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Telekomunika ní, zabezpe ovací a speciální elektronické systémys.r.o.
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Tel.: 491 422 100

GARÁŽOVÁ VRATA

AK NÍ CENY MY EK
SPORÁK  i PRA EK

AK NÍ CENY
V TRÁK  i CHLAZENÍ

REDAKCE
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29

KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

www.novinyecho.cz

SVÁŘECÍ A VZDUCHOVÁ TECHNIKA 
Plhovské náměstí - Náchod 

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

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

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

Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

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

   Fotografi i z koncertu skupiny Žalman & spol., konaného v sobotu 5. ervence
2008 p ed Ratibo ickým zámkem, nám poslal výherce naší sout že o vstupenky, 
Ing. Leoš Kucha  z Náchoda s pod kováním za možnost p íjemn  stráveného 
podve era...

Od srpna se zvýší 
všechny d chody

  Od  srpna 2008 se zvýší všechny d chody
vyplácené z eského d chodového systé-
mu. O mimo ádném zvýšení rozhodla vláda 
svým na ízením . 211/2008 Sb. Základní 
vým ra vypláceného d chodu, jednotná pro 
všechny d chody, se od srpnové d chodové
splátky zvýší o 470 K . Místo 1 700 K  tak 
nov  bude init 2 170 K  m sí n . Procentní 
vým ra, která je individuální a zjednodušen
e eno závisí na výši p íjm  a dobách d cho-

dového pojišt ní každého lov ka, z stane
stejná. SSZ

Výstava obraz
   Pan Josef Barto  - Dobenín s chotí a 
Správa zámku Nové M sto nad Metují 
Vás srde n  zvou na výstavu abstraktních 
obraz  Evy
Filemonové. Výstava potrvá do 29. er-
vence 2008 ve Výstavní síni Vojt cha Sed-
lá ka. Otev eno denn  od 9 do 17 hodin.
  Do 29. ervence také m žete k jubileu 
autora shlédnout retrospektivní výstavu 
knižních ilustrací, abstraktní a užité grafi -
ky od Vladimíra Rocmana. Otev eno denn
od 9 do 16 hodin v Galerii Pod Žebrovkou 
na novom stském zámku. kp

Více na stran  6.



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

Zrekonstruované stavení na romantickém místě Rýzmburk u Žernova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 400 000,- Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 099 000,- Kč
Soubor nemovitostí v centru Náchoda, kanceláře, bytový dům, sklady  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000,- Kč
Byt 2+1 v osobním vlastnictví v Náchodě SUN, kompletní rekonstrukce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 100 000,- Kč
Menší rodinný dům v Náchodě Staré Město, menší zahrádka, sklípek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 250 000,- Kč
Chatka v zahrádkářské kolonii v Dobrušce Mělčany, se sklepem, venk. krbem . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 000,- Kč
Bytový dům v rekonstrukci v Dobrušce na náměstí, 12 bytů, 6 garáží  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 990 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě na okraji obce Lipí se zahradou 1 500 m2, garáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 959 000,- Kč

Nabízíme k prodeji velký dům nedaleko centra Náchoda s 
možností zbudování až 4 bytových jednotek. K domu náleží 
zahrada a garáž. Dům je napojen na kanalizaci,vodovod a 
el.220/380V.Další investice nutné.

 Cena: 1 795 000,- Kč

eskoskalické krama ení
   V dob  prázdnin se již každoro n  v ulici Boženy N mcové v eské Skalici koná jarmark 
lidových emesel. V sobotu 12. ervence již od asných ranních hodin vyr staly stánky s 
r zným zbožím z oboru hrn í ského, ezbá ského, sklá ského, textilního
a mnoha dalších.
   Letošní p kné po así p ilákalo skute n  neobvyklý po et návšt vníkú, kte í postupn
obcházeli, okukovali a nakupovali v ci pot ebné do domácnosti, ale i r zné dárky, hra ky
pro d ti a suvenýry. Ke koupi bylo i domácí pe ivo, med, exotické a ovocné aje, velký 
zájem byl o výbornou domácí medovinu. Nechyb l zde ani prodej kv tin. Mnohé zaujala 
praktická ukázka ezbá ského emesla, soustružení d eva a p edení na starobylém
kolovratu.
   K dobré nálad  p ítomných p isp lo vystoupení hudebních skupin. D ti se bavily pohád-
kami v podání loutkového divadla a p ipraveného doprovodného programu v areálu Barun-
iny školy.                                                                                        Text a foto Ivan Vávra

  Dne 6.srpna 2008 vzpomeneme dva roky 
ode dne, kdy nás navždy opustil  náš dra-
hý manžel, tatínek, d de ek a prad de ek,
pan Josef Švorc z Náchoda.

Stále vzpomíná 
manželka a dcery 

s rodinami 

Tichá vzpomínka

Farmet - významný eský exportér zem d lské techniky

a technologických za ízení na zpracování olejnatých semen
niky, kterým dodáváme komplexní 
technologie pro zpracování olejnin. 
V lo ském roce jsme zrealizovali 
technologické za ízení na odslizení 
vyfi ltrovaného oleje - degumming ve 
spolipráci se švédskou fi rmou Alfa 
Laval, která tvo í sv tovou špi ku v 
tomto oboru.
   Díky exportu, který tvo í 75 % z 
celkové výroby, se její obrat za uply-
nulé ty i roky zvýšil na sou asných
580,6 milión  K , což je prakticky 
ty násobek p vodního obratu. V 

rámci technologických dodávek 
export dosahuje až 90%, v roce 2007 
p evážn  do zemí EU.
   Svojí produkcí se zam uje na 

   Akciová spole nost Farmet z es-
ké Skalice je mezi našimi zem d l-
ci, ale i zem d lskou ve ejností v 
zahrani í, známa jako eská fi rma, 
která se svojí dynamikou a pest-
rostí výrobní produkce za poslední 
roky za adila mezi sv tové výrobce 
zem d lské techniky.
   Spole nost je také významným 
dodavatelem technologických za í-
zení pro zpracování olejnatých 
semen a rostlinných olej .
   Naší výhodou je široká nabídka 
stroj  a za ízení, nabídka n kolika
technologií na zpracování olejnin. 
Našimi zákazníky jsou jak malí far-
má i, kterým nabízíme malokapacit-
ní lisy, tak velké pr myslové pod-

vývoj a výrobu zem d lských stro-
j  na zpracování p dy a setí. Velký 
d raz je kladen na rozvoj vlastního 
vývojového odd lení s dostate ným
inova ním tempem, jehož d kazem
je i uvedení dvou nových typ  stroj
na trh v roce 2008: širokozáb rový
p edse ový kombinátor Kompakto-
mat s pracovním záb rem až 15,7 
metr  a radli kový secí stroj Exce-
lent Premium. I v oblasti technolo-
gických dodávek fi rma klade d raz
na vývoj nových stroj , realizaci 
nových technologií.
   Pro rozší ení nabídky má spole -
nost Farmet vytvo enu dce innou
fi rmu Farmet STK s.r.o.. Pro indi-
viduální motoristy a automobilové 
dopravce zajiš uje technické pro-
hlídky motorových vozidel, schva-
lování staveb a p estaveb vozidel, 
posuzuje zp sobilost vozidel dove-
zených ze zahrani í a nabízí i kali-
braci tachograf .
   Výrazná ást zisku spole nosti
Farmet je investována do nového 
výrobního za ízení a inovací nov

vytvá ených stroj . Od ledna letoš-
ního roku je v provozu nová hala 
montáže a sklad  o celkové rozloze 
1280 m2, ímž se výrazn  zvýšila 
modernizace pracovního prost edí. I 
do budoucna se po ítá s výraznými 
investicemi do výrobního za ízení.
Již dnes je nap . obrobna vybavena 
moderními CNC stroji. Nov  vyba-
vena je i sva ovna, kde byly instalo-
vány 3 kusy svá ecích robot . D le-
ní materiálu je již provád no pomocí 
laseru, ímž se výrazn  zvýšila pro-
duktivita práce a pracovní prost edí.
Nezapomíná se ani na povrchovou 
úpravu vyráb ných stroj . Probíha-
jící výstavba nové práškovací lakov-
ny je sou ástí investic, která je 
nezbytná nejen pro zvýšení kvality 
a kone ného vzhledu povrchu, ale 
týká se i ekologie životního pro-
st edí. V neposlední ad  investic je 
zaklada  hutního materiálu a za íze-
ní na jeho otryskávání.
   Spole nost Farmet byla založe-
na transformací z p vodní fi rmy 
Ekostroj a.s. eská Skalice v roce 

1992. U zrodu Farmetu tehdy stál 
pan Karel Ž árský (narozený 1937), 
mechanizátor a konstruktér v JZD 
Dolany. P i p íležitosti zahájení 
letošního zem d lského veletrhu v 
Brn  Techagro 2008 ud lila Agrár-
ní komora eské republiky panu 
Karlu Ž árskému estnou medai-
li za mimo ádný osobní p ínos pro 
zem d lské odv tví. Slavnostnímu 
p edání tohoto významného ocen -
ní byl p ítomen ministr zem d lství

R - Mgr. Petr Gandalovi  a prezi-
dent Agrární komory R - Ing. Jan 
Veleba.
   Farmet v sou asné dob  zam stná-
vá 210 pracovník , ímž se adí mezi 
významné zam stnavatele našeho 
regionu a stále nabízí nadstandardní 
fi nan ní ohodnocení, práci s moder-
ními stroji, možnost odborného r stu
a další podnikové benefi ty. V soula-
du s aktuální pracovní nabídkou by 
ráda rozší ila své ady o kvalifi kova-
né svá e e a konstruktéry. 

