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AK�NÍ CENY
SATELITNÍ TECHNIKY

NE�EKEJTE NA VYPNUTÍ

VŠE DIGITÁLN�

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

NÁDVO�Í 
PLNÉ 

TANCE
   Pan Josef Marian Barto� - Dobenín s chotí 
a Správa zámku v  Novém M�st� nad Metují 
si vás dovolují pozvat na NÁDVO�Í PLNÉ
TANCE. V pátek 21. srpna 2009 v 16.30 hod. 
na nádvo�í novom�stského zámku vystoupí 
folklórní soubory RIZES FOLK GROUP z 
�ecka a GOIZALDI ze Špan�lska.
Program vznikl ve spolupráci s M�stským 
kulturním st�ediskem v  �erveném Kostelci.  
Vstupné 90,- K�. Sponzory akce jsou � r-
my Statky Barto� Nové M�sto nad Metují, 
s.r.o., Bauch, Navrátil s.r.o.,BILLcom, s.r.o. 
a ECHO.      

Nám�stí uzav�eno 
u nás ale OTEV�ENO!

Už jen �asu mali�ko,
kdy uzraje víne�ko.

Bur�áku si spolu dáme,
nádhern� si zabubláme.   Jarmila JiráskováJarmila Jirásková

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

Již podvacáté zahajujeme od září jazykové kurzy

ANGLIČTINYANGLIČTINY    NĚMČINYNĚMČINY  

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).

                        (1.- 4. roč., + konverzační kurz)                                                    (1.- 5. roč., + konverzační kurz)

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



 Hv�zdy 
na talí�i

 Kuchyni našich nejbližších p�íhrani�ních soused	 již ochutnalo mnoho našich turist	, 
které p�i nákupech nebo poznávání krás Polska p�epadl hlad. Polská kuchyn� se liší podle 
toho, ve které oblasti se práv� nacházíte. Samoz�ejm�, na druhé stran� Krkonoš a Orlic-
kých hor se p�ipravuje mnoho pokrm	 stejných jako v našem regionu, máme na mysli 
hlavn� ty z brambor. V produkci brambor jsou totiž Poláci druzí v Evrop�. Možná budete 
p�ekvapeni, že v p�stování jahod jsou dokonce druzí na sv�t�! Polský jahodový džem se 
vyváží až do Austrálie. Pokud si p�ejete ochutnat tradi�ní polskou kuchyni, musíte na chvíli 
p�estat po�ítat kalorie. Pokrmy jsou totiž obvykle velmi vydatné, �asto obsahují hodn� 
masa a p�ipravují se na smetan�. Ur�it� byste si je však nem�li nechat ujít, a to i za tu 
cenu, že získáte pár deka navíc. Základem byla staroslovanská kuchyn�, kterou tvo�ily t�i 
proudy - kuchyn� selská, m�š
anská a šlechtická. Vystopujeme v ní také vlivy litevské, 
ruské, ukrajinské, dokonce i francouzské a židovské. Nejcenn�jším klenotem mezi pol-
skými pokrmy je nepochybn� bigos. P	vodní slovo baigusa znamená chaos, sm�s n��eho 
popleteného. Recept	 na n�j je mnoho a pojednává o n�m dokonce Mickiewiczova báse�. 
Správný bigos obsahuje nejmén� sedm druh	 mas a podává se teplý s chlebem. Dalšími 
typickými jídly jsou zrazy, varšavské drš
ky, viš�ová polévka, borš�, žur - polévka ze žit-
ného kvasu, chlodnik - studená polévka z kvašených a �erstvých okurek, smetany, kysané-
ho zelí, va�ených vajec a bylinek nebo také krupnik - kroupová polévka �i kotlet schabovy, 
pierogi �i golAbki. Jako jednu ze nejchutn�jších specialit m	žeme doporu�it pe�ené telecí 
koleno obložené zeleninou, podávané bu� s brambory, nebo se speciálními bramborovými 
knedlíky. U nás se pom�rn� �asto a s úsp�chem p�ipravuje polská sladkokyselá omá�ka 
z povidel s mandlemi a rozinkami ve spojení s uzeným jazykem. Polsko je také proslulé 
svými uzeninami, vyrábí se zde více než devadesát druh	 salám	 a jejich pojmenování 
keilbasa se dostalo i do americké angli�tiny. Maso v�etn� dr	bežího se p�ipravuje duše-
ním, pe�ením, va�ením, známé jsou omá�ky a saláty. B�žn� se setkáte s úpravou ko�ského 
masa, ze skopového se p�ipravují karbanátky. Samostatnou kapitolou jsou pokrmy z hub 
a také rybí speciality jsou velice chutné. O Vánocích vás Poláci uctí kaprem v rosolu. 
Ke slavnostnímu stolu se m	že pro lepší trávení dob�e hodit kalíšek polské vodky, a�koli 
opravdu originálním nápojem je pálenka z obilí - zubrovka.

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

U polských soused� nepo�ítejte kalorieU polských soused� nepo�ítejte kalorie

Prosluněnný pozemek k výstavbě s nádherným výhledem, Náchod – Amerika  ................................................ 145,-Kč/m2

Rodinný dům k bydlení, nebo rekreaci v Bohdašíně u Teplic nad Metují ........................................................... 890 000,-Kč
Rodinný domek k pronájmu se zahradou a garáží u přehradní nádrže Rozkoš ............................................ 8 000,-Kč/měs.
Pozemek -  zahrádka v mírném svahu v Náchodě na Kašparáku  ...................................................................  189 000,-Kč
Stylová chalupa v atraktivním prostředí, Teplice nad Metují – Skály  ............................................................ 2 070 000,-Kč

Udržovaný rodinný dům se zahradou, z níž je přístup na břeh ryb-
níka Broumar. Krásné, klidné místo pro trvalé bydlení i relaxaci. Dům je 
zděný,částečně podsklepený s dobrým přístupem. Dispozičně je řešený jako dvě 
jednotky (4+kk a druhý byt s vlast.vchodem 1+kk). Topení ústřední na plyn, el. 
220/380V, vodovod, odpad do jímky, parkování v garáži + zpevněný dvůr. Výměra 
celkem 1200 m2. Opočno                                      � Cena 2 300 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

P�IPRAVTE SI SCÉNÁ�E.

Kdo t� znal, ten vzpomene, kdo t� m�l rád, ni-
kdy nezapomene.

13.srpna 2009 uplynulo 10 let, kdy nás ne�eka-
n� opustil milovaný manžel, tatínek, d�de�ek a 
prad�de�ek pan Jaroslav Rousek ze Šonova.

Stále vzpomínají manželka Miloslava 
a d�ti s rodinami      

Tichá vzpomínka
 Asi každému, kdo n�kdy šel tmavým zákoutím nebo kolem podivných individuí 
bleskla hlavou otázka, „co bych d�lal(a) kdy m� p�epadli?“ V tíživé situaci je kaž-
dá rada dobrá, rozhodnout se však musíte sami a rychle. Možná se proto n�komu 
hodí, když si p�edem p�ipraví pár možných scéná��.
 P�edevším se však snažte vyhnout rizikovým míst	m a nechovat se vyzývav�. Vy-
hn�te se temným pr	chod	m, bu�te obez�etní p�i cest� neosv�tlenými a nep�ehlednými 
místy, nezkracujte si cestu p�es neosv�tlené parky a temná místa, zvyšte svoji opatr-
nost, pokud procházíte kolem zaparkovaného vozidla s osádkou, dbejte na ostražitost, 
když vstupujete do vchodu domu a do výtahu, nep�ijímejte odvoz ani doprovod od 
neznámých lidí, nevyužívejte p�i cestování autostopu, v no�ních hodinách se vyhn�te 
�ekání na opušt�ných zastávkách (rad�ji využijte vozidel taxislužby nebo si p�edem 
dohodn�te odvoz s n�kým blízkým), šperky, které máte na sob�, se snažte ukrýt pod 
od�vem, na vyzývavé šaty si v no�ních hodinách rad�ji oblékn�te mén� nápadné oble-
�ení. Musíte-li jít osam�lým prostorem, pozorujte své okolí a všímejte si podez�elých 
osob, máte-li pocit, že vás n�kdo sleduje, vyhledejte p�ítomnost lidí nebo pomoc u 
nejbližšího domu. Pokud to není možné, zavolejte n�komu blízkému nebo to alespo� 
p�edstírejte, že telefonujete. Pokud chodíte �asto dom	 v pozdních no�ních hodinách, 
zvažte možnost absolvování kurz	 sebeobrany nebo po�ízení si n�jakého prost�edku k 
zastrašení úto�níka nebo k obran� (nap�. pep�ový sprej, slzný plyn, n	ž, apod.). M�jte 
ale na pam�ti, že v p�ípad� nep�im��ené sebeobrany m	žete vážn� zranit nebo i usmrtit 
úto�níka! Další nep�íjemností m	že být to, že neodhadnete své síly a úto�ník Vaši zbra� 
využije proti Vám!
 Má-li úto�ník zbra�, neodporujte mu a odevzdejte všechny požadované cennosti - 
Váš život je p�edn�jší, nemá-li úto�ník zbra�, pokuste se zvážit své schopnosti a snažte 
se bránit nebo utéct, k obran� m	žete použít nap�. kabelku, svazek klí�	 nebo deštník, 
písek, kamení, lak na vlasy... Zkuste siln� vyk�iknout, n�které úto�níky to m	že zastra-
šit. Nemáte-li šanci se ubránit, v žádném p�ípad� nevyhrožujte úto�níkovi, že p�ípad 
oznámíte policii, vždy si všímejte vzhledu úto�níka kv	li p�ípadné pozd�jší identi� kaci 
(výška, postava, barva vlas	, obli�ej...) a snažte se ud�lat n�co neo�ekávaného, nap�. 
p�edstírejte mdloby, silnou nevolnost, hysterický záchvat apod. Pokuste se pachateli 
jeho �in rozmluvit.
 I v p�ípad� pouhého pokusu o p�epadení volejte policii (tel. linka 158) - pokud v�c 
neoznámíte, m�že být brzy ob�tí n�kdo další.                                          Old�ich P�ibyl

www.realityeu.com 

20. srpna 2009 uplynou již t�i smutné roky, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a d�de�ek,
pan Jaroslav Prouza z Náchoda.
     

