
Ro�ník 16/�íslo 21/31. �ervence 2009                          �ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY                              23 000 výtisk�

Příští Echo vychází 14,srpna 2009

www.novinyecho.cz

REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29
KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

www.e-nachodsko.cz                portál  náchodského regionu www.e-nachodsko.cz                

AK�NÍ CENY
SATELITNÍ TECHNIKY

NE�EKEJTE NA VYPNUTÍ

LIKVIDACE ZÁSOB

 V pátek 31. �ervence byl zahájen již 
79. ro�ník festivalu amatérského divadla 
- Jirásk�v Hronov. Slavnostní zahájení 
má poté datum - sobota 1. srpna. T�šit se 
m�žete op�t na �adu kvalitních divadel-
ních p�edstavení i zajímavé doprovodné 
akce: výstavy obraz�, koncerty atd. Fes-
tival bude ukon�en 8. srpna slavnostním 
oh�ostrojem.                                        (r)

JIRÁSKŮV JIRÁSKŮV 
HRONOVHRONOV

S „CANONEM“ NA ZÁCHRANÁŘE

� redak�ní test vodot�sného fotoaparátu CANON D10
           .... �t�te na stran� 3

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

Již podvacáté zahajujeme od září jazykové kurzy
ANGLIČTINYANGLIČTINY

 (1.- 4. roč., + konverzační kurz)

NĚMČINYNĚMČINY
 (1.- 4. roč., + konverzační kurz)

Přihlásit se můžete přihlašovacím formulářem (www.gatenachod.cz),
 telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 

603 493 780) nebo e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz).

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

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

SOLÁRNÍ 
ZAHRADNÍ SPRCHA

AKČNÍ AKČNÍ 
CENACENA

NOVINKANOVINKA

2 290,-K�

dovoluji si upozornit klienty 
na zm�nu sídla ordinace 
tradi�ní �ínské medicíny.

Od 20.�ervence 2009 
m� m�žete navštívit 

již na nové adrese TCM POINT, 
Elišky Krásnohorské 672, Náchod. 

Více informací na www.tcm-point.cz.
Mnoho krásných letních dn� p�eje

                                                                      

Milan Schirlo – TCM POINT

 S tímto heslem po�ádal organizátor 
charitativních akcí David Novotný v so-
botu 25.7.2009 letní zábavné odpoledne. 
Veselá akce, v areálu �eskoskalického Au-
tocampingu Rozkoš, s r�znými sout�žemi 
pro d�ti, spoustou her a zp�vu, byla dopl-
n�na písni�kami Michaeli Noskové ( TV 
sout�ž Superstar ) a vystoupením kouzel-
níka. Program moderoval Martin Hraná�.
   Akce konaná pod patronací poslankyn� 
a místop�edsedkyn� poslaneckého klubu 
�SSD, Ing. Hany Orgoníkové, byla první 
v  regionu a dle organizátora se budou ko-
nat v dalších místech Královéhradeckého 
kraje.
Na snímku zleva PharmDr. Jana T�eš-
�áková, krajská radní pro zdravotnictví 
a kandidátka do Poslanecké sn�movny 
P�R, moderátor Martin Hraná� a organi-
zátor akcí David Novotný.

       Text a foto Ivan Vávra

„ Jedeme za Vámi ! „„ Jedeme za Vámi ! „
 Police s knihami s regionální tématikou 
obohatil další p�ír�stek. Stala se jím publika-
ce vlastiv�da obce Rychnovek na Jarom��-
sku. Knížka z pera ing. Václava N�mce má 
i kvalitní obrazovou a mapovou p�ílohu.  (r)

RYCHNOVEK 
V DATECH

Víkendové hudební projekce 
vždy od 13.30 hodin

v prostoru u Mlynářovy zahrádky

� sobota  8.srpna    
DRUHÁ VLNA

� neděle  9.srpna    
JAN STANĚK

� sobota 15.srpna    
LIVE Úpice

� neděle 16.srpna    
JAN BRAHA

„Když počasí dovolí, 
sejdeme se v údolí“

Navštivte Ratibořické údolí

 Blíží se 55. ro�ník Mezinárodního folklor-
ního festivalu �ervený Kostelec. Celá akce 
se uskute�ní v termínu od 19. do 23.8.2009 
v p�írodním areálu u Divadla J.K.Tyla v 
�erveném Kostelci. P�ipome�me, že tento 
festival se t�ší i jisté form� patronátu od me-
zinárodní organizace UNESCO. Diváci se 
mohou letos t�šit na soubory z Bolívie, �íny, 
Chorvatska, Itálie, Izraele, Mexika, Nové 
Guiney a dalších zemí. Chyb�t pochopiteln� 
nebudou domácí soubory v�etn� populární-
ho Hadá�ku.                                              (r)

FOLKLORNÍ FESTIVAL



 Hv�zdy 
na talí�i

 V kyperské kuchyni se odráží složitá historie ostrova, na kterém se v minulých 
staletích a tisíciletích vyst�ídalo mnoho civilizací. Zdejší kuchyn� se stala napros-
to ojedin�lou kombinací �eckých, tureckých i arabských kuliná�ských tradic. Jídla 
se velmi �asto liší i region od regionu - v hlavních letoviscích jsou však názvy 
do zna�né míry sjednoceny. Hojn� je užíváno nejr�zn�jší ko�ení a bylinky - ty-
mián, bazalka, rozmarýn, oregano, �esnek i balkánská sm�s �ubrica je na denním 
po�ádku. Hodn� se va�í ze zeleniny, všudyp�ítomné jsou též olivy a fíky. Poloha 
ostrova je tak unikátní, že se zde da�í nejen plodinám b�žným ve st�ední Evrop� 
jako jsou o�echy, meru�ky a vinná réva, ale i tropickým grep�m nebo banán�m. 
Na jídlo se klade zna�ný d�raz, snídan� jsou velké, ve�e�e jsou podávány až mezi 
19. až 22. hodinou. Tém�� ke každému pokrmu se podávají omá�ky nebo krémy. 
Klasická kyperská omá�ka je p�ipravena z jogurtu, �esneku, cibule, kousk� okurky 
a olivového oleje, další z mletého sezamu, citronové š�ávy, olivového oleje a �es-
neku. Jídlo se upravuje na otev�eném ohni s pomocí d�ev�ného uhlí. P�ed kláštery 
najdete na velkých otev�ených prostranstvích hlin�né pece, kde opravdu pomalu, 
klidn� p�t �i šest hodin, bublá v �ímském hrnci národní jídlo ostrova - jehn��í  s 
brambory. Dalším typickým jídlem jsou mezedes - takové arabské jednohubky. 
Podávají se na malých talí�cích, kterých m�že být pár, p�i velkých slavnostech ale 
t�eba až desítky. Na talí�cích nikdy nechybí olivy, omá�ky, hlemýždi, chobotnice, 
uzené, vinné listy s rýží a masem nebo vep�ové závitky. Každá ve�e�e v kyperské 
restauraci p�ipomíná smrš�. Sotva usednete ke stolu, zahltí vás �íšníci desítkami 
talí�k�, na nichž jsou p�ipravené místní p�edkrmy. Všechno je úžasné - pln�né 
vinné listy, pomazánky, saláty, grilované klobásky, k�epel�í vají�ka, šneci... Jenže 
pozor, z talí�k� se musí jen mírn� ochutnávat. Vždy� to jsou pouze p�edkrmy. Až 
po p�lhodin� p�inesou �íšníci hlavní jídla. Zase na talí�cích doprost�ed stolu a 
znovu v množství, které by zasytilo vyhládlý regiment. P�ipravte se na dv� až t�i 
hodiny bohatýrské hostiny. Jeden den je to skv�lý zážitek, pokud vás však Kyp�a-
né podobn� hostí celý týden, je to už spíše týrání, nebo� jídlo je skv�lé a nedá 
se odmítnout. Mezi zeleninou objevíte n�které pro nás nové druhy, t�eba mladé 
tobolky ibišku jedlého, upravené na r�zné zp�soby. Další kyperská specialita je 
grilovaný sýr. Je podáván s �erstvou zeleninou, bylinkami a chlebem. Krom� toho-
to sýra na Kypru jist� oceníte i nám známý sýr fetta. Z nápoj� má všude p�ednost 
velmi kvalitní víno, vždy� révy se zde p�stuje p�es 100 druh�. Mezi další typické 
kyperské nápoje pat�í sherry, dále likérové víno vyráb�né mnichy v klášterech �i 
ouzo - pálenka z matoliny (zbytk� z vinných hrozn�) s p�íchutí r�zných bylinek, 
zejména anýzu.

Text p�ipravují žáci a pracovníci St�ední školy hotelnictví a podnikání S�SD,
Hronov, s. r. o. www.hshronov.cz

Recepty naleznete na www.novinyecho.cz v odkazu Hv�zdy na talí�i

Kyperská talí�ková smrš�Kyperská talí�ková smrš�

Stylová chalupa v atraktivním prostředí, Teplice nad Metují – Skály  ............................................................ 2 070 000,-Kč
Pozemek -  zahrádka v mírném svahu v Náchodě na Kašparáku ..................................................................... 189 000,-Kč
Rodinný dům s jezírkem a výhledem na město v Náchodě na Klínku ............................................................ 5 350 000,-Kč
Byt 1+1 o velikosti 38 m2 v osobním vlastnictví, Nové Město nad Metují  ........................................................  590 000,-Kč
Zkolaudovaná truhlářská dílna ( 90 m2 ) v centru městyse Velké Poříčí  ....................................................... 1 349 000,-Kč
Prosluněnný pozemek k výstavbě s nádherným výhledem, Náchod – Amerika  ................................................ 145,-Kč/m2

Rodinný domek k pronájmu u přehradní nádrže Rozkoš se zahradou a 
garáží. Dům je situován v rovinaté zahradě s terasou, možností vstupu přímo 
k přehradě. Dispozice: Obývací hala, 3 samostatné pokoje, kuchyň s jídelnou, 
koupelna, WC, sklep, samostatná garáž. Vytápění el. nebo krb. kamny, bojler, el. 
220/380V. Voda vlastní. Kauce.         ��Cena: 8 000,- Kč/měs. + služby

info: 777 602 884

EU TIP

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

ABY SE NEVYMKL KONTROLE

  Dne 6.srpna 2009 vzpomeneme t�i 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