Ivan Vávra (pi) 

Gratulujeme
   Dne 5.srpna 2008 se dožívá významného životní-
ho jubilea, 75.narozenin, náš milý tatínek, d de ek 
a prad de ek, pan Jan Bubení ek z Náchoda.
   P ejeme mu ze srdce hodn  pevného zdraví, 
pohody a lásky a d kujeme mu 
za vše, co pro nás v život  ud -
lal.

dcery Jana a Iva s rodinami 

D kuji touto cestou za vrácení kola, kte-
ré mi bylo ukradeno 16.7.08 v Náchod
na Klínku. Pod kování pat í rodin
Tu kových z erveného Kostelce, kte-
rá mé kolo našla a na základ  zprávy o 
krádeži v médiích, m  na Klínku vyhle-
dala a kolo mi vrátila.

D kuji, V.Bechyn  Náchod

....a dob í lidé 
ješt  žijí

   D kujeme všem za projeve-
nou soustrast p i úmrtí
pana Karla H lka z Náchoda.

 rodina H lkova
a Šramarova 



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

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

NEJV TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

tel.:724823687   
www.ZABEZPECENISUDEK.cz

Provádíme montáž a servis 
zabezpečovacích a kamerových 

systémů,videotelefonů a dveřních 
komunikátorů

Zabezpečovací systémy 
Sudek

KRČÍNSKÉ DOROSTENKY PŘIVEZLY ZLATO!!!
   Ve dnech 20.-22.6.2008 se v P ešticích u Plzn  kr ínská d v ata
ú astnila M R v házené, v kategorii dorostenek, kam se probojovala 
z oblastního kola. Cílem týmu bylo p ivézt medaili. Hned páte ní
ráno se Kr í a ky utkaly s domácím týmem. Hra byla velmi vyrov-
naná. T sn  p ed koncem, p i stavu 16:15 pro P eštice, byl po faulu 
na hrá ku z Kr ína na ízen pokutový hod. Ten vzala do svých rukou 
Z. Vecková a byla úsp šná. Kone ný stav zápasu tedy 16:16. Odpo-
ledne naše hrá ky zvít zily nad družstvem z  Pust jova 23:20. Sobota 
p inesla našim d v at m další dv  výhry. Nad týmem z Bakova 25:19 
a Brna 23:18.  Naše reprezentantky v ned li ráno ekal poslední sou-
pe , a to Chomutov. Mezi hrá kami z Chomutova došlo k rozep ím,
a tak nastoupily v nezvyklé sestav . Kr í a ky si vedly od za átku dob e a 

již o polo ase si získaly slušný náskok p ti branek. V druhém polo ase došlo 
ke zran ní kvalitní chomutovské hrá ky M. ítkové. Od té chvíle Chomutov 
jednozna n  zápas vypustil, a tak naše hrá ky dosáhly výhry 33:18. Nyní se 
jen ekalo, jak dopadne utkání mezi P ešticemi a Drakenem Brno - P eštice 
m ly stejný po et bod  jako Kr ín, takže šlo o skóre. P ešti a ky hrály jako o 
život a ke zlaté medaili jim chyb l skute n  jen kr ek (2 branky).
   Našim d v at m kazili radost z 1. místa pouze vulgární fanoušci 
domácího družstva, kte í se v i soupe m (konkrétn  Chomutovu a 
Kr ínu) chovali neslušn . Kdo vid l naše hrá ky bojovat, musí uznat, 
že si TITUL skute n  zaslouží a za to jim pat í velký DÍK! Krásnou 
te kou za celým mistrovstvím bylo odm n ní V. Polá kové jako nej-
lepší úto nice. V.L.

Babacupky se utkaly na tenisových kurtech
  Poslední p edprázdninovou disciplínou 
babacupu byl tenis. Již pot etí se uskute nil 
na kurtech pana Brumlicha ve Velkém Po í í.
  Tenisový turnaj - to je vždy záležitost na celý 
den. Dobré po así, n co na zub a k zahnání 
žízn  je velmi d ležité. I letos po así sporto-
vání p álo, takže hrá ky mohly p edvést své 
um ní.
  Na rozdíl od minulých ro ník , kdy kapitán-
ky p i nominaci sázely hlavn  na jistotu, letos 
se na kurtech více objevovaly i ty dámy, které 
asto vídáme na špici v jiných disciplínách.

N které prozradily, že s tenisem za aly 
opravdu nedávno. Ale práv  v tom je kouz-
lo této sout že. Dát všem možnost zkusit si 
i další sporty. P esto nelze p ehlédnout skv -
lé výsledky N. Klemmové, L. Pavlíkové, R. 
Nývltové a mnoha dalších.
      Hrálo se opravdu celý den a na n kterých 
hrá kách byla únava patrná. Poslední zápasy 
byly dohrány až v 18,30 hodin.
Výsledky: 1. Integraf, 2. DLNK, 3. Hotel 

Hynek. Po oprav  na 4. míst  UFO a 5. Zona 
- v tomto p ípad  bylo nutné rozhodovat pod-
le další p edem stanovených pravidel, protože 
po et bod  i vzájemný zápas byly nerozhodné 
- na 6. míst  pak SVC, p estože byly hrá ky 

velmi houževnaté a p edvedly spoustu dob-
rých zápas .
     Následuje dvoum sí ní pauza. Všem tedy 
p ejeme krásné léto a budeme se t šit na zá i-
jový duatlon. P.H.   

HLEDÁME MAKLÉ E
V celém Královéhradeckém kraji

Sta te se sou ástí týmu realitních maklé
Realitní spole nosti eské spo itelny
Požadujeme:
spolehlivost

komunikativnost
kreativní myšlení

pracovní nasazení

Nabízíme:
hlavní pracovní pom r

spolupráce i na ŽL
vysoké výd lky až 70 % z provize
bonusy, telefon, notebook, auto

ZEUS, s.r.o., len obchodní sít , Realitní spole nost eské spo itelny, a.s.
Kontaktní osoba: Karel Falta, mobil: 725 646 401 nebo e-mail: karel.falta@zeus-pa.cz

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

O  další  nabídce  našich  nemovitostí se m žete  dozv d t v naší realitní  kancelá i, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod.Nabídku našich 
nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

Obec: Zlí  u eská Skalice                                                                
Okres: Náchod
V tší RD s opl. poz. 1 169 m2.
V p ízemí 1+1 a zapo ata rek. 
u 1+3, chodba, 2x suché WC a 
komory. Samostatný vchod do 1+2 
a  velká p da. Voda ve ., odpady 
do žumpy, 220/380V, topení lokál-
ní – plyn u domu. Nutné opravy a 
úpravy. P kné, slunné místo. Ihned 
volné !! 
Zn.: 08D224 CENA: 1.090.000,-K

Obec: Náchod Okres: Náchod
Byt v OV o velikosti 3+1 v 7. 
pat e panel. domu s výtahem. 
Byt je udržovaný s podl. plo-
chou 71 m2,  s balkonem – p kný 
výhled. Sít  z ve . zdroj , topení 
ÚT – dálkové.  K dispozici sklep, 
kolárna atd., internet. p ípojka. 
D m se nyní zatepluje, plastová 
okna.  
Zn.: 08B351 CENA: 1.275.000,-K

Obec: Náchod Okres: Náchod
Nov  upravený druž.byt 1+3, 79 
m2 ve 4 NP s vlastním plyn.ÚT 
s p kným výhledem!! V byt
plov.podlahy,parkety, plast.
okna, koupelna, dlažba, kuch.
linka + spot ebi e, dve e apod. 
V tší balkon, sklep, kolár-
na, sušárna. P evod do os.vl. 
v r.2013. Volný k 30.9.2008.
Zn.: 08B356 
CENA: 1.660.000,-K

Obec: Deštné v Orl.horách
Okres: Rychnov n.Kn.
Rekrea ní chata na perfektním míst
s výhledem na potok a les, polosamota 
nedaleko lyža ského centra. Objekt je 
ást. zd ný a ást. roubený, 2 sklípky. 