 Kdo jste ho znali a m�li rádi, 
 vzpome�te s námi.

                                         rodina Prouzova

 Ráda bych pod�kovala za vzornou pé�i 
a starost panu prim.MUDr. Zde�kkovi Pa-
píkovi Ph.D., MUDr.Josefu Tur�íkovi a 
sest�i�kám Oblastní nemocnice Náchod En-
doskopické centrum - Gastroenterologická 

ambulance. Rovn�ž chci pod�ko-
vat paní prim. MUDr. Ev� Han-
kové, MUDr.Vítovi Havlovi a 
sest�i�kám infek�ního odd�lení, 
l	žkové �ásti. Jan�íková Marie

PoděkováníPoděkování

 Rádi bychom touto cestou pod�kovali 
celému kolektivu pracovník	 penzionu pro 
seniory „MARIE“, Barto�ova 1998, za p�í-
kladnou a ob�tavou pé�i o naši babi�ku paní 
Marii Kaválkovou a to nejen v posledních 
dnech jejího života.     Rodina Burdychova 

a Kone�ných

... prob�hne u p�íležitosti konání Polické 
pouti v Polici nad Metují. Datum je sta-
novený pevný, a to v ned�li 16.8.2009 od 
osmé hodiny ranní v Bezd�kových sadech.
 Tímto si dovolujeme pozvat Vás i Váš 
historický stroj k ú�asti na výstav�. �ím 
více stroj	 p�ivezete, tím lépe.
 Výstava tato jest akcíKlubu historických 
vozidel Metuje.
Upozor�ujeme dále, že ob�erstvení jest za-
jišt�no a ú�ast v dobovém oble�ku vítána.
T�šíme se na Vaši návšt�vu. KHV Metuje

Výstava 
historických vozidel

RITZ BIJOU
BUTIK A

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ

� velký výběr bižuterie
� kabelky
� výroba bižuterie na zakázku
� prodej stříbrných šperků
� prodej oděvů

po - čt 11.00 - 17.00,
pá - příjem zakázek

so 9.00 - 11.00

             
RITZ BIJOU, Strnadova 51 

(u Drogerie TETA) NÁCHOD, 
tel.: 775 775 171

   Dne 14.8.2009 uplynou dva smutné roky, co nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, d�de�ek, 
bratr a strýc, pan Jaroslav Khol z Náchoda.
 
Kdo jste ho znali vzpome�te s námi.      
          rodina       

VZPOMÍNÁME

 V rámci 40.ro�níku Východo�eského turné v atletice uspo�ádala TJ Dobruška mítink 
za krásného slune�ného po�así. Z Náchoda p�ijela již tradi�n� skupina Ji�ího Vond�ejce 
pom��it síly z plného tréninkového zatížení  a p�ípravy na nadcházející boje o ú�ast v 
1. lize. Po zran�ní se stehenním svalem po delší dob� nastoupila Marcela Vond�ejcová, 
která má ješt� velká manka v nabírání kondi�ní p�ípravy, takže si tréninkov� v botaskách 
zab�hla 100m a samoz�ejm� pr	m�rným �asem 13,2 sec. sice zvít�zila, p�esto letošní 
sezonu již nestihneme p�ipravit tak, aby pomohla extraligovému týmu SKP Pardubice ve 
� nále družstev. Dále se v tomto závod� p�edstavila Dominika Vejpravová a v �ase 14,4 
sec. skon�ila �tvrtá,  ve skoku  vysokém byla jedinou sout�žící, p�esto sko�ila solidních 
150 cm a byla druhá ve skoku dalekém výkonem 442 cm. V mužské kategorii se p�ed-
stavil Jirka Vond�ejc na 100m trati a zvít�zil �asem 11,4 sec. a v dopl�kové disciplín� v 
dálce vyhrál výkonem 615 cm. Jeho bratr Jan byl druhý na 100m �asem 11,8 sec. a v dálce 
skon�il t�etí výkonem 520cm. Bohužel si p�ivodil p�i skoku dalekém svalové zran�ní. 
Posledním z tréninkové skupiny se p�edstavil hendikepovaný sportovec v kategorii F37 
Olda Brych, ro�. nar. 1982, který se p�ipravuje na mistrovství �R t�lesn� postižených. 
V b�hu na 100m skon�il t�etí �asem 13,7 sec. a byl �tvrtý v dálce výkonem 448 cm.                                                                                   

Ji�í Vond�ejc - trenér

ATLETICKÝ MÍTINKATLETICKÝ MÍTINK



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

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

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

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

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

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ
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 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

NECHCETE DO PLASTOVÝCH 
OKEN ŽALUZIE?
DEJTE SI ROLETY!
50 DRUHŮ LÁTEK

ŽA
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ENejdřív úžas, potom šokNejdřív úžas, potom šok

 Koncem m�síce �ervna zasáhly n�které 
oblasti naší vlasti op�t velice ni�ivé ( a tém�� 
pravidelné ) povodn�. Pro zmírn�ní utrpení 
jejich ob�tí se dohodli hasi�i z náchodského 
okrsku ( tzn. z Náchoda a p�ím�stských �ástí 
) vyhlásit humanitární sbírku pro obec Šenov 
na Novoji�ínsku. Nechci zde vyjmenovávat 
kolik a jaký materiál se nashromáždil a odvo-
zil do již zmín�né obce, to už bylo zve�ejn�-
no v jiném náchodském periodiku. Nyní chci 
mluvit za Sbor dobrovolných hasi�	 na Ba-
bím. 5., 6. a 10.�ervence se tato sbírka usku-
te�nila i u nás a p�es po�áte�ní rozpaky se celá 
akce dotáhla do velice zdárného konce. Na 
poslední den jsem se z pracovních d	vod	 ne-
mohl p�ebírání materiálu zú�astnit, proto p�i 
návratu z odpolední sm�ny jsem nevydržel a 
šel se podívat do naší zbrojnice. Po otev�ení a 
rozsvícení sv�tla m� doslova zamrazilo v t�le 
a úžasem jsem nemohl promluvit, když jsem 
spat�il tu „hromadu“ balené vody, �istících 
prost�edk	, oble�ení, ale i plyšových hra�ek a 
dalšího materiálu pot�ebného pro likvidaci ná-
sledk	 povodn�.  V tu chvíli jsem v duchu d�-
koval všem dárc	m, že si ne�ekli to naše oblí-
bené „však m� taky zadarmo nikdo nic nedá“ 
a ustrnuli se nad nešt�stím t�ch druhých, jimž 

v mnoha p�ípadech zbyly jen holé životy a 
prázdné ruce. Proto chci všem t�m dárc	m z 
Babího jménem výboru našeho SDH z celého 
srdce pod�kovat a pop�át jim v dalším živo-

t� vše dobré. Další dík bych cht�l v�novat i 
dv�ma svým koleg	m Josefu Švejkovskému 
a Luborovi Zoufalovi za významnou pomoc 
p�i organizaci této sbírky. V��ím, že ob�ané 
Šenova si jist� dlouho budou pamatovat, kde 
leží Náchod a jeho krásné okolí.
 Zato o týden pozd�ji, v ned�li dopoledne 
jsem m�l telefonát, po kterém se ješt� dnes ne-
mohu vzpamatovat. U naší zbrojnice stála již 
112 let zásluhou � nan�ní sbírky našich p�edk	 
socha sv. Jana Nepomuckého, mezi námi fa-
miliérn� zvaného Ján. S kamarádem Josefem 
Švejkovským jsme se o n�j ob�as postarali, 
n�co uklidili, nebo jsme na soše umyli „wap-
kou“ zelené nánosy z t	jí, které nad ní rostly. 
V onu ned�li jsem se dozv�d�l, že tu socha už 
není, zkrátka ji n�kdo v noci ukradl. Obrovský 
šok. Tak m� napadlo, zlo�in dosp�l už i k nám 
na Babí. Party gauner	 nám naše historické 
bohatství odvážejí pravd�podobn� na západ a 
tam jej výhodn� ( pro kupce ) zpen�žují. My 
pak za n�jaký �as budeme jezdit na ten západ 
dívat se a závid�t, jak to tam mají hezké. Tím-
to jsem se cht�l s vámi pod�lit o dva diamet-
ráln� odlišné zážitky z poslední doby.  