Pro regionální kancelář 
přijmu spolupracovníky 

na pozici asistent
pro prodej 

v kanceláři, manažer. 
Info: 777 345 132  

Stavebniny DANTON
Dolní Radechová 273   tel. 777 595 981

Nabízíme veškerý stavební materiál 
včetně dopravy a složení hydraulickou rukou

POSEČEME VÁM ZAHRADU PROVEDEME DROBNÝ PROŘEZ

 Léto, dovolenou a prázdniny si v�tšina z nás nedovede p�edstavit bez táboráku a 
opékání špeká�k�. Ohe� je nebezpe�ný živel a stále �íhá jak by se mohl vymknout 
kontrole, ohrozit životy a zp�sobit velké majetkové škody.
 Ani v p�írod� bychom nem�li zapomínat na základní bezpe�nostní pravidla, které 
chrání nás i okolí. P�i rozd�lávání ohn� ve volné p�írod� je nutné v prvé �ad� zvolit 
vhodné místo pro ohništ�. To by m�lo být vzdáleno alespo� 50 m od okraje lesa a v 
dostate�né vzdálenosti od budov a ho�lavých materiál�. Ohe� nezakládejte pod v�tvemi 
strom�, na ko�enech strom�, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelin�, v blízkosti 
suché trávy nebo obilí, stoh�, seník� apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv v�tru by 
velmi snadno mohl zp�sobit nešt�stí. Zejména p�da v jehli�natém lese je z tohoto po-
hledu velmi riziková. Hrabanka tvo�ená zetlelým jehli�ím m�že proho�et až do zna�né 
hloubky a nepozorovan� se ší�it do stran i mimo ohništ�. Za silného v�tru nebo extrém-
ního sucha bychom ohe� v p�írod� nem�li rozd�lávat v�bec. 
 Místo táboráku je nutno i vhodn� uspo�ádat. P�i rozd�lávání ohn� v p�írod� bezpe�n� 
odd�lte ohništ� od okolního prost�edí - nap�. obložením kameny, obsypáním pískem, 
vyhloubením zeminy apod. V p�ípad� v�tších vater je vhodné ohništ� odd�lit pruhem 
širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých ho�lavých materiál�.
 Pro zapálení nebo udržování ohn� v žádném p�ípad� nepoužívejte ho�lavé kapaliny 
jako nap�. benzín, naftu �i líh. Ohe� se pak velmi snadno vymkne kontrole a m�že 
zp�sobit i vážné popáleniny. Pro podpal jsou samoz�ejm� zakázány i všechny um�le 
vyrobené látky. Kv�li ohledu k p�írod� bychom nem�li pálit ani trávu, nesmí se pálit 
ani jakékoliv odpady �i materiály obsahující chemické látky. Pokud chystáte velkou 
vatru, dejte si pozor, aby polena byla poskládána do stabilní pyramidy, nap�. pomocí 
zásek� které zabrání rozvalu pyramidy do okolí. Do ohn� nikdy nevhazujte jakékoliv 
výbušné p�edm�ty (rachejtle, patrony, spreje apod.). Ohe� neroznášejte po okolí, nap�. 
na zapálené v�tvi.
 Ohe� nesmíme ponechat ani na okamžik bez dozoru. M�jte nachystán dostatek vody 
�i písek, kdyby se ohe� vymykal kontrole. Naše odpov�dnost však nekon�í okamžikem 
skon�ení zábavy. Ohništ� musí být d�kladn� uhašeno, bu� zalitím vodou nebo alespo� 
zasypáním zeminou. P�i odchodu se z ohništ� nesmí kou�it a popel i p�da pod ohništ�m 
musí být chladná. I ve zdánliv� zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat 
žhavé oharky a poryv v�tru je pak rozdmýchá a roznese do okolí.
Nedbalé uhašení proto nesta�í a ohništ� je nutné alespo� d�kladn� prolít vodou!
P�eji, aby Vám byl ohe� vždy jen p�íjemným spole�níkem.

P�ibyl

www.realityeu.com 

Pan Josef Marian Bartoň - Dobenín s chotí 
a Správa zámku

v Novém Městě nad Metují 
si vás dovolují pozvat na

VEČERNÍ KOSTÝMOVANÉ 
PROHLÍDKY ZÁMKU
Prohlídky se uskuteční ve středu 

5. srpna 2009
ve 20.30 hod., 21.00 hod., 21.30 hod., 

22.00 hod. a 22.30 hod.
na zámku v Novém Městě nad Metují.

Vstup pouze na objednávku. 
Telefon: 491 470 523

Prodej rezervovaných vstupenek vždy půl 
hodiny před začátkem prohlídky

Vstupné: děti a studenti 60,- Kč, 
dospělí 120,- Kč

 Sponzory akce jsou fi rmy Statky Bartoň 
Nové Město nad Metují, s.r.o., Bauch, 
Navrátil s.r.o.,BILLcom, s.r.o. a ECHO.

 Na Pezinské Bab� se op�t sešla kompletní �eská a slovenská špi�ka v boji o absolutní po�a-
dí v�etn� zatím vedoucího muže celého seriálu Miloše Beneše (GMS MADOS Racing team). 
Nechyb�li ani Italové Fausto Bormolini a Renzo Napione, Ma�ar Laszlo Szász nebo Slovinec 
Stankovi�, všichi pilotující F3000. Dalším zástupcem GMS MADOS Racing teamu byl Mi-
lan Stejskal, který pilotuje závodní speciál Fiat 128 SC v kategorii historických automobil�. 
Milan Stejskal s Fiatem 128 SC m�l na Pezinské Bab� obrovskou sm�lu. 	asy ze Vsetína 
ukázaly, že je Milan ve form� a mohlo by to na Bab� vyjít. Auto fungovalo na jedni�ku a tým 
p�edpokládal umíst�ní Milana na 2. míst� ve své skupin� historických vozidel.

 Jak se už mnohokrát i v p�ípad� Miloše na 
závodech ukázalo - je to prost� závod, jede 
se naplno a nikdy není nic jisté. V 1. trénin-
kové jízd� najel Milan na nízké svodidlo, 
prorazil olejovou vanu a benzinovou nádrž 
a Fiat za�al ho�et. Poškození Fiatu bylo v 
takovém rozsahu, že nebylo možné v ned�l-
ním závod� pokra�ovat.
 P�ed 2. tréninkovou jízdou se spustil déš� 
a foukal velmi silný vítr a tak byla 2. tré-
ninková jízda v rámci bezpe�nosti pilot� 
zrušena.
 Jak jsou letošní závody vyrovnané ukáza-
la 1. ned�lní závodní jízda, kdy se do jedné 
vte�iny v boji o absolutní po�adí vešlo hned 
5 pilot�. 
Pr�b�žné celkové po�adí 2009:
1. Beneš 90, 2. Kraj�í 80, 3. Krámský 69, 
4. Nev��il 46, 5. Bormolini 40, 6. Szász 25, 
7. Svoboda 23, 8. Palacio 22, 9. Napione 20       

text: RS, 
foto F3000: Lukáš Vician

Pezinská Baba - mistrovství EvropyPezinská Baba - mistrovství Evropy

 Ve dnech 4.-5. �ervence se zú�astnil 
team SVC Náchod Motorsport v�ele s 
Vlá�ou Vitverem legendárního závodu na 
Italském Trento-Bondone, jež byl sou�ás-
ti Mistrovství Evropy FIA automobilu do 
vrchu.
 Délka trati tém�� 17,5 km, pr�jezd �ty�-
mi m�ste�ky, p�evýšení 1350m s cílem v 
bezmála 1700m.n.m, po�et startujících 
p�evyšuje magické �íslo 280 a nádherné 
prost�edí severoitalských zasn�žených Do-
lomit bylo p�edzv�stí tvrdých boj� a fan-
tastických zážitk�.
 Sobotní slunné ráno nás probouzelo do 
burácení motoru a to neznamenalo nic ji-
ného, než že máme kone�n� první možnost 
zúro�it a posoudit Vlá�ovu p�ipravenost. 
Jelikož jsme se tohoto slavného závodu 
ú�astnili poprvé Vlá�ova nervozita byla na 
míst�. Pod naší teamovou licencí startoval 
i náš kolega ze seriálu KW Berg Trophy, 
kterého se letos ú�astníme jako prioritní-
ho seriálu, Antonín Daniel s vozem BMW 
M3. O�ekával se i vhledem pom�ru váha/

s tímto �asem dokázal p�edjet 3 soupe�e, na 
což odpov�d�l A. Daniel se svým BMW 
�asem 12.42. Tím bylo po malém duelu a 
Vlá�a se musel podívat do startovní listi-
ny po soupe�ích výše ve startovní listin�. 
Tím splnil o�ekávání své i teamu, ale také 
spousty fanoušk� z �ad Ital� kolem trati a 
hlavn� spousty domácích fanoušk�.
 Do ned�lní zavodní jízdy nastupoval 
Vlá�a maximáln� koncentrovaný, po jeho 
odstartovaní se �len�m teamu zatajil dech 
a jen napjat� �ekali na výsledek, který je na 
této trati ovliv�ován p�edjížd�ním jezdc� a 
i p�ekážkami na trati v podob� odstavených 
vozidel. Vlá�a svoji agresivní a dravou 
jízdou uvád�l horkokrevné Italy do stavu 
šílenosti. Tentokrát se �as zastavil na hod-
not� fantastických 11:19,001, což ho ka-
tapultovalo na 1. místo ve t�íd� - nejrych-
lejší dvoulitrové vozidlo celkov�, 5. místo 
ve skupin� E1 bez rozdílu t�íd a 30.misto 
absolutn�! Ve výsledkové listin� 
 guroval 
mezi Ferrari speci
 kaci GT a domácími 
specialisty s vozy WRC a DTM.            (r)

výkon, malý duel našich borc�.
 Vlá�a odstartoval do sobotního tréninku a 
�asomíru zastavil na hodnot� 11:36 min, kdy 

SVC Motorsport vytřel Italům zrak

Gelové nehty s minimálním 
poškozením přírodního nehtu!!
Francie za cenu doplnění 300 Kč, 
zpevnění vlastního nehtu gelem 

200 Kč, manikura teplou 
kompresí 150 Kč.
Tel.605 014 677

Dne 5.srpna vzpomeneme 1. výro�í úmrtí 
pana Vladimíra Kracíka.