V p ízemí zádve í, koupelna s WC, 2 x 
obýv. pokoj, terasa. V podkroví 2 menší 
pokoje a 1 velký s balkonem. Voda ze 
studánky, topení akum.,krb, jímka, el. 
230/400 V, poz. 496 m2. Stylový inte-
riér ve d ev . Velmi dobrý stav, ideální 
rekreace. 
Zn.: 08H343
CENA: 1.970.000,- K

Obec: Velký D eví    Okres: Náchod
V tší objekt v centru obce 
s oploc. poz.675 m2. V p ízemí 
restaurace, salonek, kuchy , tech.
zázemí, soc.za ízení a 2 místnosti. 
Podsklepeno s velkou p dou. V pat e
sál s podiem, vý ep a v mezipat e 2 
obyt.místnosti. Topení ÚT pevná + 
lokální, 230/400V, sít  ve . Menší 
dvorek s kolnou. Nová st echa a ás 
el.rozvod  po rekonstr. Stav.tech.stav 
je dobrý. Ideální k podnikání !!   
Zn.: 08P347
CENA: 2.650.000,-KDr.byt 1+3 v Náchod , 77 m2, 1.NP, dobrý stav. Cena: 950.000,-K

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10%
NA ŘETÍZKOVÉ 

ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 
 renovace van  textilní rolety  těsnění 

 vestavěné skříně na míru  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže



* Dlouhodob  pronajmu  garsonku po rekon-
strukci v Novém M st  n/M. Volná ihned. P i
nástupu kauce. Tel 608 323 373
* Pronajmu byt v Náchod  Karl v kopec 
1+kk, nájem + energie 4600,-K , Kauce 5000,-
K . TEL.:608 160 224
* PRONAJMU BYT 3+1 Náchod Branka.
Více na www.sweb.cz/bytbranka
* Prodám byt v Dobrušce.RK nevolat. 
TEL.:737 253 075
* Pronajmeme nadstandardní pln  za íz.
mezonetový byt 3+1 ve Velkém Po í í, 80 m2,
po komplet.rekonstr.(2007), nájem 6700,-K
+ inkaso 1200,-K . Volný ihned. Možnost sat., 
internet, k dispozici parkovací místo. TEL.731 
628 276 foto na http://velkeporici.rajce.net

NEMOVITOSTI

* Koupím stavební parcelu v Novém M st
nad Metují nebo blízkém okolí. Tel.: 604734345
* Prodám na okraji Náchoda starší RD 4+kk, 
p da vhodná k vestavb , stodola, pozemek cca 
6000 m2. Tel. 608 245 634
* Hledáme RD v . Skalici a okolí do 2,5 mil. i 
adový se zahrádkou. Tel.: 608 883 012

* Pronajmu garáž v Úvoze u staré nem. v 
Náchod . TEL.:723 320 352
* Nabídn te prosím pro naše klienty RD do
2 mil.pop . byt v okrese Náchod nebo Rychnov 
n.K. na tel.: 724 869 259
* Sháním RD nebo chalupu v Náchod  a okolí 
v cen  do 1,5 mil. K . Menší opravy nevadí. Tel. 
608 245 634
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici, celý 
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K .
TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Poptáváme RD v Opo n  v dosahu bus do 
2,5mil. Tel. 607 939 657
* Prodám nájemní d m v Hronov , který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra m sta Hronov. 
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu 
ur itou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neu-
r itou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 
3+1 a 1+0. Cena 2.590.000K ,- e-mail: fnin-
vest@seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s pozem-
kem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.K .
TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz
* Nabídn te ke koupi chati ku max. 10-15 km 
od Náchoda cena 700 tis.773 559 014
* Pronajmu garáž v Náchod  na Plhov .
TEL.:723 504 958
* Prodám stavební pozemek v Jarom i 1000 
m2 cena 790 tis.K . TEL.:774 699 600, 775 061 
233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemek 1513 m2 ve Velkém 
Po í í, voda a el. na pozemku. Tel. 732 631 854
* Prodám RD v Jarom i 5+kk, cena 2,5 mil.
K . TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepe-
ný, cena 2.06 mil.K . TEL.:775 061 233, e-mail: 
fair@seznam.cz

* Hledáme poloroubenku na vl. pozemku,
nejl. samota, okr. RK, cena dle stavu.Tel.: 608 
88 30 12
* Pronajmu nebytové prostory v ul. Dobro-
šovská 2008, v Náchod  (u pivovaru), 96 m2,
p ízemí, tel. 776 233 642
* Pronajmu garáž v Novém M st  n.M. nad 
sokolovnou. TEL.: 605 014 519
* Pronajmeme nebytové prostory v blízkosti  
centra v Náchod . 1 x prodejna s výlohou - bezp. 
skla (27 m2) + sklad (16m2) + vlastní soc. za í-
zení (5 m2) - vhodné i jako ordinace, dále 2 x 
kancelá  (30 m2 + 11 m2 sekr.  a 31m2) - i jed-
notliv . Informace na: objektnachod@emali.cz, 
tel.: 777 040 467
* Prodám lukrativní stavební pozemek o 
vým e 1259 m2 v Novém M st  nad Metu-
jí. Jedná se o rohový pozemek ulic Družební a 
Sadová. Pozemek je situován na krásném míst
mezi rodinnými domky. Cena k jednání doho-
dou. Volejte na tel. 607623106.
* Prodáme stavební parcely 1515 m2, 1307 m2,
zasí ované, obec Slavo ov, okamžitá možnost 
výstavby RD. 450,-K  /m2. TEL.: 731 572 044, 
608 98 05 58
* Koupím chatu nebo chalupu na klidném mís-
t (Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212 203

KOUP

* Koupím starší jednoduchý notebook. Jen
pln  funk ní a spolehlivý. Minimální požadavky: 
opera ní prost edí XP, CD mechanika (s vypalo-
va kou), USB porty, monitor 15.do 3000,-K .
Tel. 604 867 052, e-mail: zeusfaber@seznam.cz
* Koupím stavební bu ku. Tel. 608 365 036

Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled , p ípadn  vykoupím. Kupuji ády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 
735 593

PRODEJ

* Prodám levn  zachovalou sedací soupravu 
POPRAD, lahvov  zelená, 3+1+1. Tel. 491 428 
300, 737 979 615
* Prodám seka ku MF 70 - 17000,-K .
TEL.:721 210 437
* Prodám z rodinných d vod  kvalitní digi-

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

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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny p i st hování,

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p edm ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran  apod.

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

Výkup i z poz stalosti, z p dy, i p i st hování.
PO - zav eno, ÚT - T 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

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

Hedáme spolupracovníky

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

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

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

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

Máte záznam v registru?
Banka Vám nep j í?

Zavolejte: 777 120 127 Nové M sto a okolí

NEBANKOVNÍ P J KY
BEZ POPLATK

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

NEBANKOVNÍ
ÚV RY, P J KY

Pro zam stnance, podnikatele, 
d chodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

Pronajmu 

na hlavní trase do Adršpašsko-Teplických 
skal od 1.9.2008, hotel je v provozu 

bližší ifn. na tel.776 622 716, 
pavlikjan@tiscali.cz, nebo přímo v hotelu.                     

ZAVEDENÝ HOTEL

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ
*Komenského 29, N.M sto 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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282
Lhota p.Hoř.u Č.Skalice-Restaurace (200 osob),s barem,bytem(4+1), s možn.vestavby,poz.6096m2 ................  info v RK

N.Město n.Met.-Družst.byt 1+kk (29m2) ve 4.patře panel.domu,s balkónem, v kl.části Malecí .......................690.000,-Kč

N.Město n.Met.-Byt 1+1 v OV (42m2) po rekonstr.v 1.patře,v Krčíně,možnost prodeje nebo pronájmu ................info v RK

Dobřany v Orl.horách-RD po část.rekonstr.(6+1) s možností dvougener.užívání, pozemek 327m2 .................795.000,-Kč

Náchod- Pozemek o 1.230m2 k výstavbě RD v ulici Za Kapličkou, inženýrské sítě u pozemku ............................700,-Kč/m2

Velká Jesenice-Pozemky o 5.194m2 pro výstavbu RD,voda-vlastní, kanalizace-do čističky ................................150,-Kč/m2

Sendraž u N.Města n/Met.-Pěkný slunný pozemek (1.000-2.400 m2), inženýrské sítě na pozemku .............220,-Kč/m2                    

Šestajovice u N.Města n.M.-RD k celk.rekonstr.popř.demolici s možností výst.nového RD,poz.318 m2 ............75.000,-Kč

D.Radechová u Náchoda-Pronájem nebyt.prostor o užit.ploše 460 m2 pro drob.výrobu a skladování .......11.000,-Kč/měs.