Petr Hornych
velitel SDH Babí

 Vždy první sobotu v m�síci ( 5.zá�í 
a 3.�íjna 2009 ) jste zváni na p�kný vý-
let vlá�kem s parní lokomotivou „ Pri-
mátor „. Tato atraktivní akce, po�ádaná 
železni�ním muzeem Výtopna Jarom�� 
již probíhá od kv�tna a zvlášt� má mi-
mo�ádný ohlas u d�tí a mladších cestu-
jících, kte�í znají železnici „ na páru „ 
pouze z vypravování a � lm	.
 Vlak jede po trase Jarom�� - Hradec 
Králové - Ho�in�ves - Smi�ice a vrací se 
zp�t do Jarom��e. Zde mohou cestující 
navštívit železni�ní muzeum, s dnes již 
historickými parními a motorovými lo-
komotivami. Jsou tu i osobní a nákladní 
vozy, a další za�ízení související s že-
leznicí. Z Jarom��e pak dále pokra�u-
je p�es �eskou Skalici ( na snímku  z 
1.srpna 2009 ), Václavice do Náchoda.                                                                        

Text a foto  Ivan Vávra

Výlet parním vlakem

 Realizace projektu „Regenerace historicky významného objektu m�stského h�bitova 
Jarom��“, podpo�eného v rámci 2. výzvy Opera�ního programu Životní prost�edí z � -
nan�ních zdroj	 Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního 
prost�edí.
   V rámci zakázky bylo � rmou v areálu m�stského h�bitova v Jarom��i v období od �íjna 
2008 do kv�tna 2009 provedeno kácení 19 kus	 d�evin, ošet�ení 118 kus	 d�evin n�kte-
rým z typ	 �ez	, frézování pa�ez	, št�pkování d�evní hmoty a výsadby vzrostlých d�evin 
a ke�	. Vysázeny byly nap�íklad lípy v po�tu 76 kus	, thuje v po�tu 90 kus	, javory v 
po�tu 58 kus	 a další listnaté i jehli�naté d�eviny. Regenerace probíhala na celkové ploše 
3,096 ha. Práce musely probíhat ve správném sledu tzn. b�hem �íjna a listopadu, kdy 
mají d�eviny ješt� listí bylo provedeno ošet�ení v�etn� instalace bezpe�nostních vazeb 
zabezpe�ujících strom proti nekontrolovanému pádu, v zimním období kácení pomocí 
horolezecké techniky a je�ábu a na ja�e 2009 výsadba nových d�evin.
 Finan�ní objem celé akce byl stanoven na 1 912 130,17 K� v�etn� DPH (19%). 
Zakázka byla �ádn� a v�as dokon�ena. Realizace probíhala na profesionální úrovni v 
souladu s platnou legislativou p�i dodržování všech technologických a bezpe�nostních 

norem. Práce byly vedeny podle nejnov�jších poznatk	 v 
oboru arboristiky a sadových úprav s citlivým p�ístupem k 
úprav� pietního místa a sou�asn� k  areálu historicky vý-
znamného objektu m�sta.              Text a foto Petr Urban 

M�Ú Jarom��, odbor životního prost�edí

Regenerace zeleně  Hlavní organizátor charitativních akcí „ 
Den dobrých skutk	“ David Novotný, tím-
to zve na celorepublikovou sout�ž „ Muž 
roku 2009 �R a SR „. Zde bude sout�žit 16 
� nalist	 v r	zných disciplinách, nap�. otáz-
ka z poroty, promenáda v luxusním spod-
ním prádle, volná disciplína atd. Krom� 
toho je p�ipraven bohatý kulturní program, 
ve kterém vystoupí známé osobnosti naše-
ho showbyznysu. V porot� krom� jiných 
zasednou i Miss �R 2008, Miss Slovensko 
2009, ve�erem provází moderátorka Lucie 
Ko�a�íková - Salomé.
 Po�adatelé jsou David Novotný za pod-
pory Jaro Management Praha, Wiggo.
cz.IM Model Bratislava, Renaty �íhové z 
Pardubic, OK foto - models Banská Bystri-
ca a Petra Jansová z Police nad Met.
 Akce se koná v pátek 28.srpna 2009 od 
20.hodin v M�stském divadle Dr. Josefa 
�ížka v Náchod�, v sobotu 29.srpna 2009 
se zde od 18.hodiny koná šansonový kon-
cert Radky Fišarové v podob� malé pocty 
velké Edith Piaf. 
 Výt�žek akce bude v�nován stacioná�i 
Cesta Náchod, Ústavu sociální pé�e �eská 
Skalice a stacioná�i Nona v Novém M�st� 
nad Met.                                    Ivan Vávra

MUŽ ROKU
2009

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:   Borová
Okres:    Náchod
RD /rekonstr.2008/  na p�kném míst� obce 
s rovinatým poz.  1 391 m2. Voda ve�., 
el. 230/400 V, odpady do jímky. Objekt 
je poškozený požárem a vodou – nutnost 
výrazných oprav. Na pozemku nová /ne-
poškozená/, d�ev�ná,  zateplená dílna se 
zavedenou  elekt�inou a  zapušt�ný bazén.  
Možnost bydlení i rekreace. Ihned volné!
Zn.: 09D445           CENA: 850.000,- K�

Obec:    Hronov-Žabokrky
Okres:     Náchod
Nový, zd�ný byt 3+1 v 1. NP, o 
celk. vým��e 75 m2, p�kná, p�írod-
ní lokalita. Byt má 2 balkony, v�tší 
koupelnu a WC. Samost. kotel na 
plyn, inž. sít� ve�ejné. P�evod do 
osob. vlastnictví po doplacení �ást-
ky 300.000,- v roce 2019 /možno i 
splátky/. Perfektní bydlení, volné 
dohodou.
Zn.: 09B435 CENA: 1.220.000,- K�

Obec:   �ervený Kostelec-Horní
Okres:    Náchod
Prodej mírn� svažitého až svažitého 
pozemku na slunném, okrajovém míst� 
obce s dobrým p�íjezdem o celkové vý-
m��e 3 648 m. Pozemek je možno vyu-
žít na stavbu rodinného domu, p�ípadn� 
rekrea�ního objektu. Voda z ve�ejné sít� 
a elekt�ina na hranici pozemku.
Zn.: 09Z451        CENA: 275,- K�/m2

Obec:   Radvanice 
Okres:    Trutnov
P�íjemná  zahrádka v okrajové �ásti obc o  
vým. 616 m2 + podíl na p�edzahrádce 140 
m2. Na pozemku je zachovalá, �ást. vyba-
vená chatka 1+ kk s terasou, letní sezení 
s ohništ�m, kolna, suché WC, nov�jší skle-
ník a fóliovník. Voda ve�., sezónní, možnost 
�erpání užitkové  z potoka, el. 230/400 V.
Zn.:09Z401             CENA: 147.000,-K�

Jarom��- byt 2+1, OV, 1.NP, cihla, 67 m2, plyn, p�da, sklep, kolny na poz. – Cena: 855.000,- K�

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 



�eský zahrádká�ský svaz základní 
organizace Teplice nad Metují, Územní 
sdružení Náchod a M�sto Teplice nad 

Metují po�ádájí 

5.REGIONÁLNÍ 

ZAHRÁDKÁŘSKOU 

VÝSTAVU.

Konat se bude ve dnech 4. - 6.zá�í 2009 v 
Teplicích nad Metují v prostorách základ-

ní školy a p�ilehlého parku.

Doprovodné programy:

� pátek 4.9.

  10 hodin        slavnotní zahájení za ú�asti VIP host	 v Dom� zahrádká�	 ASTRA
  15 hodin        slavnotní zahájení v parku: vystoupení žák	 MŠ, ostrost�elci
  12-18 hodin        koncert hudební skupiny KLAPETO
� sobota 5.9.

      8-12           hodin koncert dechovéhudby z �erveného Kostelce, mažoretky 
                     - pr	vod m�stem a vystoupení v parku
  13-18           hodin koncert hudební skupiny ADEPT
� neděle 6.9.

       8-13           hodin koncert irské hudební skupiny JAUVAJS z Prahy
  14-15.30        vystoupení modelá�	 se špi�kovou dálkov� ovládanou technikou

Otev�eno od 8 do 18 hodin, v ned�li do 16 hodin
Vstupné 40,-K�, d�ti do 15.let zdarma

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

SALON SCARLETSALON SCARLET
Hurdálkova 206, Náchod (naproti kinu Vesmír)

KADE�NICKÝ SALON - chcete mít husté, dlouhé a �erné �asy bez
lí�ení každý den? DIAMOND LASHES - permanentní prodlužování �as 

s pravidelným dopl�ováním v 3-4 týdnech Vám splní sen!
Iveta Vítová 776 344 900

KOSMETICKÝ SALON KOSMETICKÝ SALON 
- UNIVERSAL CONTOUR WRAP- UNIVERSAL CONTOUR WRAP 

- jediný t�lový zábal, p�i kterém za pouhé 2 hodiny hluboce detoxiku-
je t�lo, formuje postavu, dochází k vyhlazování celulitidy, zpevn�ní 

pokožky a navíc GARANCE ZTRÁTY 15 cm! (jinak zábal neplatíte)

- dále m�žete využít i dalších služeb - trvalá na �asy, indická
masáž hlavy, kosm. ošet�ení, barvení �as a obo�í, depilace,

mikromasáž o�ního okolí
Petra Rozínková 775 416 977

www.kosmetikapetra.czwww.kosmetikapetra.cz

RATIBOŘICKÉ POSVÍCENÍRATIBOŘICKÉ POSVÍCENÍ
ve dnech 29. a 30.8. od 10.00 do 17.00 hodin

Ukázky výrobních postupů a prodej výrobků řemeslníků a trhovců 
z celé republiky, posvícenecké laskominky a spousta legrace

Podium u Panského hostince
��sobota 29.8.
  11 - 14 hod. MODEUS 

- tane�ní hudba z Hronova
  

14 - 16 hod. VIKTORKY 
- dámské kapela z Prahy
��neděle 30.8.