Za tichou vzpomínku d�kuje 
manželka Mária



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

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-K�.
Volejte 728 386 034

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

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

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

www.MARCONABYTEK.cz

Poděbradova 428 Náchod, 
tel.: 733189433, 491422585 

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

SCOTTSCOTT – cyklodopl	ky

RAVORAVO – horská kola

ROSSIGNOLROSSIGNOL – oble�ení

TEMPISHTEMPISH – in-line brusle

LOTTOLOTTO – boty, kopa�ky

SERVIS  - BAZAR - P�J�OVNA – PRODEJ

ŽALUZIE

RENOVACE BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D�íveD�íve

NyníNyní

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří  � textilní rolety 
� vestavěné skříně � renovace dveří � venkovní rolety 

� sítě proti hmyzu � garnýže

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

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽA
LU

ZI
E

DOPŘEDENO
 Jak bylo uvedeno v Echu �.19 dne 3.�er-
vence, byla v Barto�ov� p�ádeln� v Ná-
chod�-Starém M�st� po dlouhých letech 
ukon�ena tradi�ní výroba p�ízí. Vzpomín-
ková událost pod názvem „Konec pr�mys-
lového p�edení v Náchod�“ se uskute�nila 
odpoledne v pátek 10.�ervence 2009. V ten 
den do p�ádelny zavítaly více než t�i stovky 
návšt�vník�, ponejvíc textilák�, bývalých 
zam�stnanc�. Po�adatelé akce vysoce oce-
nili jak hojnou ú�ast, tak zájem o sou�asn� 
probíhající prodej �eských textilních výrob-
k�. Usoudili, že se tímto zp�sobem poda�ilo 
alespo� �áste�n� ud�lat d�stojnou pomysl-
nou te�ku za p�edchozí bohatou textilní �in-
ností v mimo�ádn� hezké tovární budov�.
 Vedení � rmy BARTO�-textilní závo-

dy a.s. si touto cestou dovoluje pod�kovat 
všem návšt�vník�m za zmín�nou páte�ní 
ú�ast. Sou�asn� d�kuje novinám Echo za 
prostor, který v�novaly této
ž se �tená�i vše v�as dozv�d�li. A jaký bude
další osud budovy? Pro nás, textiláky, ne-
veselý. Jsme výrobci technických tkanin a 
naše výroba m�la doposud t�i výrobní stup-
n� - p�ádelnu, tkalcovnu a úpravnu. Výro-
bu v p�ádeln� jsme tedy sice ukon�ili, ale 
život b�ží dál. S t�žkým srdcem bylo p�ed 
nedávnem rozhodnuto celý objekt p�ádelny 
odprodat, aby z výt�žku mohla být dále roz-
víjena zbývající �ást � rmy v Náchod�-Braž-
ci, kde vyrábíme podkladové tkaniny pro 
smirky, ur�ené z více než 80% na export.   
Tedy dop�edeno jest!
     P�ipojená fotogra� e zobrazuje výp�ed 
poslední partie p�íze dne 10.7.2009, druhá 
pak letecký pohled na opravdu kouzelnou 
budovu dnes už bývalé p�ádelny. 

Ing.Ji�í Sou�ek

 Moc dlouho od kv�tnového vít�zství na Mistrovství Evropy Jirka Havrda neodpo�íval. V so-
botu 18.�ervence se zú�astnil mezinárodního závodu v benchpressu, který se konal v K�e�anech 
u Rumburka. Tento závod byl prvním v sérii �ty� závod�. Výsledky ze všech se budou s�ítat a 
5.zá�í prob�hne vyhlášení absolutního vít�ze. Dva závody se konají v 	echách, dva na Sloven-
sku.
 Jirka Havrda se svými 131 kily váhy startoval ve váhové kategorii nad 100 kg. A to by nebyl 
Jirka, aby nezabodoval. V dresu na 4.pokus benšnul 312,5 kg. Vytvo�il tím nový národní rekord. 
Nejen pro zajímavost, ale i pro zvýrazn�ní Jirkových úsp�ch� uvádím, že na druhém míst� skon-
�il Karel Koldovský se vzep�enými 260 kg :-)
 Takže, máte-li zájem vid�t Jirkovy výkony na vlastní o�i, zaje
te 8.srpna do slovenské Brati-
slavy, 22.srpna do Prahy a � nále této série závod� prob�hne 5.zá�í na Slovensku.
 Všichni, kdo Jirku podporují, jsou jist� s jeho výkony spokojeni. Všem pat�í Jirkovo pod�ko-
vání. Jsou to: Air power - series - MS Ná�adí Náchod, Mošna a.s �ervený Kostelec, Ložiska 
velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, SVC Náchod Vladimír Vitver, R Speed s.r.o. autosklo-
servis, LITO - trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dob�íchovice, Philipp - sportovní trávníky 
Zden�k Philipp, Výrobní družstvo Sn�žka Náchod, Restaurace Vatikán Náchod, Jakub 
Petráš - Replay Jeans Náchod, Hotel Bonato Náchod, Zateplování budov - � rma Pa�ízek 
Kramolna a Kavárna ARKANA Náchod - GSE spol. s r.o. vedení ú�etnictví. Up�ímné pod�-
kování pat�í i kluk�m, kte�í Jirku podporují a doprovázejí na závody a celému realiza�ní-
mu teamu - Radkovi Machulovi - masérovi, sparingpartner�m Michalovi Ungrádovi, Kar-
lovi Kuldovi, Lubošovi Maršíkovi a Martinovi Mikešovi, Sokolu Kramolna a panu Vl�kovi 
- starostovi obce Kramolna.                P�ipravila La	ka Škodová, foto archiv Jirky Havrdy

ÚSPĚŠNÝ START DO KVARTETA

S „CANONEM“ NA ZÁCHRANÁŘE...

!!!AKCE Léto!!!
- fi nancování vašich potřeb
- půjčky úplně pro všechny
- vyhodnocení zdarma
- rychlá realizace, diskrétnost
- od 30 000 do 5 000 000 Kč
  VOLEJTE TEL.: 777 971 779

hledáme nové spolupracovníky
- objevte v sobě obchodního ducha
- odstartujte svou karieru s pevným
  zázemím
- organizujte si svůj pracovní čas
  neváhejte zavolat ještě dnes

Redak�ní test fotoaparátu CANON 
POWER Shot D10
   Soust�ed�ní juniorské reprezentace vod-
ních záchraná�� v Dobrušce bylo p�íleži-
tostí, jak otestovat zajímavý p�ír�stek na 
trhu fotografických p�ístroj� - CANON 
D10. Jedná se o velmi odolný p�ístroj - 
schopný práce p�i teplot� minus 10 stup-
�� Celsia, odolávající pádu z výšky 1,22 

metr� a fotografující i v hloubce 10 metr� 
pod vodní hladinou. Vzhledem k letnímu 
po�así, jsme otestovali práv� vodot�snost 
„dé desítky“. Snahou bylo fotografic-
ky zachytit záchranu utonulému plavci 
, kterého na dn� bazénu p�edstavovala 
speciální figurína. CANON D10 pracoval 
výborn�. Displej poskytoval i pod vodní 
hladinou dostatek kontrastu pro kompo-
nování záb�ru, spouš� i další tla�ítka bylo 
možno efektivn� ovládat. Vynikající vý-
sledek poskytlo natá�ení videosekvencí.
(videosekvenci z CANONU D10 si m�že-
te prohlédnout na webové prezentaci, od-
kaz Aktuality) Obraz byl jasný a plynulý. 
CANON D 10 má oproti jiným kompak-
t�m, které jsou díky vodot�sným pouz-

dr�m schopny též fotografování pod vodní hladinou, jednu nespornou výhodu: Nikdy 
se nemusíte obávat, že vlivem rozdílných teplot dojde ke zkondenzování vlhkosti a tím 
k zamlžení objektivu. Pro práci pod vodní hladinou má CANON D10 též speciální p�ed-
nastavený scénický podvodní režim. Atraktivní vzhled tohoto kompaktu, jeho robustní 
„outdoorové“ provedení i technické specifikace (nap�. trojnásobný optický zoom, sní-
ma� 12.Mpix) ho p�edur�ují, aby se stal ideálním fotoaparátem pro dovolenou - letní i 
zimní. Ocení jej ur�it� vodáci, milovníci p�írody i ti, kte�í mají v zálib� šnorchlování, 
protože garantovaná vodot�snost do 10 metr� je pro rekrea�ní nádechové potáp�ní pln� 
dosta�ující. S CANONEM D 10 získáte fotoaparát, který vydrží to, co vydržíte Vy!

Testoval a fotografoval Mirek Brát
www.marenostrum.cz

(v p�ípad� Vašeho zájmu najdete nabídku fotoaparátu CANON na str. 5 dnešního vydání ECHA)

� Akce ve prosp�ch utonulého plavce  v podání �eských juniorských reprezentant� ve 
vodním záchraná�ství. (snímky po�ízeny aparátem CANON  D10)

od � rmy KJ MAX spol. s r.o.od � rmy KJ MAX spol. s r.o.
Hostovského 247, HronovHostovského 247, Hronov

tel.:491 482 484, 777 273 503tel.:491 482 484, 777 273 503

�� Kuchy	ské
     pracovní desky
�� Renovace kuchy	ských 
          linek v�etn� pracovních 
      desek a d�ez�
�� Kompletní dodávky
          kuchyní na míru od návrhu
      až po realizaci

spol. s r.o.

MAX



Mediálním partnerem projektu www.doplnek.com a sbírkových akcí pro projekt Pomozte dětem ! jsou noviny ����.