SEZNÁMENÍ

* Rozv.50/162/63 hledá p ítele p im.v ku z 
Náchodska. TEL.: 731 360 468
* Pohodový SŠ 49/178/73 hledá p ítelkyni z 
Náchodska. Tel.603 711 210

BYTY

* Pronajmu byt 3+1 v okolí Hronova (cca 4 km 
- zast. autobusu v míst ), cena 4000 K , tel.737 
473 831, 739 172 940
* Pronajmu byt 3+1 v eské Skalici, po rekon-
strukci. TEL.:774 618 773
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod  v B loveské
ulici. Nájemné 3.600 + inkaso. Tel.605 204 763
* Prodáme zd ný DB 3+kk, 67 m2, v Novém 
M st  n.M., po celk. vnit ní rekonstrukci, nová 
kuchy .linka v .vestav. spot ebi , koupelna, 
krbová kamna, šatna, venkovní rolety. K bytu 
náleží sklep a lodžie. Vlastní plynový kotel pro 
oh ev vody a vytáp ní. Volný 10-11/2008, cena 
1,8 mil.K . TEL.: 776 040 572
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod v B loveské
ulici. Nájemné 3.600 + inkaso. Tel. 605 204 763
* Pronajmu dlouhodob  byt 2+kk v OV v 
Náchod , 37 m2, v 1. NP, v zrekonstruovaném 
dom  poblíž centra. Nájemné + energie 5.500 
K . Kauce 15.000 K , tel. 608 903 070
* Pronajmu dlouhodob  od 1.9.08 p kný
zánovní RD 5+1 s garáží a zahradou v ervené
Ho e za 5.500 K  m sí n , kauce 20.000 K , tel. 
608 90 30 70.
* Prodám ev. pronajmu byt 1+1 v Náchod , 42 
m2, 1.patro, cihla, internet. Tel. 602 763 256
* Prodám byt 1+1 v podíl.vlastnictví v Polici 
n.M.. TEL.:774 092 079
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda v cih-
lovém dom  se samostatným vchodem. Tel. 777 
796 996
* Prodám zd ný byt 1+kk (40m2) v erveném
Kostelci - v rekonstrukci. Cena 225.000,- K . tel: 
602 286 568
* Pronajmu byt 2+kk na Komenského ul. v
Náchod . Cena 3.900 + inkaso. Tel. 602 247 
247
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod  na Brance.
Tel. 602 47 47 48
* Sháníme byt 2+1 1+1 s dvorkem v Náchod
do 900 tis. Tel.: 777 638 525
* Pronajmu byt v Náchod  1+1, náj.4000,-K
+ 2000,-K  služby, kauce 20 tis.K . TEL.:774 
699 600, faifr@seznam.cz
* Nabízíme Vám prodej p kného prostorného 
bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jarom e.
Byt se nachází v 1.NP cihlového domu v klidné 
ásti m sta. Ve m st  je veškerá ob anská vyba-

venost cena 980.000K . Tel: 773 268 500,775 
061 233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Nabízím pronájem bytu 1+1 v centru 
Náchoda, volný ihned. Tel. 602 100 028

* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájemné
4500,-K . TEL.:  775 061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci v Hro-
nov , náj. 4500,-K  + inkaso, kauce 10 tis.K .
TEL.:776 011 722
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda po ás-
te né rekonstrukci, volný ihned, nájem 4000 K
+ služby. Kauce 15.000 K . Tel. 774 242 821
* Prodám hezký byt 3+1 v OV 75m2 s vel-
kou lodžií v Náchod - B loveská ul, 5 p.. Cena 
1.500.000,- Tel: 739 486 403
* Koupím byt 1+1 (2+1) v Hronov nebo v 
okolí do 800.000,- K . Tel: 605 212 203
* Ke krátkodobému pronájmu nabízím velmi 
p kný za .byt 3+1 v Novém M st  n.M., po 
ást.rekonstr., volný ihned. K dispozici min. do 

konce b ezna 2009, další dohoda možná. Nájem-
né 4300,- + inkaso. TEL.: 602 445 217, z d vod
pracovního vytížení zašlete Vaše tel. íslo SMS 
zprávou, zavolám zp t.
* Pronajmu byt 3+1 v Polici n/M s možností 
pozd jšího odkupu. Cena 4tis.+inkaso. Tel.: 608 
145 555
* Dlouhodob  pronajmu 1+1 30 m2, za ., volný 
od 1.8, 4.podl, Nerudova ul. Náchod, 3500,-K  + 
inkaso, kauce. TEL.:608 888 141
* Prodám družstevní byt v Náchod  - Brance - 
3+1 ve výborném stavu, s vestav nými sk ín mi v 
d tském pokoji a ložnici. 4. patro s výhledem, ih-
ned volný. Cena 1 490 000,-K . Tel. 604 277 167
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 v Náchod , kompletn
za ízen, 5.500 K  v etn  služeb i internetu, bezba-
riér. p ístup, volný od 1.9.08. Tel. 777 266 140
* Prodám menší družstv.byt 3+1 v Náchod  na 
Plhov , 4.patro, panel.d m, 60 m2, v p vodním
stavu. Cena 1,1 mil.K , p i rychlém jednání sle-
va. TEL.:774 856 069
* Prodám byt 2+1 a 3+1 Náchod - Plhov. Žáda-
ná lokalita RK nevolat! TEL:737 253 075
* Prodám byt 1+1 družstevní v Novém M st

n.M. tel. 608 908 915
* Prodám družstev-
ní byt 1+1 /44 m2/ s
vlastním balkonem 
a koupelnou s vanou 
upravený na 2 + kk. 
Byt je velice slunný, 
2.poschodí u nemoc-
nice v klidné ásti
Náchoda. Cena 980.
tisíc. tel.739 282 487
* Koupím byt na 
Náchodsku. Na vlast-
nictví nezáleží. Tel: 
739 486 403

tální fotoaparát KODAK EasyShare Z612 
Zoom s optickou stabilizací, rozlišení 6 mpix, 
12x optický zoom. Stá í 1 rok, cena 3000,-K .
TEL.:491 422 026
* Prodám balíkované seno, cena dohodou. 
TEL.:491 424 754
* Prodám vybavení ze zrušené prodejny, cca 
30 m2, regály, 3 pulty. TEL.:723 151 803
* Prodám MF70, lištu 120 cm, obracák 200 
cm. TEL.:723 831 435
* Prodám el. sporák ZANUSSI zánovní, litino-
vé plotýnky. Tel. 739 040 997 po 17. hod.
* Prodám pravé zkamen liny - ruším skalku.
Tel. 732 447 670 po 19. hod.
* Prodám stavební vrátek tovární výroby s 
výložníkem PV500, lano 40 m, 3x380 V, 2x24 V, 
8000,-K . TEL.:602 145 222
* Prodám mražák ZANUSSI, 200 litr , 4000,-
K . TEL.:723 985 994
* Prodám obývací st nu, konferen ní st l + 
servírovací stolek, zachovalé - velmi dobrý stav, 
kv li rozm r m lépe vid t, cena cca 12 000 K ,
zn. st hování, tel. 737 261 600
* Prodám plastové zahradní jezírko 180 x 110 
cm, r zné hloubky a vodotrysk s podvodním 
sv tlem. Kouzelná atmosféra, levn . TEL.: 739 
672 206
* Prodám tmavý oblek - na štíhlou vyšší 
postavu (cca 180 cm). Vhodné do tane ních.
Tel. 739 155 617
* Prodám litinové lánky do radiátor - v tší
množství, použité, k odebrání b hem prázdnin, 
cca 95 K  / lánek. Tel. 737 261 600
* Prodám tmav  hn dovínový sekretá , kožich 
hn dý semišový vel.46, válendu. Vše zachovalé, 
cena dohodou.ZN.: St hování. TEL.:491 471 832
* Prodám zachovalé pianino zn. PETROF,
cena dohodou. Tel. 774 329 994
* Prodám palivové d evo listnaté, ást.pro-
schlé. Doprava do 10 km zdarma. TEL.:602 
47 47 50

* Prodám šicí stroj VERITAS, rok výroby 
1926. Tel. 737 921 121
* Prodám d ev nná okna, výklopná, r zné
velikosti. Dohoda. tel. 602 103 775
* Prodám novou zna kovou autoseda ku 0-
13kg, Storchenmuhle Twin0+, nastavitelná dél-
ka zad, silné a vysoké bo nice, v testech bezpe -
nosti pat í k nejlepším, nejleh í na trhu. Je ješt  v 
záruce, cena 2 500,- K , telefon: 721 076 156
* Prodám suché trámy 20 ks 8x16 cm, 5,5 m
délka, cena 9000 K . Náchod. tel. 604 336 381
* Po dohod  po ežu - naštípu d íví. Tel. 724 
11 58 55
* Prodáme n kolik r zných starších lami-
nátových lodí. Debly, kajaky, singly. Obrázky 
zašlu emailem. Tel. 777 200 452
* Prodám vykrmená prasata - váha 120 - 180 
kg, cena 35 K /kg. Tel. 776 191 392