  11 - 14 hod. DUO KMEN 
- folk.soubor z �erveného Kostelce

  14 - 16 hod. NEŠLAPETO 
- kapela z Trutnova

Vstupné pro jednu osobu a den 30,-K�
Návšt�vníci, kte�í se prokáží platnou 

vstupenkou na prohlídku ratibo�ického 
zámku, mají vstup na akci volný.

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí“

Úspěšná realitní společnost RE/MAX - FUTURE 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Realitní makléř(ka) (obchodník s nemovitostmi)Realitní makléř(ka) (obchodník s nemovitostmi)
Pro oblast: Náchodsko, Broumovsko

Požadujeme:Požadujeme:
- min. st�edoškolské vzd�lání 
- dobré komunika�ní a vyjednávací schopnosti 
- obchodní talent, samostatnost, spolehlivost, 
 exibilitu a analytické
  myšlení 
- zkušenosti a znalosti realitního trhu vítány (nejsou však podmínkou) 
- trestní bezúhonnost, vysoký etický a morální osobnostní pro� l

- náro�nou práci, která dává smysl a je prosp�šná 
- velmi dobré pracovní podmínky 
- kompletní vzd�lávací systém v oboru realit 
- plat 25.000,- K�/m�síc a víc
- p�átelský kolektiv a �estné jednání 
- možnost dalšího profesního r�stu 
- reprezentativní kancelá� v centru Hradce Králové
- zázemí silné mezinárodní realitní spole�nosti 
- možnost inzerce nemovitostí v celosv�tové inzertní síti 
- práce na živnostenský list

Nabízíme:Nabízíme:

Své životopisy zasílejte na:
future@remax-czech.cz

Tel: 800 900 992 nebo 739 486 403               
webové stránky kancelá�e:

www.remax-czech.cz/future

Adresa spole�nosti:
REMAX future

�SA 449
Hradec Králové 500 03

 Pan Josef Marian Barto� - Dobenín s chotí a Správa zámku v Novém M�st� nad Metují si vás 
a vaše d�ti dovolují pozvat na zámecké rozlou�ení s prázdninami s tématem ZÁMEK PLNÝ 
TRPASLÍK� ANEB STA	TE SE TRPASLÍKEM. Den plný her a sout�ží s možností získat 
trpasli�í �ád se koná v sobotu  29. srpna 2009 od 10.00 do 17.00 hod. v areálu novom�stského 
zámku. Tato akce vznikla ve spolupráci s agenturou ZAZO a Mate�ským centrem Na záme�ku.
Program:   � Hledání ztracených trpaslík	 b�hem trpasli�ích prohlídek zámku
� ��� Po celý den hry a sout�že pro d�ti a rodi�e v areálu zámku
� ��� Dobové stánky s p�ekvapením
� ��� Ob�erstvení zajišt�no
Vstupné: dosp�lí 50,- K�, d�ti 30,- K�, p�edškolní d�ti 10,-K� 
Sponzory akce jsou � rmy Statky Barto� Nové M�sto nad Metují,
s.r.o., Bauch, Navrátil s.r.o.,BILLcom, s.r.o. a ECHO.

ZÁMEK PLNÝ TRPASLÍK� ANEB STA�TE SE TRPASLÍKEMZÁMEK PLNÝ TRPASLÍK� ANEB STA�TE SE TRPASLÍKEM

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

 Koncem �ervna vydal Vrchní soud v 
Praze usnesení, v které se zabývá odvo-
láním m�sta Náchoda a spole�nosti LIF 
a.s. proti p�edb�žnému opat�ení na prodej 
100% akcií Pivovaru Náchod a.s. vydané-
mu Krajským soudem v Hradci Králové. 
Vrchní soud rozhodl, že odvolání LIF a.s. 
se odmítá a u odvolání m�sta Náchoda 
dosp�l k záv�ru, že odvolání je d	vodné.
 Vrchní soud však nep�ehlédl, že soud 
nižšího stupn� z�ejm� nedopat�ením 
svým usnesením nevy�erpal celý návrh 
na vydání p�edb�žného opat�ení, kterým 
se Pivovar Holba domáhal, aby m�stu 

Náchod bylo uloženo zdržet se uzav�ení 
smlouvy o prodeji akcií Pivovaru Náchod. 
Na záv�r svého usnesení senát vrchního 
soudu uvádí: „Vzhledem k tomu, že soud 
prvního stupn� ani v napadeném usnese-
ní, ani jiným rozhodnutím nerozhodl o 
návrhu na vydání p�edb�žného opat�ení 
v	�i žalovanému M�stu Náchod ohledn� 
zákazu uzav�ít smlouvu o prodeji akcií 
specifikovaných ve výroku se spole�ností 
LIF TRADE a.s. a zákazu opat�ení t�chto 
akcií a jejich p�edání uvedené spole�nos-
ti, je t�eba, aby i o zbývající �ásti návrhu 
rozhodl bez zbyte�ného odkladu.“
 Prodejem pivovaru se také intenzivn� 
zabývá policie �R - útvar odhalování 
korupce a finan�ní kriminality v Hradci 
Králové, která v �ervenci zajistila na ná-
chodské radnici celou �adu dokument	, 
elektronických nosi�	 a dalšího materiálu 
týkajícího se prodeje akcií.                                   

Karel Petránek

Prodej Pivovaru Prodej Pivovaru 
Náchod je stáleNáchod je stále

předmětem zájmu předmětem zájmu 
policie i soudůpolicie i soudů

VÝŠKOVÉ PRÁCE
POMOCÍ HOROLE-
ZECKÉ TECHNIKY

Jiří Kollert, Vysokov 37, 
okr. Náchod

tel.: 731 077 210, 
e-mail: kollertjiri@email.cz

 

  - bourání, vyzdívání a 
    rekonstrukce komínů
  - drobné zednické práce
  - nátěry plechových 
    střech a okapů
  - práce s motorovou 
          pilou



 P�i procházce po náchodské Kame-
nici zbyst�ete sv�j zrak mezi výlohami 
dvou Zlatnictví. P�esn� tam, v �ísle po-
pisném 112, se nachází nov� otev�ená 
�ajovna a kavárna U ARIELA. Sedím 
v p�íjemném prost�edí s paní Renatou 
Kwokovou, popíjíme vietnamský �aj a 
ptám se....

* Ren�o, co T� vedlo k tomu, otev�ít si práv� takový podnik?
 „ Odpovím Ti úpln� up�ímn�, že jsem si splnila sv	j sen. Vždy 
jsem toužila po �ajovn�. Nabídnout lidem v dnešní usp�chané 
dob� místo, kde naleznou klid a pohodlí, odpo�inek a relax. Ro-
dina stojí p�i m� a podporuje m�. D	kazem je i fakt, že tuhle svou 
�ajovnu provozuji se svojí dcerou Veronikou. Ob� jsme prošly 
školením o stolování a podávání jednotlivých druh	 �aj	.“
* Slyším relaxa�ní hudbu, cítím exotickou v�ni sví�ek, tuším 
neku�ácké prost�edí... Co všechno m�žete host�m nabídnout?
 „ Myslím, že naše nabídka je pestrá. Vedle r	zných druh	 �aj	 
japonských, �ínských, zelených, bílých nabízíme výb�r �ervených 
a bílých vín. Ani milovníci kávy nep�ijdou zkrátka. V nabídce je 

�

CESTOU ČAJE, STEZKOU KÁVY, PŘIJDETE AŽ K NÁM....CESTOU ČAJE, STEZKOU KÁVY, PŘIJDETE AŽ K NÁM....

káva late, cappuccino a presso. Nechybí medovník, o�íšky, sušené 
ovoce, nebo nap�íklad medovina. S tím neku�áckým prost�edím 
máš pravdu. Návšt�vníci si u nás navíc mohou zakoupit kamen-
nou bižuterii, kamínky, vonné sví�ky a �aje.“
* Prost�edí �ajovny a kavárny p�ímo vybízí k setkávání, po-
sezení, pou�ení... Jste p�ipravené na v�tší spole�nost?
 „ To tedy jsme. Plánujeme setkávání lidí se stejným zájmem. 
Povídání o zdravé výživ�, �ínské medicín�, ajurvéd�, reiki...
malování mandal, energetických obrázk	. Ty ostatn� jsou i te� 
kolem nás na st�nách. Výstavy budeme pr	b�žn� obm��ovat. 
Nabízíme prostor pro � remní ve�írky, školní srazy �i rodinné 
události. V takových p�ípadech zajistíme jídlo a ob�erstvení nad 

rámec naší b�žné nabídky. Naším p�áním je, aby se u nás každý 
cítil p�íjemn� a rád se k nám vracel.“
 Myslím, že Renata a Veronika Kwokovy zahrají na ty správné 
struny klidu, pohody, odpo�inku a relaxace každého návšt�vní-
ka �ajovny a kavárny U ARIELA v Náchod� na Kamenici 112. 
Uvítají Vás v od pond�lí do soboty od 10.00 do 21.00 (zavírací 
hodinu ochotn� posunou dle zájmu host	) a v ned�li od 14.00 do 
20.00 hodin. Rezervace p�ijímají na tel.: 604 893 615.