 Tento projekt je organizovaný spole�nos-
tí NROS (Nadace rozvoje ob�anské spo-
le�nosti) ve spolupráci s �eskou televizí. 
Na velikono�ní pond�lí jsme m�li  mož-
nost p�edstavit naše aktivity spole�né s tím-
to projektem v �eské televizi. V roce 2008 
jsme byli p�izváni do komise, kde se rozd�-
lovaly získané prost�edky v roce 2007. Jed-
nalo se o posouzení projekt�, které žádali 
� nan�ní pomoc pro svoji smysluplnou po-
moc d�tem. N�které z nich jste mohli vid�t 
v �eské televizi o ned�lích dopoledne v po-
�adu Kde peníze pomáhají. 
 První sbírku Dopln�k uspo�ádal koncem 
roku 2007, která byla spušt�na na spole�en-
ském ve�eru portálu dne 30. listopadu v Po-
hostinství U Vít� na Lhotkách. V roce 2008 
byla zahájena další, tentokráte celoro�-
ní sbírková akce. Tato sbírka byla spušt�-

na na Báje�ném dni s Vysokovským kohou-
tem, který byl uspo�ádán v rámci tradi�ního 
festivalu amatérského � lmu a kde p�ijal roli 
moderátora pan Jan �enský.
 V sou�asné dob� p�ipravujeme další ce-
loro�ní sbírkovou akci. Pokladni�ky bude-
me umís�ovat op�t u našich partner�.
Snažíme se je tzv. brát všude sebou, kde je 
trochu možnost získání n�jakých � nancí.
 Významným partnerem našeho portá-
lu, který podporuje sbírkové akce pro d�ti 
je spole�nost Stamp, s.r.o. Logo portálu se 
vozí tém�� na všech jejich osobních � rem-
ních automobilech. Údaje o projektu Po-
mozte d�tem! práv� najdete na našich we-
bových stránkách, kde je umíst�na upoutáv-
ka na naší spolupráci a též odkaz na všech-
ny informace o tomto projektu. Dále zde 
naleznete informace o zasílání dárcovských 

SMS d�tem.
 Nap�íklad díky spole�nosti Elektrocomp, 
s.r.o. mohlo být projektu Pomozte d�tem! 
v�nováno 500 ks d�tské knížky Povídání s 
Míšou a Ríšou, kterou webový portál www.
doplnek.com vydal spole�n� s panem Jaro-
slavem Citou. Knížka je ur�ena pro p�ed-
školáky a školáky základních škol. Je vhod-
ným dopl	kem jak do školek, škol, tak i 
do domácností více na www.doplnek.com 
(Naše události). P�ipravujeme prodej zmí-
n�né knížky spole�n� s projektem Pomoz-
te d�tem!, kde výt�žek bude �áste�n� v�no-
ván tomuto projektu. Práv� v této záležitos-
ti podala pomocnou ruku spole�nost GERY, 
s.r.o. zastoupená panem Zdenkem Knytlem.
 Dalším významným partnerem portálu, 
který podporuje sbírkové akce pro d�ti je 
� rma CDS, s.r.o. Logo Dopl	ku (sluní�ko 

jehož autorem je pan Jaroslav Cita) se vozí 
na vstupních dve�ích a zadních sklech auto-
bus� spole�nosti CDS, s.r.o. 
 Zvláštní pod�kování pat�í Obecnímu ú�a-
du na Kramoln� za vst�ícnost p�i organiza�-
ních záležitostech týkajících se sbírek. P�e-
devším panu Starostovi Jaroslavu Vl�kovi a 
jeho sekretá�ce Jitce Kropá�kové.
 Na sbírkových akcích se podílela také in-
forma�ní centra m�stského ú�adu v Nácho-
d� a v Polici nad Metují, Lékárna „Kuklík“ 
v Polici nad Metují a velkou m�rou Lékárna
U Zlatého hada v �eské Skalici. Pod�ko-
vání pat�í i Radnici v Náchod� a v Polici 
nad Metují za velkou vst�ícnost p�i po�á-
dání zmín�ných sbírek. Zkrátka všem, kte-
�í se jakýmkoliv zp�sobem podílejí na zmí-
n�ných sbírkových akcích pat�í velký dík!

Text p�ipravil: Dopln�k

Webový portál www.doplnek.com 
je spojencem projektu Pomozte dětem !

� Našeho partnera, �editele � rmy STAMP, jsme se zeptali, �ím se zabývá jeho � rma.

Naší hlavní �inností jsou stavby inženýrské (nap�. kanalizace, �OV) a pozemní (haly, obchodní domy). Jsme za�azeni do do-
ta�ního programu Zelená úsporám. Stavebníky je využívána naše p�j�ovna ná�adí, lešení a mechanizace na Vysokov� 
(tel.: 737 219 830). Mezi další aktivity pat�í výroba cihel v Ciheln� STAMP Miskolezy (tel.: 737 219 805). 

� Vaše � rma byla založena krátce po revoluci. Jak se Vás dotýká dnešní hospodá�ská krize?

Krize se nás velmi dotýká, ale byl bych rád, kdyby se jí poda�ilo vy-
užít k tomu, aby se p�estalo mrhat pen�zi. Konkrétn� mám na mysli 
jiný klí� rozd�lování � nancí než jsou dotace. Na jedné stran� jsou 
odebírány dan� podnikatel�m, kte�í by tyto � nance um�li nejlépe vy-
užít. A na druhé stran� tito o n� zp�tn� žádají a snaží se nap�. na-
pasovat opravu restaurace na školící st�edisko s vybavením u�eben 
apod..V moment�, kdy se peníze vyberou, jako by to byly jiné pení-
ze s nálepkou „vy�erpej dotace a utrácej za co nejv�tší projekty“. Ply-
no� kují se pak celé obce místo toho, aby byl zaveden plyn pouze v ulicích, kde je o to zájem. Od zahájení zám�ru do zá-
v�re�né kontroly se m�ní podmínky nap�.  cena plynu a z d�vodu nep�ipojení domácností se dotace vracejí. P�ekvapuje 
m�, že jen za  angažování zprost�edkovatelských agentur, projekty, energetické  audity, schvalovací a kontrolní proces se 
vy�erpá až 50% z p�islíbených dotací. Zateplení rodinného domku je možné zrealizovat za 14 dní, což je doba, kterou zá-
jemce stráví jen konzultacemi o dotacích. 

Ing. P�emek Jirka -  �editel spole�nosti

Představujeme Vám partnery projektu 
www.doplnek.com

STAMP, s.r.o. CIHELNY STAMP, s.r.o.
MISKOLEZY, s.r.o.

Podporujte 
s námi projekt 
POMOZTE DĚTEM!    



STÍNICÍ TECHNIKA
uherova.zaluzie@post.czuherova.zaluzie@post.cz
www.zaluzie-jaromer.czwww.zaluzie-jaromer.czDOLANY 33
�� ŽALUZIE VŠECH TYP� - VNIT�NÍ - VENKOVNÍ
�� P�EDOKENNÍ ROLETY AL, PVC
�� GARÁŽOVÁ ROLOVACÍ VRATA
�� MARKÝZY
�� STÍNICÍ TECHNIKA VELUX
�� PLISÉ OKENNÍ A STROPNÍ
�� LÁTKOVÉ ROLETKY
�� SÍT� PROTI HMYZU
�� SHRNOVACÍ DVE�E

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

MNOŽSTEVNÍ SLEVYMNOŽSTEVNÍ SLEVY

NABÍDKA PRACOVNÍ
P�ÍLEŽITOSTIPOZOR

- není pot�eba mít ŽL
- možnost na p�ivýd�lek
- dle Vašich schopností
výplata následný m�síc

Vítám

osobní

sch�zku.

Neváhejte
a zavolejte

 na tel.:

604 660 370
e-mail:

michaldoubic@centrum.cz

NA PSTRUHY DO NA PSTRUHY DO 
PSTRAŻNEJPSTRAŻNEJ

Smažírna a loviště ryb
v Polsku

OTEVŘENO DENNĚOTEVŘENO DENNĚ
Vámi ulovené ryby na místě

usmažíme nebo vyudíme

Možno též koupit 
okrasné stromky

za bezkonkurenční ceny

                      JAZYKOVÁ  ŠKOLAJAZYKOVÁ  ŠKOLA

              OD ZÁŘÍ  2009OD ZÁŘÍ  2009
                  NOVÉ  KURZYNOVÉ  KURZY

��  inovovaná výuková metoda 
  (vhodná i pro úplné za�áte�níky)
��  pozitivní, profesionální lekto�i
��  škola s letitou praxí
��  ob�erstvení v cen� výuky
��  jako bonus kurz RUŠTINY zdarma 
  (p�i platb� na celý školní rok)
��  ceník, rozvrh a u�ební program 
  najdete na: www.magicenglish.cz
  magicenglish@magicenglish.cz

        

  tel: 603 508 779tel: 603 508 779

pobo�ky MAGIC SCHOOL s.r.o.:pobo�ky MAGIC SCHOOL s.r.o.:
Náchod, Police nad Metují, Praha,Náchod, Police nad Metují, Praha,

Nové M�sto nad MetujíNové M�sto nad Metují

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových vyhlašuje 
dnem 27.7.2009 

výb�rové �ízenívýb�rové �ízení
na zjišt�ní zájemce o koupi garáže �.e. 8 v  k.ú. 

Josefov u Jarom��e.
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách

www.uzsvm.cz, ú�edních deskách m�stských ú�ad� 
a na tel. �. 491 443 511

 Po�átkem letošního roku byl zahájen projekt spolupráce dobrovolných hasi�� z �es-
koskalicka a z polského láze�ského m�sta Polanica-Zdrój. V t�chto dnech je po více než 
p�l roce ukon�ován.
 �eská �ást projektu navazovala na polské aktivity, které probíhaly ve druhé polovin� 
roku 2008. Na polské stran� prob�hlo školení, nám�tové cvi�ení a na záv�r konferen-
ce. Na záv�r byla podepsána dohoda o vzájemné pomoci p�i �ešení krizových situací. 
Polským hasi��m také projekt umožnil nakoupit vyproš�ovací za�ízení pro výjezdy k 
dopravním nehodám, které je z�ejm� nejmodern�jším vybavením tohoto druhu v celém 
Kladském okrese.
 Na �eské stran� byl projekt zahájen únorovým školením, po n�m následovalo v dubnu 
cvi�ení na �eskoskalickém obilném sile, kterého se zú�astnila i skalická ve�ejnost. Po-
slední setkání prob�hlo p�i hasi�ské sout�ži na konci kv�tna ve Velkém T�ebešov� a které 
se zú�astnilo i družstvo polanických dobrovolných hasi��.
 Díky podpo�e z Evropské unie si také mohlo dev�t �eskoskalických sbor� po�ídit mo-
dern�jší výzbroj a výstroj. Za bezmála p�l milionu korun si tak jednotlivé sbory nakoupi-
ly zásahové oble�ení, �erpadla, vysíla�ky �i elektrocentrálu.
 V sou�asné dob� je projekt ukon�ován. Jeho posledním výstupem bude leták, ze které-
ho se zájemci dozví n�co z historie polanických i �eskoskalických dobrovolných hasi�� 
a budou se moci seznámit též s jejich organiza�ní strukturou. Leták dostanou k dispozici 
jednotlivé hasi�ské sbory, pro ve�ejnost bude zdarma k dispozici nap�íklad v �eskoska-
lickém Regionálním
informa�ním centru.
 Projekt Hasi�i chrání majetek bude sice 31. �ervence 2009 o	 ciáln� uzav�en, spolková 
a krizová spolupráce jednotlivých dobrovolných sbor� tím však rozhodn� neskon�í. �eští 
i polští hasi�i již plánují další spole�né akce a setkání. Motivací ale tentokrát již nebudou 
	 nance z Evropské unie, ale p�átelské vazby, které mezi více než 150 lidmi zapojenými 
do projektu vznikly.                                                                                                           