R ZNÉ

* Pronajmu garáž v Náchod  v ul. Za kapli kou
(Plhov). Tel. 776 671 098
* Studenti, pozor, brigáda nejen na prázd-
niny, ihned uvítáme pár šikovných student  na 
provád ní anketních pr zkum . Hr, Na, .S.,
N.M.n.M. Volejte tel. 605 844 735
* Hledáme pronájem garáže v centru Nácho-
da, nebo poblíž centra. Tel. 773 960 196
* Hledáme lektory jazyk . Info na 605 755 744
* Pot ebujete zavézt k léka i, zajistit teplou 
stravu a nákupy, pomoci p i osob.hygien , úkli-
du domácnosti - to vše Vám zajistí PE OVATEL 
na tel.605 983 526, 491 471 273. Pouze Novo-
m stsko!
* Nevíte si rady s váhou? Poradíme Vám. 
TEL.:605 844 735
* P enechám pronájem pivnice - možnost zbu-
dování herny nebo restaurace - v Náchod . Tel. 
608 86 98 85
* Tenisové lekce ve Velkém Po í í. TEL.:736
782 068
* Hledám spolehlivou paní (ch vu) k nepra-
videlnému hlídání 5letého dít te a ob asné
drobné výpomoci v domácnosti. idi ský pr -
kaz nutností. Auto mám. tel: 603 252 425

* Domácí práce v Hronov . Hledám zájemce o 
práci p i po ítání menších plastových podložek 
a balí kování. Zájemci zasílejte SMS zprávu s 
jménem a bydlišt m na tel. 777 200 452. Ps: piš-
te po 8.7.08 (dovolená)
* Hledám majitele os. auta, který mi za 
fi nan ní náhradu z Prahy do Hronova 2 x za 

m síc doveze menší balík zboží o velikosti cca 
30 x 120 cm. Tel. 777 200 452
* Nabízíme ustájení vašeho koníka na krás-
ném statku 6 km od Náchoda. Celodenní pé e,
velké pastviny, možnost vyjížd k, výuka jízdy. 
Nezávazná návšt va vítána. Cena dohodou. 
TEL.:776 077 735
* Pronajmu nebytové prostory 53 m2 a 52 
m2 (možno i samostatn ) v erveném Kostelci, 
Sokolská ul., vhodné pro podnikání, obchod, 
kancelá e. Tel. 721 949 453

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

AUTO-MOTO

* Prodám ŠKODA FORMAN 135 L, 
r.v.12/1992, STK 5/2009, naj.94 tis.km, tma-
v ervená, tažné za ., st eš.okno, rádio + sada 
zimních kol. Cena 24 tis.K . TEL.:605 486 697 
(rad ji SMS)
* Prodám pneu nové Pirelli P7000 205/40/17 
4kusy. Levn . TEL.: TEL.:602 145 222
* Prodám RENAULT 19 1.9D, r.v. 91, STK do 
7/2010, + 4 ks zimních kol. Cena 17.000 K . Tel. 
604 381 378
* Prodám letní PNEU na VAZ s disky. Levn .
Tel. 603 71 98 90
* Provádím ochranné nást iky podvozk
osobních automobil  a dodávek v etn  dutin. 
Tel. 724 236 398, 491 478 346 (ve er)

 DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Daruji fenu n meckého ov áka z d vodu
st hování, stá í 11 let. Krmení budu doživotn
hradit. Tel. 722 727 002
* HOVAWART - št n , pejsek s PP, kvalitní 
rodi e, perf. exteriér, ideální rodinný pes s p ed-
poklady i pro výstavy a chov. Tel.:607 957 058, 
www.lexovasmecka.eu
* Prodám št ata n meckého ov áka - fenky, 
3 m síce stará, o kovaná, od ervená, bez PP. 
Odb r ihned. TEL.:732 274 239

MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU
Hledám nové spolupracovníky

v oblasti zpracování úvěrů.
Nabízíme zázemí fi rmy, zajímavé 

VÝDĚLKY 5.000 - 15.000 KČ
Tel: 739 275 119

martina.vanova@profi credit.cz
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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 disponovaný 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 obsazení a nádherná hudba slibující úžasný divadelní zážitek, jaký Praha ještě nepoznala. 
V hlavní roli Carmen se představí Lucie Bílá.

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

Vyberte si své divadlo – Divadlo Broadway, Divadlo Hybernia – Sobota 8. 11.2008 od 18h
Divadlo Broadway: Adéla ještě nevečeřela – Příběh je nejen parodií na rodokapsové  detektivky 

a brakovou 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.

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

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 spl uje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln né argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zam ení v cen
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit ní, sít
proti hmyzu, parapety vnit ní i venkovní, zimní zahrady.

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

,

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

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM POD EZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍN

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

Raketa na RICOCHET váží 12 deka...
A kolik vážíte Vy?
nejlepší spalova  tuku = raketové sporty
Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis

Házenká ská hala - Hamra, Náchod
Mediálním partnerem Squash centra jsou 
noviny Echo    

PEDANT
Celoživotní vzd lávání dosp lých

* PROFESNÍ KURZY
 možnost kvalifikace - ZK p i SOU Služeb Praha

 rekvalifikace - VIZÁŽISTIKA, STYLISTIKA, 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA

* DOŠKOLOVACÍ KURZY (ZÁJMOVÉ)
 nehtová modeláž  profi make up

 akvanails  3D efekt
 UV gely .....a další odborné techniky

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD LÁVÁNÍ
v . materiálu v daných oborech

Možnost uplatn ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M sto n.Metují      

Výkupy nemovitostí 
hotov  /rd,pole,byt/,
oddlužení, úhrada 

vaší exekuce, p j ky
Vše zdarma, 

nejsme lichvá i.

tel.: 775 570 550tel.: 775 570 550

Letní
MEGA

sout ž
S HYPERNOVOUS HYPERNOVOU

 Náchod
17.7.-30.8.2008

VYHRAJTEVYHRAJTE
+ SKÚTR +

+ SUD PIVA 50 LITR  +
+ COCA - COLA 50 KS +

Bližší informace v etn  sout žního kuponu
 získáte v odd lení informací

Výhodné ceny palisád, zatrav ovací 
dlažby.

Prodej výrobk DITON a BEST
Výhodné ceny zdicího materiálu QPOR,

YTONG, HELUZ

!NOVINKA!
NEJLEVN JŠÍ ZDICÍ MATERIÁL 

TRESK
Cena m2 zdiva již od 900,-K

v etn  zateplení!
Nejlepší izola ní vlastnosti,

 bezkonkuren ní cena hrubé stavby
 již od 100.000,- K .

Kontakt: TERACON STUDNICE,
 tel. 603 157 506Vý
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LAST MOMENT 
- SUPER CENA
Itálie - kemp San Francesco ****

luxusní kemp, bazény, programy, hřiště 
(vše zdarma), ubytování mobil home 

(koupelna, kuchyň).
 Termín: 15.8. - 24.8. (7 nocí)

Cena za osobu (s dopravou) 4 500 Kč. 
Cena za osobu bez dopravy : 2 750 Kč

SONA cestovní kancelář, tel. 491428494
www.sonatour.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

Už jste vid li Náchod, Sn žku a Zvi inu u  vychlazeného PRIMÁTORU 
z jednoho místa?

Navštivte naše LETNÍ TERASY – St – Ne od 13.oo
nebo RESTAURACI – denn  od 12.oo 

„Kdo nebyl na Vyhlídce, nevid l Náchod“
T šíme se na Vás 

Tel. +420 491 426 620   www.vyhlidka.cz   vyhlidka@vyhlidka.cz

H O T E L   V Y H L Í D K A  ****   N Á C H O D

V ned li 13. ervence 2008 se v Náchod  u rybníka Podborný sešly p espolní hasi ské
sbory. lenové Hasi ského záchranného sboru Pardubického a Královéhradeckého kraje 
m li plné ruce práce s výlovem osobního automobilu ze dna rybníka. Své Suzuki si tu 
„zaparkovali“ svérázní idi i....                foto Josef Voltr   

ODDLUŽENÍODDLUŽENÍ
ÚVĚR NA COKOLIV ÚVĚR NA COKOLIV 

od 100 tis.Kč 1,5% p.a
Bez ručitele, bez potvrzení příjmů,

bez jištění majetkem.
Nevadí nám záznam v registrech.

TEL.: 724 427 070     TEL.: 724 427 070                                   

Tane ní zábavy
koupališt  POLICE nad Metují

26.7, 9.8., 30.8. 
vždy od 19 hod.