...po šálku vietnamského �aje za odpov�di pod�kovala a fotogra-
� emi doplnila 
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

Velký výběr LAST MINUTE zájezdů 2009
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy

Kos-hotel Primasol Archipelago, termín 20.-31.8.2009, 
strava All Inclusive, cena 17.900,-Kč/osoba včetně všech příplatků a komplexní pojištění

Lefkada- studia Margarita, termín 25.-4.9.2009, 
bez jídla, cena 11.500,-Kč/osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění

Zakynthos, hotel Mediterranee, termín 27.-7.9.2009, 
strava polopenze, cena 14.900,-Kč/osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění

Korfu, hotel Silver Beach, termín 27.-7.9.2009, 
strava polopenze, cena 14.900,-Kč/ osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění

Kréta, hotel Kalia Beach, termín 27.-7.9.2009, 
strava polopenze, cena 14.600,-Kč/ osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění

Kréta, hotel Bali Village, termín 27.-7.9.2009, 
strava All Inclusive, cena 18.200,-Kč osoba včetně všech příplatků a komplexního pojištění

Dítě na 1.přistýlce za 2.900,-Kč – konečná cena � Možnost SVOZU Z NÁCHODA ZDARMA na letiště i zpět.
****

Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2009 s odjezdem z NÁCHODA
****

Hudební divadlo Karlín – POLSKÁ KREV – 8.11.2009 od 15h
Polská krev je beze sporu nejznámější  a nejlepší českou operetou.

Cena: 1.050,-Kč včetně dopravy a průvodce
****

Divadlo Hybernia – DRACULA – 10.10.2009 od 18h
Děj se odehrává v patnáctém a devatenáctém století, a v současnosti

Hrají: Daniel Hůlka, Monika Absolonová, Kamila Nývltová, Josef Vojtek,..
Cena: 1.149,-K� v�etn� dopravy a pr	vodce

!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

VYSOKOVSKÝ KOPEC TECHNIKY
   Na Letišti Náchod - Vysokov se 22. 
srpna uskute�ní již III. ro�ník akce 
„Vysokovský kopec techniky“. Po-
�adatelem je AEROKLUB Náchod 
- Vysokov. T�šit se m�žete na p�edvá-
d�ní funk�ních model�
parních stroj� a za�ízení, stabilní 
motory, sraz auto - moto veterán�, 
slet ultralehkých letadel, letové a sta-
tické ukázky, statické a letové ukázky 
model� letadel, modely lodí s parním 
a elektro pohonem, prezentaci strojí-
renských � rem a st�edních
škol. Ob�erstvení zajišt�no v areálu 
letišt�. Vstupné 30,-K�, parkovné 20 
K�,- pro rodiny sleva.

ilustra�ní foto Mirek Brát             

Všem Mladým hasi�	m a Mladým požárník	m okresu Náchod
Pokud jsi i ty kdysi navšt�voval b�loveský oddíl Mladých hasi�	 

(d�íve požárník	), máš ideální možnost si zavzpomínat na staré �asy. 
Umíš ješt� uvázat lodní uzel nebo dra�í smy�ku?
Vzpomínáš si ješt� na hru Jirky Beka „�u, �“? 

Dokážeš i dnes obratn� p�ekonat vysokou bariéru jako kdysi?
   Máš jedine�nou možnost spolu s ostatními zasout�žit si v t�chto hasi�ských sout�žních 

disciplínách, a to v sobotu dne 29. 8. 2009 od 14 hodin p�ed b�loveskou hasi�skou zbrojnicí.
Vít�zové obdrží zajímavé ceny sponzor	. 

   P�ij� také se svými d�tmi, abys jim ukázal, jak zdatný a šikovný hasi� jsi tehdy byl!
Ob�erstvení zajišt�no, vstup volný!

Na oslavu výro�í 55 let nep�etržité práce s mládeží 
Vás co nejsrde�n�ji zvou �lenové SDH a d�ti z oddílu MH B�loves.

Veteráni v Ratibořicích

Hledáme lektora Aj 
- práce na plný úvazek, 

vysoké ohodnocení.
Tel. 602 967 099              

Nebankovní p�j�ky
- pro zam�stnance, d�chodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma

Maloskalické posvícení 
letos nabízí pestrý program

   Ve dnech 21. až 24. srpna bude Hurdálkovo nám�stí pat�it pou
ovým atrakcím a tane�ní parket 
milovník	m hudby.
Sbor dobrovolných hasi�	 z Malé Skalice p�ipravuje tradi�ní Maloskalické posvícení, které letos 
za�íná již v pátek 21. srpna, kdy od 20 hodin na p�írodním parketu vystoupí rockové a
metalové skupiny. Na pódiu se postupn� vyst�ídají kapely Avenger z Kramolny, Prokion a Awarron z 
Trutnova a Ganka ze Dvora Králové. Vstupné 70 K�.
   V sobotu 22. srpna od 20 hodin zahraje Revers rock z Vilantic a jako host legendární �eskoskalická 
skupina The �adras. Vstupné 50 K�. Hudbu na ned�li 23. srpna a pond�lí 24.
srpna zajiš
uje hlavní po�adatel maloskalického posvícení Jan Pazdera, který slibuje p�ekvapení. V 
ned�li ve�er ješt� program zpest�í oh�ostroj, který bude ve 21 hodin odpálen z parkovišt� u m�stské-
ho h�bitova.                                                                                                                                    Jan Holý    

   Již po osmé se v celém areálu zámeckého parku v Ratibo�icích setkali majitelé historic-
kých motorových vozidel. V sobotu 1.srpna 2009 za p�ekrásného slune�ného po�así zde v 
prostorách p�ed státním zámkem byly k vid�ní skute�né skvosty nablýskaných automobil	 a 
motocykl	, všech známých zna�ek a typ	, které v minulosti brázdily silnice nejen tuzemské, 
ale i zahrani�ní.
   Velkolepou akci po�ádal Veteran Car Club Dv	r Králové nad Labem, Národní památkový 
ústav v Praze, územní odborné pracovišt� v Josefov�, Správa NKP státního zámku v Ratibo-
�icích a Ob�anské sdružení Babi��ino údolí 2006.
   O p�íjemnou atmosféru se p�i�inila i doprovodná swingová hudba v podání Big Bandu 
Dvorský ze Dvora Králové nad Labem.
   Dle pracovníka státního zámku v Ratibo�icích - Milana Záliše, se akce zú�astnilo více jak 
tisíc návšt�vník	, letos nejvíce. Historických aut zde bylo padesát  ( nejstarší - Ford z roku 
1911), motocykl	 bylo evidováno rovných dvacet.
Na snímku jsou automobiloví veteráni se�azeni p�ed státním zámkem.

 Text a foto Ivan Vávra

VÝZVA



borovice, dub. Dále vchodové balkonové dve�e 
dvouk�ídlé 157/206 - EURO. TEL.:774 30 80 86
* Prodám ko�árek BEBBETO zachovalý, troj-
kombinace, cena 2000,-K�. TEL.:723 168 499
* Prodám oves - pšenici - je�men. Tel. 491 520 
363 (volat v poledne nebo ve�er po 20 hod.)
* Prodám gra� ckou kartu ATI SAPPHIRE HD 
2400 PRO s 256 MB pam�tí do AGP. Nová, zá-
ruka, nevhodná koup�. Cena 1.000 K�. Tel. 737 
473 360
* Prodám pultový mrazák GORENJE objem 
210 l, velikost 83x80x65 cm, dobrý stav, cena 
1500,-K� k jednání. TEL.:777 269 520
* Prodám nábytek do d�tského pokoje :vše 2x 
postel s matrací �alou�.,šatní sk�í�,police,sk�í�-
ka,psací st	l, regál. cena 5000,- tel.777 125 332
* Prodám vep�ové p�lky 50 K�/kg + vnit�ní 
sádlo a droby zdarma, k	zle�í maso 150 K�/kg. 
Krmeno bez smesí. Tel. 607 950 500, volat
po 21. hod.
* Prodám cirkulárku s kolíbkou a rovným 
stolem, motor 380 V, 2 kotou�e pily pr	m�r 500 
mm, kabel 14 m + zásuvka, 3500,-K�.
Zd.Hornych, U rybníka 1329 - za koupališt�m, 
Náchod

KOUP�

* Provedu odhad vašich poštovních známek a 
pohled	, p�ípadn� vykoupím. Kupuji �ády, od-
znaky a vyznamenání. Tel. 602 735 593

* Koupím t�žítko broušené starožitné.Tel.724 
251357
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou poz	stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Slušné 
jednání platba v hotovosti. Tel. 603 549 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodin-
ky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, ba-
kelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, 
autodráhy, modelové železnice, vlá�ky TT, HO, 
aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, 
vyznamenání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i 
poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím starý motocykl a moped. Tel.: 
773207158
* Koupím staré hodiny, rádia, hra�ky, hudební 
nástroje a nábytek.Tel 776139418
* 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

NEMOVITOSTI

* 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..pop�ípad� bez IS 
v Kramoln� u Náchoda nebo v Hejtmánkovi-
cích u Broumova.Další informace na tel. 602 
204 002. 