Michal Kudrná�

Projekt spolupráce hasičů jde do fi náleProjekt spolupráce hasičů jde do fi nále
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 Za�átkem prázdnin skon�ila první �ást „kole�kové“ sezóny náchodských brusla��. P�es-
tože in-line bruslení pat�í k nejrychleji se rozvíjejícím sport�m u nás a po�ty startujících v 
jednotlivých závodech prudce rostou, mohou být závodníci z oddílu BK Powerslide Náchod 
(Powerslide podle nového hlavního sponzora) se svými výsledky spokojeni.
 Hlavní úsilí v jarních m�sících jsme sm��ovali na závody na dráze (ovály o délce 166 - 300 
m). Zú�astnili jsme se významných závod� na oválech v n�mecké Ge�e, ma
arské Tatabányi, 
mezinárodního mistrovství Polska a samoz�ejm� všech domácích dráhových závod�, které se 
u nás konají na bohužel zatím jediné „homologované“ dráze v Benátkách nad Jizerou.
 Ve všech závodech naši jezdci úsp�šn� drželi krok se silnou zahrani�ní konkurencí, na do-
mácím mistrovství republiky pak získaly tituly Tereza Kolesáriková mezi d�v�aty do 13 let a 
Markéta Ž
árková v kategorii juniorek do 18 let. Ta pak byla za své výborné výkony (mimo 
jiné desáté místo v závod� Sv�tového poháru, který se letos konal v Ostrav�) odm�n�na i 
nominací na mistrovství Evropy junior�, které se bude konat na p�elomu �ervence a srpna v 
belgickém Ostende.
 Krom� dráhových závod� jsme se ú�astnili i stále populárn�jších silni�ních závod�, kte-
ré se jezdí jako celorepublikový seriál Nestlé Life-in-Line Tour. I tam se náchodští brusla�i 
�asto objevují na stupních vít�z�, a je pot�šitelné, že krom� „zkušených“ (i když stále t�eba 
jen t�ináctiletých) borc� se prosazují i nejmladší nad�je, nap�. letošní objev sezóny Terezka 
Pfeiferová nebo ješt� p�edškolák Honzík Homolka. Po lehkém odpo�inku na za�átku prázdnin 
už zase všichni za�ínáme poctiv� trénovat, protože už v srpnu a zá�í �ekají naše jezdce další 
závody. Naším velkým snem je možnost p�ípravy na uzav�eném oválu, a v��íme, že se nám 
splní v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí stadionu na Hamrech.                 Pavel Prokop

Úspěšný půlrok Úspěšný půlrok 
náchodských bruslařůnáchodských bruslařů

 V Jarom��i - Josefov� byla odhalena pam�tní deska v�novaná akademickému socha�i Vla-
dimíru Preclíkovi, který by se v letošním roce dožil 80 let. Královéhradecký rodák prožil 
svoje d�tství a mládí v Josefov�. Profesor Preclík byl renezan�ní osobností - uplatnil se i jako 
malí�, autor literatury faktu a vysokoškolský pedagog. V roce 1966 založil nap�íklad tradici 
Mezinárodních socha�ských sympozií v Ho�icích, v roce 1967 vystavoval na mezinárodní 
výstav� 50 socha�� sv�ta v kanadském Montrealu (EXPO 67).                                            (r)

POCTA SOCHAŘIPOCTA SOCHAŘI VODA CZ s.r.o.VODA CZ s.r.o.
dodavatel domovních �istíren 

odpadních vod vyhlašuje 
v rámci

 

„„AKCE AKCE 
LÉTO 2009“LÉTO 2009“

 
SLEVU na domovní �ístírny 

odpadních vod.
 

Cena již od 46.181,- K� 
v�etn� montáže a DPH 9%.

www.vodacz.com 

tel. 725 822 479

 Nové M�sto nad Metují se stalo vít�zem 
krajského kola „M�sto pro byznys 2009“. 
Po�adatelem celého klání je prestižní týde-
ník Ekonom. Do sout�že je zapojeno 205 
m�st v �R a dále 22 m�stských �ástí hlav-
ního m�sta Prahy. St�íbrnou p�í�ku v Králo-
véhradeckém kraji obsadila Dobruška, bronz 
pat�í Nové Pace.                                       (r)

MĚSTO MĚSTO 
PRO BYZNYSPRO BYZNYS

RYCHLÁ PŮJČKA
od 20.000,- do 5.000.000,-

- bez doložení příjmů
- bez ručitele
- potřebný pouze platný OP
- jednoduchá smlouva - rychlost
- možnost spolupráce

TEL.:739 577 580

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

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

p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
�eských Brat�í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h



* Prodám stavební pozemek v Bražci u Ná-
choda. 1800 m2, 500 K�/m2. Tel. 731 216 275
* Hledáme ke koupi chatu nebo chalupu do 
1mil. v Orl. horách v dosahu lyž. vleku, obyva-
telná i v zim�. Tel.: 721 146 244
* Pronajmeme skladové a provozní prosto-
ry v Hronov� (bývalá Jednota) celk.plocha 
400 m2, v�.kancelá�e a zázemí, vhodné pro 
skladování, prodejní sklad nebo provoz � r-
my. Dobrý p�íjezd vozidel, vše zrekonstruová-
no, k dispozici od kv�tna 2008, venkovní pro-
stor o vel.250 m2 p�ed skladem též k dispozici. 
TEL.:777 152 750
* Sháníme d�m nebo chalupu od Náchoda 
do Dvora Králové n/L. do 1 mil. i k rekonstr. 
Tel.: 608 667 734
* Prodám pozemek k výstavb� RD na krás-
ném míst� v Jest�ebí 3 km od Nového M�sta 
n.M.. TEL.:604 966 410
* Prodáme starší rod. domek se zahradou, 
garáží a dílnou v Náchod� - Staré M�sto, poze-
mek cca 900 m2, nutná rekonstrukce. Cena do-
hodou. Tel. 732 202 903 RK nevolat.

* Nabízíme výrobní a skladové prostory k 
prodeji nebo pronájmu, v pr�myslové zón� 
Nového Eltonu v Novém M�st� n.M. Info. 
774000524

* Prodám slunný stavební pozemek 5 km 
od Náchoda, inž.sít� na hranici pozemku. Více 
info na tel. 777 835 205
* Koupím stavební pozemek v Hlav�ov� pro 
výstavbu RD. Kontakt: 733 677 007
* Prodám nebo pronajmu nový nízkoener-
getický rod.d�m v Polici n.M.. TEL.:603 525 
531
* Prodám RD v �erveném Kostelci, plyn, to-
pení, nová koupelna, WC, nová st�echa, poz. 
1250 m2, 1.750 mil. K�, Tel. 776 698 035
* Prodám garáž za VaKem v B�lovsi. Volná 
v zá�í 09, cena 110.000 K�. Tel. 736 521 876
* Prodám perfektní d�m na Kramoln� samo-
statn� stojící, s bazénem a garáží. Ihned oby-
vatelný. RK NEVOLAT! Volejte jen vážní zá-
jemci. Cena 4.900.000,-K�. TEL.:776 63 88 
74
* Prodám RD na Jizbici cca 4 km od Nácho-
da 5+kk, sklep, garáž, menší zahrada. Mož-
nost prohlídky po domluv�. RK NEVOLAT!!! 
TEL.:739 80 80 87
* Pronajmu pro kancelá�ské ú�ely 2 míst-
nosti (2x20 m2) s p�íslušenstvím, na Komen-
ského ulici v Novém M�st� n.M.. TEL.: 728 
609 700
* Nabízíme k prodeji stav. parcely (v�etn� 
inženýrských sítí) pro výstavbu RD v p�kných 
lokalitách obce Provodov, Bohuslavice, Slavo-
�ov a Spy u N.M�sta n.Met.Cena již od 365,-
K�/m2. Další informace na tel. 602 204 002. 

PRODEJ

* Prodám palivové d�íví smrk 500 m3. Tel. 
776 146 173
* Prodám prkna 3000 - 4000 K�/m3. Tel. 776 
146 173

* Prodám levn� 3 palety nových brou-
šených cihel Porotherm 40 CB P10, 
400x247x249, Cena 55,-/ks Tel. 731 572 994

* Prodám sedací soupravu rozkládací 
270x170 (s menším úlož. prostorem) + 1 k�es-
lo. Cena 8000,-K� DOHODA, 1 perský vln�-
ný koberec 3x4 m, cena 8000,-K� DOHODA.I 
jednotliv� TEL.:608 728 161
* Prodám el. ohradník na ovce (zdroj implul-
s�, plast.sloupky, vodivé lanko). TEL.:604 966 
410
* Prodám kotel zn. DAKON 24, 1 sezonu v 
provozu. Cena dohodou. TEL.:775 183 817
* Prodám levn� pé�ové deky a polštá�e. 
TEL.:737 97 00 10
* Prodám plastové pletivo 150 cm vysoké, 
110 m, krátce používané, jen vcelku. TEL.:731 
782 204

KOUP�
* Koupím starý motocykl a moped. Tel.: 
773207158
* Koupím staré hodiny, rádia, hra�ky, hudeb-
ní nástroje a nábytek.Tel 776139418
* Koupím t�žítko broušené starožitné.
Tel.724 251357
* Koupím staré pohlednice, vyznamenání, 
odznaky, v�ci po vojácích ap. TEL.:608 420 
808
* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvarné um�-
ní známých �eských nebo evropských autor� 
- i poškozené.Za vybraná díla zaplatím auk�ní 
ceny. Tel. 603 511 861
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Slušné jednání platba v hotovosti. Tel.
603 549 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové ho-
dinky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-

* Prodám byt 2+kk v OV 48 m2, po celk.re-
konstrukci, cena 1.2 mil.K�. TEL.777 977 696 
RK NEVOLAT
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 s balkonem 
v klidném prost�edí - Náchod Branka, po celk.
rekonstrukci,72m2,nájem 6000,-K� + inkaso 
Tel.: 776 021 342
* Pronajmu garsonku s balkonem v Nácho-
d� od 1.8.. TEL.:608 66 77 32
* Pronájem 2+1 Náchod, zd�ný, 5.min.
od centra, 58m2. Nájem 4500,- inkaso,kauce 
15000,-.TEL.: 603 165 026
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� u nemocnice, 
45 m2, odd�lená ložnice, balkon, jižní orienta-
ce. Zd�né jádro, rohová vana, velká
koupelna, vestavné sk�ín�. Vratná kauce. 
TEL.:721 435 426
* Pronajmu byt 2+1 ve 2.pat�e cihlové-
ho domu v centru Náchoda. Balkón, plastová 
okna. Nájem 4500,K� + inkaso. Vratná kauce 
15000 K�.Volný od 1.8. Tel.602 291 594
* Pronajmu byt od 1.8. 2+1, �áste�n� za�í-
zený na Komenského t�. v Náchod�. 3000,-
K� + inkaso. Vratná kauce 2 m�sí�ní nájem. 
TEL.:775 22 99 13
* Pronajmu byt 3+1 (72 m2) v I.pat�e dvou 
genera�ního domu v Náchod� - T�ešinkách. 
Nájemné 5000,-K� + 3000,-K� záloha na ener-
gie. Kauce 20 tis.K�. TEL.:731 443 786
* Prodám byt 1+kk v OV ve zd�ném dom� v 
Novém M�st� n.M., 1.patro, p�kný stav, ihned 
k nast�hování, cena 795.000,-K�.
TEL.:723 407 162
* Prodám DB v �eské Skalici z možnos-
tí p�evést do OV byt je po rekonstrukci nové 
okna, koupelna, topení, kuchynská linka na 
míru. Cena k jednání 1100 000 K�. tel. 606 
414 345
* Koupím zd�ný byt v �eské Skalici. Tel. 605 
917 942
* Pronajmu byt v centru Náchoda 2+kk, 
cena v�.inkasa 5500,-K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu (prodám) byt v Polici nad Metu-
jí. Tel. 608 145 555, 777 912 490
* Pronajmu byt 3+1 a 1+1 v Náchod� blízko 
centra. Povinná kauce. Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnici, možno i 
krátkodob�, povinná kauce. Tel. 608 86 98 85
* Sháníte byt? Nabízíme garsonku 30m2 
v Novém M�st� nad Metují. D�m je zatep-
len, plastová okna, možnost p�ipojení k in-
ternetu. Volná ihned. P�i nástupu kauce. Tel. 
608323373
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou, v 
Náchod� na Lipím naproti hospod�, nájem: 
2.900,-K� + inkaso:1.600.- Tel.: 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob� družstevní byt 1+1 
s balkonem, ve 2.NP panelového domu v Ná-
chod�, sídl.u nem.ul.Modrá. Náj.: 3.500,-K� + 
inkaso:2.070,-K�. Tel.: 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob� hezký slunný pod-
kr. byt 3+1, 103 m2, v 1.NP nov� zrekonstr. RD 
se zahradou ve Vysoké Srbské. Nájem 5500 
K�, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob� hezký podkr. byt 
4+1, 110 m2, v 1.NP r.d. se zahradou v Nácho-
d� - Bražci. Nájem 5500 K�, tel. 608 90 30 70

NEMOVITOSTI

* Prodám oplocenou staveb.parcelu v Boh-
dašín� u �.Kostelce o rozloze cca 620 m2. 
Vlastní studna, ve�ejná kanalizace a vodovod.
�ád na hranici pozemku, el.vedení na pozemku. 
Vjezd na parcelu z ve�ej.komunikace. Velmi 
hezké místo v centru obce. TEL.:602 440 676
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí.  Zn:hotovost. Tel:774 777 072
* Prodám zahradu v Náchod� „Kašparák“, 
klidné místo, 365 m2, el., voda, jižní svah s vý-
hledem na panorama m�sta, menší d�ev�ná 
chati�ka a k�lna, cena 250 000 K�. Tel. pí No-
váková 608 280 563

* Prodej poloviny rodinného domu. Jedná se 
o byt 3+1 se samostatným vchodem, v klidné 
�ásti Náchoda. Výhodná cena. Tel.603221363
* Prodám v Chvalkovicích RD 4+1 po �ást. 
rekonstrukci, plast. okna, UT na tuhá paliva, 
menší pozemek, garáž, kolna. cena
1.390.000 K�. Tel. 608 245 634
* Prodám menší RD - ve Velkém Po�í�í, 
možnost p�ístavby, RK nevolat! kontakt: tel. 
736 66 36 04
* Sháníme chatku s malým pozemkem na 
Náchodsku, el. 220/380V, do 1,2 mil., k celo-
ro�nímu obývání  Tel.: 608 883 012
* Prodám rodinný d�m v B�lovsi s rozsáhlý-
mi pozemky v�etn� lesa 1,1 ha. Cena: 2,9 mil. 
Tel. 774 311 404
* Nabídn�te zahrádku 600-1 000m2 v oko-
lí �eské Skalice (nejl. Žernov, Zlí�..), tel.: 773  
559 014

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  **  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *
SEZNÁMENÍ

* 61-letý 176/80 bez závazk� by se rád sezná-
mil s ženou v�k 50 - 60 let. Zájmy: jízda na 
kole, p�íroda, tanec a v lét� dovolená u mo�e. 
Zn.Náchodsko. TEL.:776 567 910
* Rozv.SŠ 49/178/73 hledá p�ítelkyni z Ná-
chodska. Jen volat, ne SMS TEL.:603 711 210

BYTY
* Dlouhodobý pronájem bytu 3+1 v cihlo-
vém domu na Brance Náchod. Krásný vý-
hled do zelen�. Byt po kompletní rekonstruk-
ci, nová kuchy�, koupelna, WC, nové 2 bal-
kony. Kuchyn� vybavena novými spot�ebi�i 
BOSCH s Elektrolux. K bytu je sklepní koje, 
spole�ná kolárna, možnost pronájmu garáže v 
dom�. Cena 4.900 K�, 2.000 k� za služby, kau-
ce podmínkou. Tel. 602 47 47 48
* Prodám byt 4+1 v Novém M�st� nad Met., 
komplet zrekonstruovaný, tel. 777 26 88 76 po 
12. hod.
* Hledám pronájem bytu v Jarom��i 1+1 
nebo1+ kk. Tel. 604381307
* Dlouhodob� pronajmu družstevní byt 3 +1, 
69m2 v 1. podlaží bytového domu v Hrono-
v�; balkon, parkety,plynové topení v dom�, di-
gitální p�íjem TV; chov domácích zví�at není 
možný; garáž k dispozici; výše pronájmu do-
hodou. tel.: 725 076 609
* Pronajmu byt 1+3 v Náchod� - na sídlišti 
SUN, volný ihned. Tel. 775 667 633
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�-
chá. Tel: 775 777 073
* Prodám v Náchod� nadstandard. byt 2+kk 
v OV a v Polici zateplený 1+1 v OV nedaleko 
centra. Cena 765.000 a 570.000 K�. Tel. 604 
336 337
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Zn:rozvádím se.  Tel: 774 777 073
* Prodám byt 3+1 v OV, 78 m2, Náchod, d�m 
i byt po celkové rekonstrukci, cena dohodou, 
tel. 737 480 826
* Hledám podnájem bytu 2+1 v Náchod�, 
�ty��lenná rodina - 2 dosp�lí, 2 d�ti. Rozum-
ný nájem. Tel. 724 995 138
* Prodám DB 3+1 v Náchod� na Brance, zd�-
ný, nutno vid�t. Cena 1 650 000,-K� - možnost 
hypoté�ního úv�ru. TEL.:602 145 222

* Nabízím dlouhodobý pronájem neza�íze-
ného bytu 1+kk v centru Náchoda. TEL.:602 
100 028

* Hledáme byt 3+1 v OV v Náchod� pro star-
ší lidi, p�ízemí nebo výtah. Tel.: 604 646 108
* Pronájem cihlového bytu  3+1 v Novém 
M�st� nad Metují, Dukelská ulice. Cena: 8 
000,- K� za m�síc + služby. Tel. 777 602 884
* Pronajmu byt 3+1 s garáží v Náchod� na 
Brance. 5500+inkaso.
Kauce. Volný od srpna. Tel.724532709
* Pronajmu renovovaný byt 2+kk v Náchod� 
s obývák.st�nou, p�kný výhled na Plhov. Cena 
3500,-K� + inkaso. Vratná kauce. Volný ihned. 
TEL.:737 308 649
* PRONAJMU velký byt 2+1 na atraktivním 
míst� v Náchod� poblíž centra. Velká kuchy�, 
2 velké pokoje, p�edsí�, komora, vše po rekon-
strukci. Nová: plastová okna, dlažby, kuchy�-
ská linka, vestavná sk�í� v ložnici. Vratná kau-
ce. Volný cca od ZÁ	Í 2009 Tel.: 602 790 044
* Pronajmu byt 3+1 na SUN Ná, pln� za�íze-
ný, volný od 9/2009, cena 5 700K� bez ener-
gií,nutno vid�t. Tel.732 786 330
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda, volný 
ihned. TEL.:724 078 566
* Dlouhodob� pronajmu za�ízenou garsonié-
ru na Plhov� v Náchod� - nižší nájem - kauce. 
Tel. 731 033 040 po 18 hod.
* Pronajmu byt 1+1 na SUN v Náchod�, vol-
ný od 1.9., nájemné 4000 K�/m�s. + služby. 
Tel. 723 436 936
* Pronajmu byt - 2+1, 47 m2, v centru Nácho-
da. Tel. 606 949 222
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� ul. Pražská 
po celkové rekonstrukci, protihluková okna, 
balkon, sklep. 4.500 K� v�etn� energií. Tel. 
775 25 03 65
* Prodám garsonku v Novém M�st� n.M., 
�ást.za�ízenou, balkon sou�ástí. Cena 680 tis.
K�. RK NEVOLAT. TEL.:776 56 46 71
* Dlouhodob� pronajmu kompl. za�ízený 
byt 1+1 45 m2 v Náchod�. Cena 5750,- v�et-
n� inkasa, poplatk� i internetu. Volný od zá�í. 
TEL.:776 898 088
* Pronajmu p�kný dr. byt 2+1 - za�ízený Ná-
chod� na sídlišti U NEMOCNICE, tel. 732 
167 291
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� -Plho-
v� - ve 4.NP., okna jsou orientována na JV, byt 
je v udržovaném �istém stavu, nová plast. okna 
a stoupa�ky, ploché radioátory, p�vodní jádro 
a kuchy�, sklep, balkon p�es chodbu, bezba-
riérový p�ístup s výtahem, cena: 769 000,-K� 
nebo dohoda. RK nevolat! Tel.603 511 861
* Pronajmu byt 1+1 (s kk) v Náchod� na síd-
lišti U NEMOCNICE. Tel. 608 976 956, 777 
29 29 40

hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bake-
litová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, au-
todráhy, modelové železnice, vlá�ky TT, HO, 
aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, kni-
hy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepot�eb-
né i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

R�ZNÉ
* Pronajmu prostory v �eské Skalici poblíž 
centra, vhodné k provozování masáží, kosme-
tiky nebo nehtové modeláže. Tel.491 472 638-
po 19 hod.
* Prodám vysoké rybá�ské boty vel. 43. Ne-
berou - kon�ím. Tel. 732 889 575
* Odeberu 15 m3 stavební sut�. Tel. 776 146 
173
* Provádím zednické práce. Tel. 776 146 173

* Pronajmeme malý obchod 30 m2 na p�ší 
zón� v Náchod�, Strnadova ulice. Kontaktní 
telefon 777 737 127

* Pronajmu prostory na pedikúru, manikú-
ru nebo kade�nictví. V Hronov� - levn�. Tel. 
608 66 77 30
* Hlídání d�tí (u�itelka MŠ) 30 let praxe, hlí-
dání domácích mazlí�k� a všechny úklidové 
práce v domácnosti. Tel. 605 145 004
* Pronajmu garáž v ul. za Tepnou 01 v Ná-
chod�. Tel.776 663 212, 728 663 212, 491 424 
570
* Daruji cihly za vybourání a odvoz v Ná-
chod�. TEL.:608 080 068
* Pronajmu garáž u 	 n. ú�adu v Náchod�. 
Tel. 603 248 002
* Vyu�uji n�me�inu (konverzaci). Tel 495 
510 341
* Hubn�te  www.hubnete.cz/lou, 739 091 
703
* NÁCHODSKÉ REFERENDUM Fórum 
na www.mestonachod.webnode.cz
* Hledám pronájem lesa k samovýrob� pali-
vového d�eva - tel. 775
428 478
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jarom�-
�e. Tel. 774 30 80 86
* Hledáme manikérku s praxí - nehtová mo-
deláž. S vlastním ŽL - do salonu v NA. Tel. 
603 85 30 95
* Pronajmu garáž v B�lovsi vedle Bonata na 
dobu neur�itou, el. 220/380 + vlastní elektro-
m�r, volná, nájem 1000 K�/m�s. Tel. 777 206 
881
* Hledáme pronájem prodejny cca 150 - 200 
m2 v Náchod�, nejlépe v centru a s výlohami. 
Tel.: 608 242 093
* Pronajmeme obchodní nebo kancelá�ské 
prostory v centru Náchoda,
cca 110 m2, 1. Patro. Tel. 606 951 546
* Provedu úklidové práce pro nebytové i by-
tové prostory, vyklidím p�dy, sklepy atd. Se-
riózn�. Kdykoli, kdekoli, cokoli! Tel. 774 103 
724
* Hubneme pro zdraví a krásu. www.hub-
nete.cz/tyr79

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 
6000,-K�/týden. TEL.:603 731 609
* Provedu práce všeho druhu: zednické prá-
ce, natírání, malování, se�ení zahrady, �ezání a 
štípání d�íví, pomoc p�i st�hování,
drobné práce okolo domu. Nic není problém !! 
Martinka1904@seznam.cz

AUTO - MOTO

* P�estavby aut na LPG, www.autona-
plyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 
962 205

* Prodám MAZDA 323, 1.8, r.v.2000, plná 
výbava, 96 tis.km, cena 119 tis.K�. TEL.:776 
622 777
* Prodám Ford Escort 1.8, 16 V, na náhradní 

díly, cena dohodou - LEVN
. Tel. 603 477 059
* Prodám Daewoo Matiz, r.v. 2000, najeto 90 
000 km, STK do 2011, modré, cena 50 000 K� 
nebo dohoda. Tel. 604 725 351

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI
* Prodám britská ko�ata bez PP. Ko�ata jsou 
o�kovaná, od�ervená. Nízká cena. Odb�r mož-
ný ihned. Info na tel. 731 526 154.

Malá výrobní fi rma 
specializující se 

na zakázkovou textilní
výrobu hledá

administrativně
-technického 

pracovníka(ci).

Požadavky: vzdělání ÚSO, 
práce na PC, 

řidičský průkaz skupiny B.
Kontaktní telefon: 

777 737 127      

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ�
*Dukelská 662, 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

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Česká Skalice - Pěkný řadový RD(5+1) s krb.kamny a saunou, zahradou, v klidné části, poblíž centra .................2.785.000,-Kč
Náchod - Staré Město-Byt v OV 3+1(64 m2) s plast.okny,vybaven nábytkem, možnost dokoupení garáže ...............1.189.000,-Kč
Náchod -nemocnice - Pěkný družst.byt 3+1(77m2) v 3.patře, s novou koupelnou, WC a plastovými.okny ...............1.140.000,-Kč
Broumov - 2 pěkné zděné byty 2+1(celkem 105 m2), po rekonstr.-2 krb.kamna, plast.okna, klidná lokalita .........1.299.000,-Kč
Broumov - Otovice-Starší RD s bývalou kovárnou k celk.rekonstrukci, s možností až 4,7 ha pozemků ............................... dohodou
N.Město n.Met. - Komer.objekt pro výrobu a skladování, u hl.komunikace, s pozem.6.186 m2, všechny IS........10.200.000,-Kč
N.Město n.M. - Březinky - Prodej nových bytů 1+kk-3+1(36-75 m2)-na atrakt.místě, možné klientské úpravy......24.990,-Kč/m2

Meziměstí - Vižňov - Pěkná velká chalupa s garáží, vhodná rekreaci, pro trv.bydlení i penzion, poz.2.364 m2 1,47 mil-SLEVA!
Hejtmánkovice - Rovinatý pozemek (2.000 m2) pro výstavbu RD, plyn s vodovodem na hranici, el.v dosahu..............dohodou
N.Město n.Met. - Pronájem bytu (1+kk) na Malecí, je po celk.rekonstr., nový sprch.kout, ve 4 NP....4.000,-Kč/měs.k jednání

Rakouská společnost
přijme nové kolegy 

- nadstandardní provize
a rychlý kariérní postup. 

Tel. 732 984 855, 
e - mail:Victoria.Nikl@seznam.cz   

Přijmeme 
obsluhu LPG 

čerpací stanice v Klenech. 
Pouze pro zájemce

s částečným invalidním 
důchodem. 

Nabízíme 60 Kč/hod.
Zájemci volejte 602 888 539         

Renovace 
kamenných podezdívek
a ostatní kamenické práce.

Náchod a okolí
TEL.603 173 075                

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.

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: 

� letní sleva pro všechny
          -25%

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

REHAU GENEO-revolu�ní 
pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-

pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém pr�myslu a F1                               

nuto v leteckém pr�myslu a F1                               
Koe� cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

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

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

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro� l
šestikomorový pro� l

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

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

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

Praha - pronájem bytu 3+1 pro 1-4 nájemce, cena je v�. všech poplatk�, ob�.vybav ..........................16 800,-K�/m�s. 
�eská Skalice - moderní byt 2+1 na klidném míst� ve zd�ném dom�, výhled do okolí ..................................1.150mil.
Orlické Podh��í - Rozsocha - chalupa 5+1 na polosamot� u lesa s pozemkem 3 914m2 ...............................2.199mil.
Jest�ebí - stavební pozemek s krásný výhledem do okolí 5km od N. M�sta n/Met...................................... 260,-K�/m2

K�inice u Broumova - komfortní �áste�. podsklep. poloroub. chalupa po GO, nadstandard .........................2.595mil.
Jizbice u Náchoda - RD 4+1 se zahradou 624m2, garáž, dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení ................................1.8mil. 
Police n/Met. - stavební pozemek o vým��e 739m2 v zástavb� nových RD, ul. Slune�ná .........................420 000,-K�
Velké Po�í�í - RD 3(4)+1 se zahrádkou o vým��e 377m2 s venkovním posezením .................................1.050 000,-K�
�eská Skalice - stavební pozemek o vým��e cca 410m2, p�kné slunné rovinaté místo ..............................380 000,-K�
Náchod - podíl na dom� se samostatným vchodem, zahradou a byt. jednotkou 3+1 ...............................1.170 000,-K�
Police n/Met. - byt 2+1 v os. vl., pl. 60m2... 650 000,-K�, Náchod - byt 3+1 v os. vl ................................270 000,-K� 
Zájezd u �. Skalice - zahrada o vým��e 976m2 s celoro�n� dobrým p�íjezdem .........................................390 000,-K�
Velké Petrovice - vetší rod. d�m se zahradou 676 m2, garáží a balkonoterasou .......................................1.850.000,- K�
Hronov - byt 2+1 ve zd�ném dom� nedaleko centra v os. vl. v 1.NP, plocha 54m2, volné ...................................850tis.
Kramolna - stavební pozemek o vým��e 706m2 vhodný na stavbu RD se zd�nou chatou .......................480.000,-K�
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci..1.490mil.,Nové M�sto n/M. - p�kný 2+1 v OV ...........................1.150mil.
Litobo� - zd�ná chalupa po rekonstr. v malebném údolí�ku, pozemek 1117m2 .......................................1.490.000,- K�
Náchod - podsklepený �RD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohod� .................................2.840 000,-K�
Kramolna - stavební pozemek o vým��e 2177m2 s možností rozd�lení na dva pozemky........................... 550,-K�/m2

Náchod - byt 4+1 na Plhov� v os. vl., 3.NP, 87m2, sv�tlý slunný s výhledem do zelen� .........................1.760.000,-K� 
Náchod - podstoupení nájem. smlouvy v centru zavedeného baru s hernou, plocha 120m2 ..........................Info v RK
Ž�árky - stavební pozemek o vým��e 2007m2, možnost rozd�lení i na dva pozemky ............................... 450,-K�/m2

Velké Po�í�í - byt 2+1 ve zd�ném dom� v 1.NP s vybavením, podl. pl. 62m2,2 sklepy...........................1.060.000,-K�
Náchod - dlouhodobý pronájem obchodu s výlohou na Kamenici, podl. plocha 63m2 ........................25.000,-K�/m�s.

P + P
Pavel Plíštil

Zabýváme se svozem, t�íd�ním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.
P�istavíme kontejner a odvezeme. Koupíme silni�ní panely.

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

T�šíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro � rmy, samosprávy, instituce.

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

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

� prodej nábytkového a stavebního kování
� plošných materiál� � kuchy�ských desek

� parapet� � bytových dopl�k�
� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

B�loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga – naproti kinu Vesmír

UČEBNICE 

U nás koupíte učebnice pro všechny tipy středních škol.

- podle �ástky nákupu praktické dárky (tužky, propisky, TRIČKA !!!)
- poskytujeme množstevní SLEVY
- dejte nám seznam, ostatní za�ídíme a k vámi danému datu p�ipravíme

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

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

� (bývalá Jednota) � Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře 
a zázemí

� Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
� Vše nově zrekonstruováno  � Dobrý příjezd vozidel

� K dispozici od května 2008
� K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.: 777 152 750

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Pot�ebujete 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
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

d�chodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

CASHPROtebe
p�j�íme až 5 ml, smlouva je jednoduchá, 
zabere jen chvili�ku, nepot�ebujeme znát 
Váš p�íjem, nepot�ebujete ru�itele, p�j�ka 
chrán�ná jistícím paketem, pro nezam�st., 

matky na MD, d�chod., lidem 
s plným registrem. 

Volejte 724 427 070 P�ijmeme OZ

Bezúčelová hypotéka 
určena všem na družst. 

byty a nemovitosti!
120% odhadu! Nejnižší úrok v Čr! 

Bez příjmů a registrů!
Konsolidace možná! 

731 817 679, 603 940 082

Centrum fi nanční 
pomoci v Čr! 

Každému a hned 
od 50 000,- do XX
miliónů! Jen na OP! 

Volejte 603 940 082, 
731 817 679      

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
levné, dostupné

BEZ POPLATKŮ!!
tel. 603 920 469           

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

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny p�i st�hování,

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

Kreditní karta VISA 
na 100000  Kč! 

Stačí pouze OP a 1000 Kč 
k založení účtu kredit. karty! 

Spolupráce možná! 

603 940 082, 731 817 679                  

Rekonstrukce bytových jader, 
práce instalatérské, podlahá�ské, 

obklada�ské, zednické.

Tel. 603 995 720 

Blíží se škola a vy potřebujete vybavit 
své ratolesti pracovním oblečením?

Při celkovém vybavení na obor kuchař/ka vám dáme SLEVU 10% z celkové částky.
Při nákupu nad 2.000 Kč v jiném oboru také SLEVA 10% z celkové částky.

Chcete se i v pracovním oblečení cítit pohodlně?
Pro mladé slečny nabízíme i bílé kalhoty bokové, dámské rondony, čistě bavlněná trička, letní bundy, mikiny.

Na letní dny máme pro pány i pracovní kraťasy.

Nyní sleva 300 Kč na montérkové kombinézy do vyprodání zásob.
Jdou vaše malé slečny do školky? - Přijďte jim koupit bavlněnou zástěrku.

Zaručujeme vám kvalitu našeho zboží, maximální vstřícnost a ochotu.

PEHAN - prodejna pracovních oděvů, 
Tyršova 199, Náchod  tel.:774 964 228    

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453
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 Naše spole�nost má právní formu akciové spole�nosti. Od letoš-
ního roku bylo rozhodnuto vyplácet �len�m p�edstavenstva odm�ny 
(tantiémy) za jejich �innost. Odm�nu by m�ly dostat i �lenové dozor-
�ích rad. Dosud jsme všem vypláceli pouze cestovní náhrady. M�žete 
se vyjád�it ke zdan�ní uvedených položek?                   R.S., Náchod
 Odm�ny a tantiémy nejsou totožné pojmy, v praxi se však poslední 
dobou �asto sm�šují, protože jejich zdan�ní je obdobné. Odm�ny jsou 
�ástky vyplácené za práci pro spole�nosti, tantiémy jsou podíly na 
zisku poskytnuté v souvislostí s výkonem funkce orgánu spole�nosti. 
Nejedná se však o p�íjem fyzické osoby z kapitálového majetku, pro-

tože tantiéma neplyne z majetkového podílu na spole�nosti.
     Pokud se tedy jedná o odm�ny �len�m orgán� spole�nosti a tantiémy, m�ly by být stanove-
ny spole�enskou smlouvou, rozhodnutím valné hromady nebo být p�ímo p�edm�tem smlouvy 
mezi �lenem orgánu a spole�ností. Posuzují se jako p�íjmy ze závislé �innosti, ovšem pro spo-
le�nost jsou na rozdíl od mezd da�ov� neuznatelné. Zvláštností je dále, že se neodvádí sociál-
ní pojišt�ní. Zdravotní pojišt�ní se odvádí standardn�, spole�nost odvede 9 % z  vym��ovacího 
základu a �len orgánu 4,5 %. Pojišt�ní odvedené spole�ností je pro ni da�ovým nákladem. Jen 
pro úplnost v souvislosti s tzv. super hrubou mzdou uvádím, že zdravotní pojišt�ní placené 
spole�ností (9 %) zvyšuje základ dan� pro výpo�et dan� ze závislé �innosti z tantiémy.
 U poskytování cestovních náhrad �len�m orgán� spole�nosti m�žete postupovat shodn� 
jako u poskytování náhrad jakémukoliv zam�stnanci. Jenom upozor�uji na skute�nost, že 
poskytování cestovních náhrad �len�m orgán� spole�nosti by m�lo být vždy dohodnuto ve 
smlouv� uzav�ené mezi �lenem statutárního orgánu a spole�ností.

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

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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NabÌzÌme V·m pojiötÏnÌ bytov˝ch dom˘ vËetnÏ 
administrativnÌch budov u pojiöùovny Generali 
a.s., se kterou m·me uzav¯enou exkluzivnÌ 
smlouvu. Vy¯eöÌte tÌm pojistn· nebezpeËÌ, kter· 
mohou postihnout v·ö d˘m: poû·r, p¯Ìm˝ ˙der 
blesku, v˝buch, kou ,̄ ˙nik vody. Samoz¯ejmÏ 
tÌm ¯eöÌte i ökody zp˘sobenÈ vich¯icÌ, krupo-
bitÌm, tÌhou snÏhu Ëi p·dem stromu. 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

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

 Na rozpálený tuk 
dáme smažit nakrá-
jenou jarní lah�dko-
vou cibulku. Poté, co 
cibulka zesklovatí, 
p�idáme nakrájená 

ku�ecí játra a za ob�asného míchání res-
tujeme. Když jsou játra hotová, zalijeme 
je sterilovanými fazolemi chilli v ko�e-
n�né raj�atové omá�ce. Asi deset minut 
vše dusíme. Podle vlastní volby dochutí-
me Maggim, ke�upem a oregánem.
 Vhodnou p�ílohou jsou va�ené bram-
bory, p�i podávání posypané nasekanou 
petrželkou. Tak, a� Vám chutná...

p�eje La�ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
CHILLI JÁTRA CHILLI JÁTRA 

S FAZOLEMIS FAZOLEMI

 St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD Hronov a Vrch-
labí ve spolupráci s Kulturním a informa�ním st�ediskem Hronov, 
Pivovarem Náchod a.s., Ob�anským sdružením KRUH Hronov, Re-
gionálním muzeem Náchod, ZUŠ Hronov, Domem d�tí a mládeže 
DOMINO Hronov, Mate�skou školou Hronov, Školou chuti Martina 
Slezáka, McCain, Algida, FOMI Praha, Douwe Egberts Praha, Sva-
tební agenturou CHER Náchod 

zve všechny milovníky zábavy, dobrého jídla, piva, vína a kávy 
na 5. ro�ník populární akce

VAVŘINECKÝ DEN
oslavu patrona kucha��, hostinských, peka��, 

pivovarník� a student�
V NEDĚLI 2.SRPNA 2009 V HRONOVĚ

14:00 pr�vod s otcem Vav�incem od školy v �apkov� ulici, hlavní 
program v Jiráskových sadech pro dosp�lé, mládež i pro d�ti, hu-
morný výstup otce Vav�ince, vystoupení zajímavých host� - here�ky 
Uršuly Klukové a Vlkabaretu Marka Nováka, módní p�ehlídka pro-
fesního oble�ení, pestrá vystoupení žák� školy, oblíbené populární 
melodie, sout�že, prezentace odborných dovedností, ochutnávka 
peka�ských výrobk� v Jiráskov� rodném domku, ochutnávka kávy 
Douwe Egberts, smažených specialit 	 rmy McCain a mnoha dalších 
dobrot.
Zábava pro celou rodinu
 Zveme všechny ob�any, hosty, ú�astníky 79. Jiráskova Hronova, 
dosp�lé i d�ti, odbornou a laickou ve�ejnost. P�ij
te spolu s námi 
prožít zábavné odpoledne, ochutnat speciality na piv�, pala�inky, 
cukrá�ské výrobky, klobásky, kávu, pivo, dobré víno, míchané ná-
poje a další pochoutky. 
D�ležité upozorn�ní: Dobrou  náladu a deštníky s sebou!

ŽIVOT JE HRA...   BUĎTE HRÁČEM!ŽIVOT JE HRA...   BUĎTE HRÁČEM!
SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM  

NáchodNáchod

Ricochet + Squash + stolní tenisRicochet + Squash + stolní tenis

Házenkářská hala  - HamraHázenkářská hala  - Hamra
tel. 602 886 577tel. 602 886 577