Hraje rocková kapela 

POTENCE

UČITELE/KU NA 1
STUPEŇ - ANGLIČTINA

Možnost ubytovaní.

Nástup od 25.8.2008

Bližší informace na 

tel. 777 826 623

491 459 256  

Základní a 

mateřská škola 

Velká Jesenice 

přijme

Evropské peníze do údolí
  Centrum rozvoje eská Skalice dosáhlo 
velkého úsp chu. Aktivní ob anské sdružení 
získalo grant p evyšující dva a p l milionu
korun na velký projekt nazvaný „Harmonie 
kulturní krajiny na území národní p írodní
památky a národní kulturní památky Babi -
ino údolí“. Blokový grant p erozd luje

Nadace rozvoje ob anské spole nosti, pení-
ze na n j p išly z Finan ních mechanism
EHP/Norska.
   „Dvouletý projekt je rozd lený do n kolika
etap. Nejd íve hodláme rozší it innost eko-
logické poradny, která funguje v Regionál-
ním informa ním centru na nám stí v eské
Skalici. Pak rozší íme nabídku informací 
pro turisty o infostánek, který bude umíst n
v  zámeckém parku v Ratibo icích a na pod-
zim v Babi in  údolí zmapujeme výskyt 
invazních rostlin netýkavky a k ídlatky. 
Další kroky budou následovat,“ p ibližuje
prosp šný projekt Kv ta Ležovi ová, p ed-
sedkyn  Centra rozvoje eská Skalice.
  Ob anské sdružení touto iniciativou nava-
zuje na lo ský projekt nesoucí název „Utvá-
ení místa v srdci Babi ina údolí“. Ve ej-

nost i odborníci p itom vyhodnocovali stav a 
pot eby regionu, výsledkem byla studie roz-
voje šetrného cestovního ruchu.    V budouc-

nu se Skali tí cht jí zam it i na obnovu nau né stezky ratibo ickým údolím. „Postupn  zde 
opravíme osmnáct d ev ných informa ních panel , sv tlo sv ta spat í i tematická brožura,“ 
poodhaluje Ležovi ová další plány eskoskalického sdružení. Mgr. Petr Záliš

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

PŘIJMEME KRUPIÉRY - KRUPIÉRKYPŘIJMEME KRUPIÉRY - KRUPIÉRKY
Případné zájemce zarma zaškolíme

DRUHY



PRONAJMU PROSTOR 
v zavedeném salonu
v NÁCHODĚ naproti Kinu Vesmír.

Vhodný pro masérské, 
kosmetické služby

apod. nebo jako kancelář.
Zázemí odděleného prostoru

TEL.: 603 194 192    

090851             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, POLICE NAD METUJÍ
Byt ve 4. podlaží s balkonem a hezkým výhle-
dem do p írody. Dobrý stav, plastová okna, 
nové stoupa ky. Volný ihned.Tel: 721 352 608

Prodej 895 000 K

056673             zdarma: 800 100 446

BYT 1+KK V OV, NÁCHOD
Byt 1+kk v nové výstavb  s p edáním klientovi 
11/2008. CP 44 m2, celkov  zatepleno, balkon, 
bezbariérový p ístup. Tel: 721 352 608

Prodej 1 077 600 K

036942             zdarma: 800 100 446

BYT 1+1 V OV, MALÉ SVATO OVICE
Byt 1+1 v novostavb . CP 50 m2 + 10 m2

sklep. Byt je áste n  vybaven, v blízkosti 
nádraží. Tel: 721 352 608

Prodej  992 983 K

093147             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Družstevní byt 3+1, CP 72 m2. Velmi p kný a 
udržovaný byt s áste nou rekonstrukcí. Letos 
je zaplacena vým na oken. Tel: 721 352 608

Prodej 960 000 K

088439             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Družstevní byt 3+1 poblíž centra, který 
prošel rekonstrukcí. Po dohod  z stává 
v tší ást nábytku. Tel: 775 418 173

Prodej 1 290 000 K

088185             zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, ÚPICE
P kný, pln  za ízený byt 3+1 v klidné ásti
m sta. D m je p ed plánovanou rekon-
strukcí. CP 71 m2. Tel: 737 261 570

Prodej 1 490 000 K

086484            zdarma: 800 100 446

BYT 3+1, NÁCHOD
Byt v podílovém vlastnictví v blízkosti centra. 
V r. 2007 prob hla rekonstrukce domu.Nízké 
provozní náklady. Tel: 775 418 173

Prodej 1 260 000 K

093020             zdarma: 800 100 446

DB 1+1, NOVÉ M STO NAD METUJÍ
Velmi p kn  zrekonstruovaný DB 1+1 
s balkonem. CP 43 m2. Možnost p evodu do 
OV. Tel: 604 322 178

Prodej 1 050 000 K

091221             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Udržovaný byt v cihlové zástav  s p evodem
do OV v r. 2018. Klidné místo nedaleko cen-
tra, CP 69 m2. Tel: 776 637 636

Prodej 1 350 000 K

089403             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Velmi p kný DB s balkonem v 1. pat e. Byt 
prošel celkovou rekonstrukcí. CP 77 m2.
Nutno vid t. Tel: 776 630 019

Prodej 1 190 000 K

089474             zdarma: 800 100 446

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

Prodej 2 050 000 K

093159             zdarma: 800 100 446

RD, NOVÉ M STO NAD METUJÍ
RD 3+1 s možností rozší ení v p dních
prostorech. Možnost nast hování bez úprav. 
P kná zahrada.Tel: 604 322 178

Prodej 1 790 000 K

092899             zdarma: 800 100 446 

RD, ERVENÝ KOSTELEC
Rodinná vila v dobrém stavu se zahradním 
parkem. CP 1439 m2. Dispozice 6+2. 
Tel: 776 637 636

Prodej 4 500 000 K

089123             zdarma: 800 100 446

RD, TEPLICE NAD METUJÍ
Krajní adový d m o CP 531 m2. K domu 
náleží zahrada, garáž, sklep s kotelnou a 
k lna. Klidná lokalita. Tel: 606 940 487

Prodej Info v RK

091584            zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, NÁCHOD
Stavební parcela o CP 2 349 m2 v atraktivní 
lokalit  Nový Sv t. Inž. sít  jsou na hranici pozem-
ku. Nádherný výhled na m sto. Tel: 776 630 019

Prodej 630 K /m2

491 421 711

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

NEJLEVN JI A NEJRYCHLEJI „UCPANÝM“ 
NÁCHODEM NA KOLECH OD NÁS



AMETEK elektromotory s.r.o. Člen nadnárodní americké 
skupiny Ametek Inc, přední výrobce elektromotorů do spotře-
bičů pro domácnost,dům a zahradu vypisuje z důvodu rozšíření 
výroby výběrové řízení na pozici:

PRACOVNÍKA
PRO TECHNICKOU PŘÍPRAVU VÝROBY

Nabízíme:

 stabilní, dlouhodobé zaměstnání
 zázemí silné rozvíjející se společnosti

 odpovídající platové ohodnocení
 zaměstnanecké benefity
 možnost profesního růstu

 pracoviště Náchod

Náplň práce:
 zavádění nových výrobků do výroby

 konstrukční návrhy montážních  přípravků
 tvorba technologických postupů  
 spolupráce na nových projektech

Požadujeme:

 VŠ/SŠ vzdělání technického směru
 dobrá znalost práce s PC

 znalost práce v AutoCADu vítána
 schopnost komunikace a samostat-

ného řešení problémů
 znalost AJ vítána, ŘP skupiny B

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu: 724 124 197 nebo 602 466 435 a svůj profesní životopis 
zašlete na e-mail: ivana.tomkova@ametek.cz Uzávěrka přihlášek je 25.08.2008

Žádají l žka
   V sou asné dob  se velmi asto objevují na 
fi lmových plátnech i televizních obrazovkách 
výrobky spole nosti PROMA REHA z eské
Skalice. Ta se specializuje na výrobu polo-
hovacích l žek a je považována za špi ku ve 
svém oboru.
   Tak nap íklad v novém eském fi lmu režisé-
ra Martina Dolenského Chy te doktora se 
tv rci rozhodli pro polohovací l žka z eské
Skalice. Jedná se o zábavný p íb h gynekolo-
ga Michala (Michal Malátný), jeho milenky 
Kláry (Tatiana Vilhelmová) a manželky Jany 
(op t Tatiana Vilhelmová). L žka i lehátka 
zde slouží fi lmovým pacient m.

z eské Skalice
  O tyto výrobky je však zna ný zájem i v tele-
vizních seriálech, nap íklad v Ordinaci v r žo-
vé zahrad  vysílanou televizí Nova. Také zde se 
seriáloví pacienti lé í na polohovacích l žkách 
zap j ených od spole nosti PROMA REHA, 
která do fi lmových nemocni ních interiér
poskytla mnoho dalších zdravotnických dopl -
k , jež se objeví i v následujících epizodách.
    Ani v seriálu Místo v život  se scény z nemoc-
ni ního prost edí neobešly bez eskoskalických 
výrobk . Je tedy patrné, že o produkty spole -
nosti PROMA REHA je zna ný zájem nejen ve 
zdravotnické a pe ovatelské sfé e, ale také ve 
fi lmovém pr myslu. Vlasta Drobná

Cyklisté i pocestní
vždy se u nás ob erství.
Mamce práci ušet íme
o víkendu nava íme.