* Prodám zahradu v Náchod�, klidné místo, 
365 m2, el., voda, jižní svah s výhledem na pa-
norama m�sta, menší d�ev�ná chati�ka a k	lna, 
cena 250 000 K� p�i rychlém jednání sleva. Tel. 
pí Nováková 608 280 563
* Koupíme d�m nejl. ve Studnici a okolí do 
2mil. Tel.: 608 667 734
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kos-
telci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777 072
* Hledáme pozemek na stavbu RD v Hronov�, 
V.D�eví�i, Rokytníku, Zbe�níku s p�ípojkami v 
dosahu. Tel.: 604 646 108
* Prodáme d�m Ve Slatin� nad Zdobnicí. 
TEL.:732 924 375

* Sháníme d�m nebo chalupu od Náchoda do 
Dvora Králové n/L. do 1 mil. i k rekonstr. Tel.: 
773  559 014
* Prodám menší RD - ve Velkém Po�í�í, mož-
nost p�ístavby, RK nevolat! kontakt: tel. 736 66 
36 04
* Prodám �RD nebo vym�ním za byt + dopla-
tek �RD v Novém M�st� n/Met. Tel.: 721 146 
244
* Prodám rodinný d�m v B�lovsi s rozsáhlými 
pozemky v�etn� lesa 1,1 ha. Cena: 2,9 mil. Tel. 
774 311 404

* PRODÁM POZEMEK(ZAHRADU)V 
NÁCHOD�-Plhov, klidná lokalita za kou-
pališt�m,voda + el.220/380, chatka,950 m2,-
tel.737 317 019

* Prodej dougenera�ního rodinného domu 
v malebné obci Suchý d	l, dispozice 6+1 s 
garáží a s dalším p�íslušenství o obytné plo-
še 200m2. D	m je ve výborném stavu. Velmi 
hezké klidné místo s výhledem, jižní orientace. 
Cena 2.180.000,- K�, Bližší info na: Tel. 739 
486 403. www.re-max.cz

* Hledáme ke koupi RD v okolí N. M�sta n./

ru na Plhov� v Náchod�. Nižší nájem, kauce. 
TEL.:731 033 040 po 18.hodin�
* Prodám družst.byt 1+kk po celk.rekonstrukci 
v Náchod�, 620 tis.K�. TEL.:775 68 04 06
* Pronajmu �ást.za�.byt 1+1 1.kat. v Náchod�. 
Nájemné 3500,-K� (platba na 1 m�síc p�edem) + 
inkaso. Vratná kauce 10500,-K�.
Volný ihned. TEL.:723 461 286, 607 181 166
* Prodám byt 1+1 po celk.rekonstrukci na Pl-
hov� v Náchod�, 850 tis.K�. TEL.: 775 68 04 06
* Vym�ním byt 3+1 v OV v Náchod� na sídl.
Plhov, plastová okna, zateplený, 2 balkony, 2 vý-
tahy za 1+1 v OV + doplatek nebo prodám
a koupím. TEL.:732 323 168
* Pronajmu zd�ný byt 1+1 v Náchod� - na 
Brance, 47 m2, cena v�etn� inkasa - 6200,-K�. 
Tel. 777 60 30 90
* Prodám byt 3+1 v OV Náchod Staré M�sto 
8.patro, 74 m2, cena 1.290 mil.K�. RK NEVO-
LAT. TEL.:608 88 19 80
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda, po re-
konstrukci. Kauce 15 tis.K�. Nájem 5500,-K� + 
inkaso. TEL.:608 445 401
* Pronajmu 1+1 NA, OV panel., neza�íz, 
bp.nsk@seznam.cz, 604 488 145. Serioz. jedná-
ní, smlouva
* Prodám DR byt 1+1 v p�ízemí na SUN v Ná-
chod�. Cena 650.000,- Volný ihned, nová okna, 
zateplení v tomto roce. Tel. 777 698 941
* Pronajmu menší chaloupku s pozemkem v 
Horní Radechové, klidné místo v p�írod�. Nájem 
3000 + inkaso. Tel. 607 950 500 volat po
21. hod.
* Prodám družstevní 3+1 v Novém M�st� n/
Met na Malecí, p�evod do OV 2010. tel. 775 671 
038
* Dlouhodob� pronajmu družstevní byt 
3+1, 69m2 v 1. podlaží bytového domu v Hro-
nov�; balkon, parkety, plynové topení v dom�,
digitální p�íjem TV; chov domácích zví�at není 
možný; garáž k dispozici; výše pronájmu do-
hodou. tel.: 725 076 609
* Prodej poloviny rodinného domu. Jedná se 
o byt 3+1 se samostatným vchodem, v klidné 
�ásti Náchoda. Výhodná cena. Tel.603 221 363
* 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 energií, 
nutno vid�t. Tel.732 786 330
* 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
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov�. TEL.:608 11 
00 41
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� -Plhov� 
- 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 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 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
* 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 prostorný slunný byt 3+1 v No-
vém M�st� n. M. (Kr�ín), 76 m2. Zd�ný, klidná 
lokalita, po �áste�né rekonstrukci, velká lodžie, 
sklep. Cena 7 000 K�/m�síc + poplatky + vratná 
kauce. Volné od 1. �íjna, tel: 777 826 450
* Prodáme byt 3+1 v OV, Náchod, sídlišt� 
SUN, ul.Bílá, p�kný výhled, tel.774 995 906
* Prodám byt 2+1 v Polici nad Metují. Po 
celkové rekonstrukci - zd�né jádro, kuchy� na 
míru, plastová okna. Cena 900.000 K�. Kon-
takt 776 717 537
* Koupím byt v Broumov� nebo v okolí .Tel. 
739 486 403

PRODEJ

* Prodám závito�ez 3/8 - 5/4 „, psací stroj 
Consul, invalidní vozík chromovaný a vakuový 
p�ístroj zn.Zepter-Wax, cena dohodou.
TEL.:603 33 22 95
* Prodám štípané palivové d�evo pro krbová 
kamna, balené v pytlích, suché. TEL.:604 84 41 42
* Prodám novou venkovní d�tskou klouza�ku. 
TEL.:774 14 17 44
* Prodám 90 m2 polystyrenu(výška 70 mm) - 
cena 90,-K� a la m2 a dále prodám nové cihly 
p�í�kové dutinové - 2 palety, cena 3,50 K� za ks. 
Tel. 776 009 265
* Prodám pianino, zna�ky Dalibor. Tel. 775 223 
170
* Prodám my�ku na nádobí INDESIT š.45 cm, 
hl.60 cm, v.85 cm. Zachovalá, skoro nepoužíva-
ná. Cena 2000,-K�.TEL.:723 168 499
* Prodám truhlá�ské fošny a prkna - smrk, 

*  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

* VŠ 44/165 HL. SYMPATIC. MUŽE NA 
ÚROVNI. SPORT, CESTOVÁNÍ.
NOVÉ MSTO n. MET. A OKOLÍ. PROSÍM, 
OZVI SE. 606 847 418
* 51/178 svobodný, neku�ák, chovatel koní hle-
dá hodnou a up�ímnou ženu, která má také hezký 
vztah ke zví�at	m a p�írod�. Tel. 776 650 351

BYTY

* Pronajmu 3+1 s garáží v klidné �ásti N. M�sta 
n/Met. cena 5500 + inkaso. TEL.:774 726 200

* Prodám DB 80 m2, v Broumov� na Spo�i-
lov�, po celk.rekonstrukci nová vestav�ná ku-
chy�, 8.patro, 2 balkony s výhledem na východ 
a západ slunce a do krajiny. TEL.:603 253 975

* Prodám garsonku v OV Nové M�sto 
n.M., v�etn� balkonu, p�kná. Cena 680 tis.K�. 
TEL.:776 56 46 71
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� na Brance s 
garáží p�ímo v dom�. Klidné p�kné místo. Nutná 
kauce. Nájem 5500,-K�+inkaso. Volejte
tel. 724 532 709
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� na Brance, cena 
3000,- + 4000,- inkaso. TEL.:777 322 534
* Prodám dr. byt 3+1, 76,95 m2, v Náchod� na 
sídlišti SUN, zd�né jádro, tel. 608 55 75 74
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, poblíž centra. 
Tel. 732 971 065
* Pronajmu nový p�dní byt 2+1, 60 m2 v blíz-
kosti centra Náchoda. TEL.:774 14 17 44

* Pronájem renovovaný byt 2+kk v Nácho-
d�, s p�kným výhledem na Plhov. Cena 3500,-
K� + inkaso + kauce. Možnost nast�hování 
ihned. Tel. 737 308 649

* Prodám RD 4+1 - ve Stárkov�. Po rekonstruk-
ci. Velká garáž a dílna. Volná p	da, zahrada více 
než 2000 m2. Ihned k bydlení. Tel. 608 245 634
* Prodám družstevní byt 1+1 - na SUN v Ná-
chod�, ihned volný, cena: 620 tis. K� - dohoda 
možná. Tel. 777 698 941 (volat od 24.8.)
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�-
chá. Tel:775 777 073
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou, v Ná-
chod� na Lipím naproti hospod�, nájem: 2.900,-
K� + inkaso:1.600.-K�. Tel.: 608 90 30 70.
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a oko-
lí. Zn: rozvádím se. Tel: 774 777 073

