístupném místě ...........320 000,-Kč
Janovičky - zděná chalupa 3+1 se zahradou v klidné lokalitě CHKO Broumovsko .............1.690 000,-Kč
Náchod - DB 1+1 u nemocnice, 2.NP_890tis.,Náchod - DB 1+1, ul. Běloveská,2.NP ...........840 000,-Kč
Náchod - pronájem nových nebytových prostor v přízemí, plocha 96m2 ........................... 10 000,-Kč/měs.
Pronajmeme 89m2 - 3 místnosti (50m2) - lze jako byt nebo kanceláře v Náchodě ............ 5 000,-Kč/měs.
Náchod - DB 1+1 v 1.NP s balkónem, výtahem, sklep. kójí, podl. pl. je 30m2 ........................700 000,-Kč

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

Pro podnikatele, zaměstnance a 
důchodce úvěry již od 6.000,-Kč

* žádné poplatky předem!!
* peníze do 24 h.

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

INTERNET BOX
„Buďte IN“

do veřejných prostor, restaurací apod.
Dále provádíme:

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

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

 menší skupiny 
 městské části i vesnice pomocí služby ADSL Telefonica 

O2 a ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ

K vyzkoušení na Jiráskově chatě na Dobrošově.
KONTAKT: ING. PETR ZELENÝ, TEL. 608 369 521, 

INGZELENYPETR@SEZNAM.CZ

STŘECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

MS Nářadí s. r. o.
Drtinovo náměstí 171, 547 01  Náchod

nabízí možnost okamžitého nástupu na pozici

OBRÁBĚČ KOVŮ
Náplň práce:

samostatná práce na : 
 soustruhu   frézce   vrtačkách   honovačce

  v případě potřeby dokončovací práce

Požadujeme:
 vyučení v oboru    praxe výhodou

 zodpovědnost   samostatnost

Nabízíme:
 práci na dopolední směnu

 odpovídající mzdové ohodnocení a bonusy

V případě zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis 
na e-mail: koudelkova@msnaradi.cz nebo volejte na tel. č. 491 401 127

Přijmeme

FYZICKY 
ZDATNÉHO 

MUŽE
a Ř.P. sk. B a E

na rozvoz textilu
a jeho prodej

v kulturních domech
a sokolovnách.
Práce po - pá.

Nástupní plat 14 000,-
Kč čistého

po zaučení 17 000,-Kč 
čistého.

TEL.: 724 504 708

AGRO CS a.s., Říkov 265, 
552 03  Česká Skalice

Dynamicky se rozvíjející společnost v rámci rozšiřování svých dalších aktivit 
nabízí zaměstnání v těchto pozicích:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE (PRACOVNÍK)
 SŠ vzdělání  w cit pro obchod a aktivní přístup k zákazníkům   

 výborné komunikační schopnosti   dobrá znalost práce na PC a orientace na českém 
internetu  samostatnost a zodpovědnost

OBCHODNÍ PORADCE (PORADKYNĚ)
 zahradnické SŠ nebo VŠ vzdělání   ŘP sk. B  w výborné komunikační schopnosti  

 znalost práce na PC   samostatnost  a zodpovědnost   chuť spolupracovat w ochota cestovat

Písemné nabídky se životopisem zasílejte nejpozději do 31. července 2008 
na adresu: 

AGRO CS a.s., Anna Fejklová, Říkov 265., 552 03 Česká Skalice, fejklova@agrocs.czMěsto Náchod prodá obálkovou metodou :  
Příkopy 1185 - volný byt, číslo 1185/7, 5+1, výměra 87,30 m2

 vyvolávací cena 1.200.000,-Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech  24.7. a 31.7.2008  vždy v  9:00 hod.

Borská 617 - volný byt, číslo 617/9, 1+1, výměra 30,55 m2

 vyvolávací cena 500.000,-Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech  24.7. a 31.7.2008  vždy v  9:30 hod.

Nabídky v uzavřené obálce označené v levém hor. rohu nápisem :
Výběrové řízení - byt 617/9 – neotvírat
Výběrové řízení - byt 1185/7 – neotvírat

Doručit na MěÚ Náchod, Odbor správy majetku a fi nancování. 
Uzávěrka přihlášek 1.8.2008 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.