V CHALOUPCE 
NA MÝT
út - t  13 - 21

pá 13 - 23
so 11.30 - 24
ne 11.30 - 21

OD ŽENY PRO ŽENY
   Na knižní trh p ichází v po adí již dru-
hý literární po in náchodské autorky So i
Peroutkové (roz. Samkové) s názvem „Je 
pro m  láska, která už z stane?“ (viz. foto 
obálky knihy) Vnit n  bohatou výpov  o 
pocitech, které provázejí život ženy vyda-
la spole nost TRIBUN EU s.r.o. v edici 
Knihovni ka. Knížka dopln ná adou 
zajímavých citát  balancuje na pome-
zí prózy a reflexivního deníku. Získat ji 
m žete na základ  objednávky u všech 
dobrých knihkupc  nebo si ji objednat 
pomocí webu www.knihovnicka.cz

Josef Vít - tentokrát na téma Astrologie

Mediálním partnerem projektu Dopln k jsou noviny ECHO

 Pro  Vás za ala astrologie zajímat?
   Když se ur ité poznatky o lov ku používají 
prakticky, co lidstvo existuje, stojí ur it  za to 
se tím zabývat.

 Jaký je rozdíl mezi astrologií a astrono-
mií?
   Astrologie vznikla d íve než astronomie. Ast-
rologie se zabývá souvislostmi vesmíru a d j
zde na Zemi.

 Pro  se v da n kdy staví proti astrologii?
   V da má sv j zp sob bádání, který je napro-
sto rozumový a v  n kterých p ípadech velice 
složitý. V dy ezoterické vycházejí z vyšší fi lo-

zofi e a intuice, jejich výsledky jsou více subjektivní a 
závisí na ur itém daru, který dává lov ku vid t život 
z jiné stránky.

 Pro  má astrologie takový ohlas v sou asnosti?
   Vše, co lov ku n jakým zp sobem pomáhá k 
objas ování jeho smyslu života, je vždy p itažlivé.

 Jak je to s atrologií ve vysp lých zemích?
   Využívání astrologických poznatk  v jiných vysp -
lých zemích je nesrovnatelné oproti naší republice.

 Je pot ebná astrologie pro praktický život?
   Je-li astrologie správn  používána, musí lov ku 
sloužit a ne ho d sit a mást.
Tel.: 491 426 804   Více na www.doplnek.com

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com

GALERIE PEKO - PETR ŠULC
   V pátek 11. ervence byla slavnostní vernisáži zahájena již 13 výstava fotografi í v náchod-
ské galerii PEKO, tentokráte se jedná o výstavu fotografa Petra Šulce. Po hudebním úvodu 
Jany Korbelové z erveného Kostelce se úvodního slova ujal Roman Unger, který mimo jiné 
ekl: „To že se zde m žeme dnes op t sejít na výstav  již po t inácté, je p edevším zásluha 

vystavujícího Petra Šulce, který dokázal ve funkci p edsedy ze skomírajícího fotoklubu svou 
pílí a trp livostí „vydupat“ fungující ob anské sdružení Fotoklub Náchod. Pod jeho vedením 
se poda ilo za ty i roky uspo ádat ke ty iceti výstavám, nejen pro leny klubu, v Náchod
se m lo možnost p edstavit p t výtvarník  z Polska a jedna fotografka z Itálie...“ „Ale Petr 
je p edevším fotograf a jeho výstava je toho d kazem, vzhledem k menším prostorám jsou 
zde k vid ní ukázky z n kolika cykl , na kterých nep etržit  pracuje, na druhou stranu je zde 
možnost posed t u kávy a v novat vystaveným obraz m daleko v tší pozornost a tím se do 
nich lépe vcítit.“
   „Pro n koho m žou být Petrovy fotografi e složité svým obsahem a n kdo možná bude 
postrádat onu barevnou „krásu“ nám všem známých nást nných kalendá , já jsem naopak 
rád že se oprostil od t chto asto plytkých kopií skute nosti a ukazuje tak že fotografi e není 
odsouzena pouze k ofocování skute nosti, ale naopak, že ve správných rukou dokáže být 
nástrojem k vyjád ení vnit ních pocit , tedy n eho, co asto ani nedokážeme slovy popsat.“
   Výstava bezesporu pat í k tomu nejlepšímu, co lze v letošním lét  v Náchod  zhlédnout. 

Roman Unger, Fotoklub Náchod

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí...“
P esn  v Ratibo ickém údolí u Mlyná ovy zahrádky

Víkendové hudební projekce probíhají od 14 do 17 hodin

SOBOTA 26. ERVENCE
k poslechu zahraje pan Petr RUDOLF

 NED LE 27. ERVENCE
k poslechu zahraje ROHO EZ – hudební skupina z Úpice

SOBOTA 2.SRPNA
      k poslechu zahraje SOLOMUSIC z Trutnova

NED LE 3.SRPNA
k poslechu zahraje ROHO EZ – hudební skupina z Úpice

V ned li 10.srpna po ádá Ob anské sdružení Babi ino údolí 2006 
v Ratibo ickém údolí u Mlyná ovy zahrádky odpolední setkání se 

swingovými kapelami SWING KRÁ Í ÚDOLÍM 
od 13 do 17 hodin

SOBOTA 16.SRPNA
k poslechu zahraje pan Petr RUDOLF

 NED LE 17.SRPNA
k poslechu zahraje country kapela DRUHÁ VLNA

Zpozorn te! V období letních prázdnin probíhá u Mlyná ovy zahrádky hudební 
projekce denn , pond lí až ned le od 13.30 do 16,30



ST ECHY
provedeme práce:

* pokrýva ské * klempí ské
* malby a nát ry * zednické 
* tesa ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132

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

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

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

P ijmeme

Stavebního 
záme níka

 s platným 
svá e ským pr kazem

 na jednosm nný
 provoz

Nástup možný ihned
TEL:603 887 304

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
P ÍJEM CS LINK, 

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

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

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
eských Brat í 89       491 422 999, 777 790 675,

(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po- t 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ 
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY

 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky, 

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

po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie 

TETA) NÁCHOD, tel.: 775 775 171

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

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

Švédská tepelná čerpadla Montážní 
a servisní firma

TEPELNÁ ERPADLA

Zpracování úvodní studie zdarma!

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

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

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je p ipravena v naší kancelá i Rako a to denn  od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz

Bystré u Stárkova - roubená chalupa vhodná k celoro nímu užívání, saunou a krbem .......1.750 000,-K
Hronov - netradi ní vilka z r. 1934 o celk. zastav. ploše 312 m2 s pozemkem 489 m ..........2.300.000,- K
Nové M sto n/Met. - RD 3+1 se zahradou 618m2 na klidném míst , ihned obyvatelný. .....1.790 000,-K
Horní Radechová - podsklepená zd ná chata s podkrovím na p espání, 17m2, zahrada .........599 000,-K
Náchod - prodej DB 3+1 s garáží ve zd ném dom , zažádáno do os. vl. v r. 2010 ...............1.570 000,-K
Teplice n/Met. - d ev ná chata na vl. pozemku o vým e 493m2, v . vybavení .......................950 000,-K
Borohrádek, okr. RK - zahradní chatka s prostornou verandou na vl. pozemku 388m2 .........225 000,-K
Náchod - prodej DB 3+1 na Brance, plocha 78m2, výhled do p írody, ihned volné ..............1.560 000,-K

eská Skalice - byt 1+1 v os. vl., plocha 41m2 ve zd ném dom  v 3.NP, plyn. vytáp ní .......680 000,-K
Náchod - stavební pozemek o vým e 1 442m2 se zd nou dvoupatrovou chatou ...................1 050,-K /m2

Náchod - pozemek s ovocnými stromy, výhledem na Krkonoše, klidné prost edí. ..................850 000,-K
Náchod - Plhov - DB 3+1 s výtahem a DB 1+1 ve Starém m st  s balkónem v 1.NP. ................. dohodou
Udržovaná chalupa s velkou navazující stodolou a zahradou, Teplic. -Adršp. skal.. ...........1.050 000,-K
Náchod - DB 3+1 v 2.NP_750 000,-K , Náchod - byt 2+kk po rekonstr., p evod do OV. ............ .1.35mil.
Horní Radechová - slunný pozemek s p kným výhledem o vým e 4675m2..........................325 000,-K
Dolní Radechová - RD - chalupa s garáží a kolnou a se slunným pozemkem 1 898m2. ......2.080 000,-K
Police n/Met. - DB 2+1 s balkónem v 3.NP, zažádáno do os. vl., plocha 72,36m2. .................850 000,-K
Machov - roubená chalupa ve špatném staveb.-tech. stavu na dob e p ístupném míst  ...........320 000,-K
Hronov - byt 2+kk v os. vl. ve zd ném dom , podl. pl. cca 50m2, sou ástí bytu je dvorek.....940 000,-K
Náchod - DB 1+1 u nemocnice, 2.NP_890tis.,Náchod - DB 1+1, ul. B loveská, 2.NP. ..........840 000,-K
Náchod - pronájem nových nebytových prostor v p ízemí, plocha 96m2 ........................... 10 000,-K /m s. 