* Pronajmu byt 3+1 - sídlišt� SUN v Nácho-
d�, nájemné 4500 K� + služby, volný ihned, tel. 
775 667 611
* Nabízím dlouhodobý pronájem neza�íze-
ného bytu 1+kk v centru Náchoda. Tel. 602 
100 028

* Pronajmu dlouhodob� hezký slunný podkr. 
byt 3+1, 103 m2, v 1.NP nov� zrekonstr. RD se 
zahradou ve Vysoké Srbské. Nájem 5500 K�, tel. 
608 90 30 70
* Dlouhodob� pronajmu byt 2+1 v cihlovém 
dom�, Náchod Staré M�sto. Nájem 6 000,- (zahr-
nuty zálohy na páru, vodu) + elektrika. Kontakt: 
777 312 033
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 v os.vlast., o 
vým��e 53 m2, v 1 NP, v nov� zrekonstruovaném 
dom�, v Náchod� - B�lovsi. Nájemné - 4.000,-
K�. Tel.: 608 903 070
* Pronajmu byt 2+1 v centru HK.Tel 777 027 
664
* Pronajmu byt 3+1 v �eské Skalici.Tel.491 
427 880
* Pronajmu �ást. za�ízený byt 3+1 v Náchod�, 
sídlišt� U NEMOCNICE, Tel.: 603 940 412
* Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví v No-
vém M�st� nad Metují,  Cena: 590 000,- K�  Tel. 
777 602 884

* PRODÁM BYT 3+1 V NÁCHOD, vnit�ní 
úpravy, plast.okna, plov. podl, zd�né jádro, vel-
mi levn�, sp�chá, info 737 317 019

* Pronajmu byt 1+1 (s kk) v Náchod� na sídlišti 
U NEMOCNICE. Tel. 608 976 956, 777 29 29 
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* Pronajmu dlouhodob� garsonku s balkonem 
v Náchod� volný ihned. TEL.:608 66 77 32
* Prodám byt 1+1 v Hronov� 45m2 + p	da a 
sklep, celý d	m po celkové rekonstrukci, vše 
nové, topení elektrokotlem, k domu veškeré zá-
zemí, cena 720 000 K�. TEL.:608 372 665
* Pronajmu kompletn� za�ízenou,rekonstruo-
vanou garzonku 1+k /27m2/ s balkonem v Ná-
chod�, Pražská ulice 2NP. Cena 4000K�/m�síc + 
náklady na energie. Mob.777788979
* Pronajmu byt 2+1 v Jarom��i byt je v 7.NP 
a je po rekonstrukci stoupa�ek, oken, balkonu 
a kompletního zateplení. Nyní dochází i k vý-
m�n� výtahu. Nachazí se cca 5min od centra a 
sousedí vedle místího koupališt�. Nájemné je 
6000,- 2500,- služby (el. spole�ných prostor, tep-
lá a studená voda, topení) Kauce podmínkou Tel. 
608257716
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1v Náchod� na 
SUN, volný od 1.9. 2009 Byt je situován na jižní 
stranu, m�sí�ní nájemné �iní 3500,-K�
v�etn� tepla a TUV. TEL.:723 436 936
* Pronajmu velký byt 3+1 v centru Náchoda. 
Byt je po celkové rekonstrukci. Volný ihned. Ná-
jemné 5.500,-K�/m�s. + služby.
Vratná kauce 30.000,-K�.Tel.776 322 705
* Dlouhodob� pronajmu �ást.za�íz.garsonié-

Met. (nejl. Naho�any, �ern�ice, Vršovka...) do 
1mi. i na rekonstrukci. Tel.: 608 883 012
* Koupím rod. d�m nebo chalupu s vlastním 
pozemkem, na Broumovsku nebo Náchodsku. 
Tel: 605 212 203
* Koupím stavební pozemek na hezkém a 
klidném míst� v CHKO Broumovsko. Tel: 
739486402
* Prodám stavební pozemek v Olešnici u �er-
veného Kostelce. Cena 350 K�/m2. Tel. 732 514 
427.
* Prodám starší RD, �áste�n� podsklepený na 
Kramoln� s velkým pozemkem v celkové rozlo-
ze cca 2500m2. Klidná lokalita. Ihned obyvatel-
ný, ÚT, vodovod, kanalizace. Volný ihned. Tel. 
777664517
* Prodáme novostavbu RD 5+1 v Polici nad 
Metují, ul.Slune�ná. Cena 2660000 K�. Více in-
formací na tel.608122195. RK, prosím, nevolat.
* Prodám stav.parcely, obec Slavo�ov u Nové-
ho M�sta n.M., 450,-K�/m2, inž.sít� na pozemku. 
TEL.:731 572 044
* Prodám spáleništ� d�ev�né chalupy v Dolní 
Radechové, vhodné k dostavb� nebo demolici. 
Na výhodném míst�, dostupné z místní komuni-
kace. El., plyn, kanalizace, studna. Cena k jedná-
ní 300 tis.K�. TEL.:606 482 037
* Pronajmu zavedené pohostinství U dvojky 
ve Slav�tín� nad Metují. Bližší info na netu \“U 
dvojky\“ a tel.603 339 185
* Prodám RD (nebo vym�ním za byt 3+1 + 
doplatek) v Náchod�. Pozemek 2200 m2. Cena 
dohodou. Tel. 607 845 575 RK nevolat.
* Prodám stav.parcely, obec Slavo�ov u Nové-
ho M�sta n.M., 450,-K�/m2, inž.sít� na pozemku. 
TEL.:731572 044
* 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 � rmy. 
Dobrý p�íjezd vozidel, vše zrekonstruováno, 
k dispozici od kv�tna 2008, venkovní prostor 
o vel.250 m2 p�ed skladem též k dispozici. 
TEL.:777 152 750
* Prodám pozemek k výstavb� RD na krásném 
míst� v Jest�ebí 3 km od Nového M�sta n.M.. 
TEL.:604 966 410
* Prodáme starší rod. domek se zahradou, ga-
ráží a dílnou v Náchod� - Staré M�sto, pozemek 
cca 900 m2, nutná rekonstrukce.
Cena dohodou. 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

* Koupím stavební pozemek v Hlav�ov� pro 
výstavbu RD. Kontakt: 733 677 007
* Prodám perfektní d�m na Kramoln� samo-
statn� stojící, s bazénem a garáží. Ihned obyva-
telný. RK NEVOLAT! Volejte jen vážní zájem-
ci. Cena 4.900.000,-K�. TEL.:776 63 88 74
* Pronajmu pro kancelá�ské ú�ely 2 místnos-
ti (2x20 m2) s p�íslušenstvím, na Komenského 
ulici v Novém M�st� n.M.. TEL.: 728 609 700
* Nabízíme výrobní a skladové prostory k 
prodeji nebo pronájmu, v pr	myslové zón� 
Nového Eltonu v Novém M�st� n.M. Info. 
774000524

R�ZNÉ

* Hledám šikovného �lov�ka, jenž je schopen 
vytvo�it pro Excel ve Visual Basicu drobnou apli-
kaci. Na cen� se dohodnem.france@seznam.cz

* Pot�ebujete zvýšit p�íjem? Pouze pro aktiv-
ní zájemce! Tel. 724 427 070

* Provedu práce všeho druhu - Jste starší lidé, 
�i nemáte �as? Pot�ebujete p�ipevnit poli�ku,ob-
raz,vymalovat, posekat trávu, po�ezat d�íví �i 
n�co p�ivést nebo odvést ? Levn� a kvalitn�. 
Opravy truhlá�ské, malí�ské, nat�ra�ské �i jiné. 
Sta�í zavolat tel. 732 256 501 a jist� se domluví-
me, vcelka , Náchod a okolí
* www.hubnete.cz/toano
* Ferda Mravenec - práce všeho druhu!!! Nabí-
zím práce okolo domu, uvnit� i venku, truhlá�ské 
práce, nap�. p�íst�ešky na auta, poli�ky atd. Dále 
pokládka dlažby, drobné opravy v domácnosti. 

Tel. 737 475 246 , e-mail: Ulipos@seznam.cz
* www.internetjob.cz/tad

* Hlídání d�tí (u�itelka MŠ) 30 let praxe, hlídání 
domácích mazlí�k	 a všechny úklidové práce v 
domácnosti. Tel. 605 145 004
* Daruji cihly za vybourání a odvoz v Nácho-
d�. TEL.:608 080 068
* Pronajmu prodejnu v centru Hronova. 
TEL.:739 155 617, 732 177 304
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jarom��e. 
Tel. 774 30 80 86
* Pronajmu garáž v B�lovsi vedle Bonata na 
dobu neur�itou, el. 220/380 + vlastní elektrom�r, 
volná, nájem 1000 K�/m�s. Tel. 777 206 881
* Pronajmeme obchodní nebo kancelá�ské pro-
story v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Patro. Tel. 
606 951 546
* Provedu úklidové práce pro nebytové i byto-
vé prostory, vyklidím p	dy, sklepy atd. Seriózn�. 
Kdykoli, kdekoli, cokoli! Tel. 774 103 724
* Hubneme pro zdraví a krásu. www.hubnete.
cz/tyr79

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

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

AUTO - MOTO

* Prodám babetu cena 4000,-K�. TEL.:603 33 
22 95

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

* Prodám MAZDA 323, 1.8, r.v.2000, plná výba-
va, 96 tis.km, cena 119 tis.K�. TEL.:776 622 777

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

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

Teplice n/M-Hotel Koruna u nám.k rekonstr.,restaurace se zázemím,14 pokojů+možná vestavba,poz.745 m2 ............ 2,95mil.Kč
Broumov-Byt.dům u nám.po kompl.rekonstr.-2krát 2+1,1+1+možná vestavba,6 sklepů,dvojgaráž,slun.zahrada ..............5 mil.Kč
Starostín u Meziměstí-Pěkná chalupa po rekonstr.-nová koupelna, okna,rozvody..styl.vybavení,poz.4.808 m2 ......... 1,47mil.Kč
Česká Skalice-Pěkný řadový RD(5+1) s krb.kamny a saunou,zahrada, garáž,klidná část,poblíž centra .................2.785.000,-Kč
Náchod-Staré Město-Byt v OV 3+1(64 m2) s plast.okny,vybaven nábytkem,možnost dokoupení garáže .................1.089.000,-Kč
Náchod-Nemocnice-Pěkný družst.byt 3+1(77m2) v 3.patře,s novou koupelnou,WC a plastovými okny ...................1.140.000,-Kč
Náchod-Branka-Nadstand.druž.byt 3+1(78 m2)v 2 NP,po kompl.rekonstr.-nová koupelna,topení,plast.okna ..........1.599.000,-Kč
Broumov-2 pěkné zděné byty 2+1(celkem 105 m2),po rekonstr.-2 krb.kamna,plast.okna..,klidná lokalita ............1.299.000,-Kč
N.Město n.Met.-Komer.objekt pro výrobu a skladování,u hl.komunikace,s pozemkem 6.186 m2,všechny IS ......10.200.000,-Kč
Meziměstí-Vižňov-Pěkná velká chalupa s garáží,vhodná rekreaci,  pro trv.bydlení i penzion,poz.2.364 m2 ........ 1,47 mil-SLEVA!

Rakouská společnost
přijme nové kolegy 

- nadstandardní provize
a rychlý kariérní postup. 

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

Pronajmu 
prostory

vhodné na modeláž nehtů,
pedikůru, masáže apod.
v Náchodě blízko centra.

Volné od září 2009

TEL.:608 32 90 80                    

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  

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       



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  

�eská Skalice - zahrada o vým��e 318 m2 v osobním vlastnictví - ryba�ení, relaxace ...........................................75 tis. 
�eská Skalice - moderní byt 2+1 na klidném míst� ve zd�ném dom�, výhled do okolí ..................................1.150mil.
Náchod,ul. B�loveská - p�kný byt 1+1_.695tis., Úpice - chata s vl. pozemkem 1 746m2 ....................................550tis
Kramolna - prodej hospodá�ského stavení se zd�nou kolnou a pozemky 1 053m2 ....................................850 000,-K�
Úpice, okr. TU - d	m na nám�stí z 2.poloviny 19 st. s dalším staveb. místem, poz. 783m2................................1.8mil.
Náchod-Branka-moc p�kný byt 3+1_1.599mil.,N. M�sto n/Met. - nadst.byt 4+1 v OV ................................1.790mil. 
Police n/Met. - RD nedaleko centra s terasou, garáží a zahradou o vým��e 588m2, volný ..............................1.790mil.
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�
Bohdašín u �K - oplocený slunný stavební pozemek s inž. sít�mi v míst� o vým��e 526m2 ..............................550tis.
Police n/Met. - byt 2+1 v os. vl., pl. 60m2....650 000,-K�, Náchod - byt 3+1 v os. vl .............................1.270 000,-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 s chatou ........................................480.000,-K�
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci.....1.490mil., Broumov - byt 3+1 v os. vl. v 3.NP ..............................650tis.
Spyta u �eské Skalice - zd�ná chalupa u vodní nádrže Rozkoš s pozemkem 474m2 ................................580 000,-K� 
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.

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

ROZHODOVÁNÍ
� volba školy          � sebehledání      � výběr zaměstnání

s využitím moderní psychodiagnostiky
Irena Vašátková, psychologické poradenství

tel.608 265 551, www.vasatkova.cz          

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       

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

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

D
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608103810, 606270421

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

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

Provádíme 
ekologickou 

likvidaci vozidel 
s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel.:774 455 454,
723 378 320    

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smy-
kovým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných 
sypkých 
materiálů.

TEL.:
602 145 222 

 

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

* 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

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA
CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, OBÝVACÍ STĚNY,
LOŽNICE, SAMOSTATNÉ POSTELE,
POHOVKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE,
SEKTOROVÝ NÁBYTEK, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 	 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Pro regionální kancelář 
přijmu spolupracovníky 

na pozici asistent
pro prodej 

v kanceláři, manažer. 
Info: 777 345 132  

POZOR! 
Mimořádná pracovní příležitost. Velmi
lukrativní nabídka na pracovní místa v 

administrativní činnosti. Výdělky
od 30 000Kč/M+denní odměny za vykonanou 

práci od 500 do 1000Kč
DENNĚ! Omezená nabídka! 

Volejte ihned! 603 940 082, 731 817 679

Klempířské a Pokrývačské práce
Kofroň Miloslav   Tel.:737/624 607

� Dodávka a montáž střešních oken VELUX  
� Montáž PVC  folií na balkóny a rovné 
    střechy   
� Konzultace a kalkulace zdarma

� Dodávky a montáž všech druhů 
    střešních materiálů  
� Nátěry plechových a asfaltových krytin   
� Izolace plochých střech

www.kofronstrechy.jex.czwww.kofronstrechy.jex.cz
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 Vážený pane, v jednom z p�edchozích p�í-
sp�vk	 jste uvedl, že ustanovení $ 25 odst. 
1 písm. w) zákona o daních z p�íjm	 uvádí, 
že � nan�ní výdaje, jejich da�ová znatelnost 
je omezena, zahrnují vedle úrok	 také výdaje 
související s p	j�kami, jako jsou výdaje na 
obstarání, zpracování úv�r	 a poplatky za 
záruky. Sice nechápu, pro� se zase takto ko 
plikuje nám podnikatel	m život, ale p�esto se 
ptám, zda byste mohl blíže uvést, co se t�mito 

souvisejícími výdaji všechno rozumí. D�kuji.              K.C., Náchod
 Ministerstvo � nancí v d	vodové zpráv� uvedlo, že smyslem tohoto 
opat�ení je zabránit ú�elovým p�esun	m mezi úroky a jinými náklady, 
zejména poplatky. Proto se rozhodlo mezi � nan�ní výdaje zahrnout 
takové náklady, které by mohly ve skute�nosti p�edstavovat odm�nu 
placenou za poskytnutí p	j�ky a svým zp	sobem úroky nahradit a 
um�le si tak snížit da�ový základ.
 Podle materiálu zve�ejn�ného da�ovou správou jsou uvedenými 
výdaji zejména: náklady na obstarání úv�ru (nap�. znalecký posu-

dek vyžadovaný a 
vyhotovený bankou, 
ovšem již nikoliv posudek vyhotovený t�etím subjektem, nap�. nezá-
vislým znalcem),
- poplatky za zpracování úv�ru (nap�. za posouzení žádosti ohodno-
cení rizika),
- poplatky za bankovní záruky,
- poplatky za p�echod k jiné bankovní instituci,
- provize zprost�edkovateli p	j�ky,
- poplatky za vedení úv�rového ú�tu a správu úv�ru,
- poplatky za rezervaci prost�edk	 k �erpání, p�íp. ne�erpané pro-
st�edky,
- poplatky za p�ed�asné splacení úv�ru,
- poplatky za zm�ny ve smlouv� o p	j�ce �i úv�ru.
 Pro úplnost uvádím, že se mezi uvedené položky nezapo�ítává 
zejména odm�nu ru�iteli, penále �i jiné sankce za nesplácení úv�ru 
a kursové rozdíly.

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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KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

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

 Dozrávají Vám ve velkém cukety a pati-
zony? Rozdáváte je soused	m a známým? 
Zkuste tento recept a t�eba si jich pro vlast-
ní pot�ebu necháte doma více.
 Cuketu a patizon oloupeme a nakrájíme 
na plátky, cuketu podéln�. Z obou stran 
malinko posypeme grilovacím ko�ením a 
dáme v peká�i péci do trouby na rozeh�átý 
olej. Pe�eme také z obou stran.
 Upe�enou cuketu a patizon pokládáme 
na ope�ené krajíce tmavého toustového 
chleba (použijeme toustova�, nebo te� o-
novou pánev) a na vrch p�idáme plátek 
tvrdého sýra.
 Vše dáme na pár vte�in do mikrovlnné 
trouby. Vhodnou p�ílohou je ostrá zeleni-
nová Harissa. Tak, a
 Vám chutná...

p�eje La
ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
PRÁZDNINOVÉ PRÁZDNINOVÉ 

TOUSTYTOUSTY

   Naše nabídka pro spole�enství vlastník	 je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby a 
revizí rozvod	 pro tato média. VY budete bydlet, 
MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

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

                      
JAZYKOVÁ  ŠKOLAJAZYKOVÁ  ŠKOLA

       OD ZÁŘÍ  2009       OD 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
Squash centrum Náchod

tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod     

HRAJTE TE
!HRAJTE TE
!
Pracujte pozd�ji...Pracujte pozd�ji...