,



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

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

Jazyková škola v Náchodě 
s celodenní výukou 

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, PJ, HJ, PJ, RJ

pro Vás tradičně pořádá

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

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

nebo na telefonu 605 755 744.

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

Usnadněte svým dětem vstup do nového školního roku.

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

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

KOŽENÁ GALANTERIE 

* batohy * dámské kabelky
* školní aktovky a penály

* pánské aktovky
* peněženky * atd.

KAMENICE 142, NÁCHOD
po-pá 9-17,00, so 8-11,30           

                                    

NOVÁ KOLEKCE 
2008

fi rem BAGMASTER, 
TOPGAL, ALPINE, 

OZÓNE, HIS

KACHNY ZA TO NEMOHOU

  Léto a pěkné počasí přináší do náchodských ulic nejen zvýšený pitný režim, ale i riziko nudy pro ty, 
kteří nezvládnou přechod ze školních lavic do prázdninového volna. Do naší redakce se dostala zpráva, 
že v pásmu u řeky Metuje (u čerpací stanice Benzina) se alkoholem posilnění „hrdinové“ baví likvidací 
na řece žijících kachen,. Pravda je, ž v době, kdy se do těchto míst
podíval náš redakční fotoaparát, „kachní lov“ se zde nekonal a místo (kromě zvýšeného množství 
odpadků a kachních pírek) vypadalo celkem mírumilovně. Otázkou je, nakolik se změní s příchodem 
noci a otevřením první lahve alkoholu. Otázka pro městskou polici i pro rodiče, kterým není lhostejné, 
čím se jejich potomci na břehu řeky zabývají. Bude dobré, když i po prázdninách zbyde na Metuji 
nějaký ten opeřenec. Kachny za nudu opravdu nemohou....                                                      foto ECHO

Polib tetičku
  Konverzační komedii Simona 
Williamse v podání Náchodské

divadelní scény.
Úprava a režie Ludmila Šmídová

Hrají v sobotu 19. července 2008 
v 18. 00 hod. na nádvoří

zámku v Novém Městě nad Metují.      
Vstupné 70,- Kč  

Pan Josef Bartoň - Dobenín 
s  chotí a Správa zámku v 
Novém Městě nad Metují si 
vás dovolují pozvat na diva-
delní představení

    Děti z Mateřské školy, Rašínova Nové 
Město nad Metují byly na exkurzi u GMS 
racing teamu se sídlem v Novém Městě nad
Metují, kde si mohly prohlédnout a vyzkou-
šet posezení v závodním monopostu. Vše se 
odehrálo za přítomnosti pilota Miloše Bene-
še, který trpělivě odpovídal na zvídavé otáz-
ky dětí a obdaroval je podepsanými plakáty. 
Děti byly velice spokojeny. Paní učitelky 
zdokumentovaly návštěvu fotografi emi.
   Pro velký úspěch akce bylo přislíbeno, že 
GMS racing team pozve po skončení sezóny 
všechny děti z mateřské školy a uspořádá 
pro ně zábavné dopoledne. Všichni se již 
na další návštěvu u Miloše Beneše těšíme. 

Rousková Eva - ředitelka školy.

DĚTI A ZÁVODNÍ 
MONOPOST

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
  Dne 10.června odjely 4.třídy na školu v přírodě do Orlických hor na 
Šerlich do Masarykovy chaty.
   Byli jsme ubytováni v útulných pokojích po dvou, čtyřech nebo osmi. 
Program byl pestrý: hledání čísel, stezka odvahy, indiánský běh, orientační běh, celoden-
ní výlet se šipkovanou, táborák s opékáním buřtů. Vařili nám velmi dobře, všechno nám 
chutnalo.
   Z hor jsme se vrátili 13.6. odpočatí od počítačů a televizí. Moc se nám tam líbilo a bude-
me vzpomínat.                                                Adam Hloušek, žák 4.A. ZŠ TGM Náchod

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků 

   jednotek

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

?