Hledáme nové kolegy !
* přijďte mezi nás * posilte náš tým  

* potřebujeme právě Vás

Pro Hypernovu Náchod
přijmeme nové kolegy(ně) na pozice: 

Nabízíme:
 zajímavou mzdu  zaměstnanecké výhody

 příspěvek na dopravu a stravu

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
Kontaktujte nás na tel. čísle  nebo volejte bezplatnou linku

491401021      800 402 402

 PEKAŘ/PEKAŘKA
 VEDOUCÍ PRO ODDĚLENÍ NÁPOJŮ

 POKLADNÍ
 PRODAVAČ/KA DO MLÉČNÉHO ÚSEKU

PILA HORNÍ RYBNÍKY 
u Červeného Kostelce

nabízí volnou kapacitu
 při impregnaci stavebního řeziva 

- chrání proti plísním, hmyzu 
i dřevokazným houbám

 do smáčecí vany lze vložit hranol 
délky až 12 m

 u výroby nevratných palet 
- konstrukce a rozměry přizpůsobujeme 

požadavkům zákazníka

Kontakt: Stanislav Kubeček
mobil: +420 604 644 895
e-mail: pila@odimpro.com



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 POTŘEBUJETE PENÍZE?POTŘEBUJETE PENÍZE?

Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?

Tak proč si nepůjčíte?Tak proč si nepůjčíte?
   
Výše úvěru Délka splácení Výše splátky Celkem zaplatíte

  30 000 Kč 58 měsíců 770 Kč 44 660 Kč
  50 000 Kč 58 měsíců 1 250 Kč 72 500 Kč
100 000 Kč 58 měsíců 2 350 Kč 136 300 Kč
200 000 Kč 58 měsíců 4 400 Kč 255 200 Kč
300 000 Kč 58 měsíců 6 600 Kč 382 800 Kč
Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání! Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání! Zavolejte: 724 725 799Zavolejte: 724 725 799

HRONOVSKÝ KOPEC 2008
   Klub RTM MOTORSPORT z Nového M sta nad Metují, jmenovit  Radim Mach, Tomáš 
Mach a Josef Cvejn chce touto cestou pod kovat MÚ v Hronov , v Náchod  a všem lidi kám,
kte í nám umožnili svým skv lým p ístupem uskute nit obnovení tradice závodu automobil
do vrchu Hronovský kopec 2008. Náš velký dík pat í obyvatel m Zbe níka a Studének, kte í
byli trp liví a vst ícní, nemalou zásluhu na této akci m li všichni, kte í pomáhali jak na trati, 
tak i v samotném depu. Dále bychom cht li touto cestou pod kovat všem sponzor m, kte í
v novali v cné ceny pro nejlepší závodníky. Jsou to Pivovar Primátor, Kosek elektro, Auto-
Hendl, AutoHotárek, Würth, Ekochlad, M&T, Stop restaurant St íbrný, Butik Petra, CJ design 
Náchod. Na záv r chceme pod kovat všem zú astn ným jezdc m za jejich profesionální p í-
stup a ukázn nost. Velký dík pat í hlavn  samotným divák m, kte í dali tomuto závodu super 
atmosféru a také Hitrádiu Magic za velkou mediální propagaci celé této akce. Víkendová akce 
se vyda ila k plné spokojenosti všech zú astn ných a pro Klub RTM MOTORSPORT je to 
malý závazek pro uspo ádání dalšího ro níku.                     (cj)

foto: zleva Josef Cvejn, Radim Mach, Tomáš Mach

KRÁSA KERAMIKY A SKLA KRÁSA KERAMIKY A SKLA 
NA HRADECKÉM TYLOVĚ NÁBŘEŽÍNA HRADECKÉM TYLOVĚ NÁBŘEŽÍ

   Hradec Králové - Necelý m síc d lí krajské m sto od t etího ro níku Královéhradeckých 
svátk  keramiky a skla, jejichž po adatel m se poda ilo založit tradici každoro ního setkávání 
keramik  a sklá .
     Letos zru ní um lci opanují v sobotu 16. srpna prostor Tylova náb eží u eky Labe v centru 
m sta. Na akci je vstup zdarma a potrvá po celý den. Její konání podpo ilo M sto Hradec 
Králové, které p ehlídce ud lilo statut akce cyklu Regina. „Návšt vníci se mohou t šit na 
p ehlídku hrn í ských a sklá ských výrobk  z dílen po celé republice,“ p ibližuje po ada-
telka akce Lenka Velínská, šéfredaktorka odborného asopisu Keramika a sklo. „K vid ní
budou ukázky emeslné práce se sklem a keramikou a návšt vníci tak budou mít jedine nou
p íležitost nahlédnout do taj  zrodu keramických a sklá ských výrobk  a poznat i n které
techniky,“ up es uje. Akce pot ší i rodiny s d tmi, nebo  krom etných stánk  vystavovatel
bude p ipraven také kulturní program.                      MICHAL ŠEBA 

      Makarony uva íme obvyklým zp sobem,
jen do vody p idáme thajské kari. Ku ecí
maso upe eme na pórku, cibuli a esneku,
ochucené rovn ž thajským kari. Makarony 
sdecíme, maso nakrájíme na kousky a smí-
cháme dohromady v peká i spolu se sosí-
kem. P idáme nakrájené olivy, pln né pap-
rikovou pastou. 

Tak, a  Vám chutná... 
p eje La ka Škodová     

THAJSKÉ
MAKARONY

ECHO V KUCHYNI

Pivovar 
na prodej

 Sedmi hlasy schválili náchodští radní 
zve ejn ní nabídky prodeje 100% akcií 
akciové spole nosti Pivovar Náchod na 
internetových stránkách m sta Náchoda 
- www.mestonachod.cz
   Zájemci mohou zasílat své písemné 
nabídky do 29.7.2008 do 13:00 hodin 
na adresu: Ing. Old ich tvrte ka, sta-
rosta m sta Náchoda M sto Náchod, 
Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.
 Radní také souhlasili s pozváním 
zájemc , kte í p edloží konkrétní 
písemnou nabídku, na rozší ené jedná-
ní rady m sta za ú asti zastupitel  dne 
29.7.2008. kp

Naučné stezky 
představí 
výstava

 Velké lákadlo pro turisty p ipravi-
lo Regionální informa ní centrum v 

eské Skalici. Až do 19. srpna 2008 
hostí ve svých prostorách informa n
- tématickou výstavu „Nau né stezky 
v Kladském pomezí“. Expozice náv-
št vník m p edstavuje region Kladské 
pomezí. Informuje o Klubu eských 
turist  a jeho innosti, p edevším pak o 
zna ených stezkách a jejich zajímavos-
tech. Tato výstava je putovní, podobn
jako ostatní expozice realizované Eko-
logickou poradnou v eské Skalici.
V následujících m sících si ji budou 
moci zap j it ostatní informa ní centra 
v Kladském pomezí. 

Helena Hamanová  
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   Vaöe spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ je spoleËenstvÌm 
lidÌ, kte¯Ì plnÌ svÈ z·vazky. M˘ûe se vöak st·t, ûe 
vaöe klidnÈ souûitÌ bude naruöeno nedodrûov·nÌm 
domovnÌho ¯·du, neplacenÌm ˙hrad za uûÌv·nÌ bytu. 
NabÌzÌme vedenÌ soudnÌch spor˘ s neplatiËi Ëi 
soudnÌch spor˘ vypl˝vajÌcÌch z nedodrûov·nÌ do-
movnÌho ¯·du. Tyto pr·vnÌ ˙kony dok·ûeme ¯eöit 
rychle a efektivnÏ. VY budete bydlet, MY se o V¡S 
budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu

 nabÌdka zkuöenostÌ 
   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz


