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PRA�KY BLOMBERG
od 7 990,- K�

N�MECKÁ KVALITA
  AK�NÍ CENY

PRA�KY MY�KY SPORÁKY

VE FINIŠI

„NOVÉ 
DÝVKO“

MUŽ ROKU 2010

VÝSTAVA 
PRODLOUŽENA

Do finálního stádia se dostávají práce 

na rekonstrukci objektu, kde bude nově 

umístěna Městská knihovna v Novém Městě 

nad Metují. Jedná se o bývalou budovu 

pošty v Komenského ulici č.p.30. Celý 

projekt je spolufinancován z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj.                    (r)

s regionální tématikou se objevilo v 

Červeném Kostelci. Kameraman 

Miroslav Šolc z Police nad Metují na 

něm představuje právě krásy tohoto 

města včetně červenokosteleckého okolí. 

Komentář na DVD je kromě češtiny i v 

angličtině, němčině a polštině. Zakoupit 

můžete za akčních 50,-Kč například v 

pokladně tamního městského úřadu... (r)

Již 13. ročník charitativně - společenské 

akce „Den dobrých skutků“ a „Muž roku“ 

se uskuteční v Městském divadle Dr. Josefa 

Čížka v Náchodě v termínu od 27. do 28. 

srpna.Pořadatelem je David Novotný za 

podpory Jaro Management Praha a dalších 

subjektů.

Jak nám prozradil David Novotný, program 

celé akce je velmi bohatý.V pátek 27.8. od 

20.00 hodin se uskuteční celorepubliková 

soutěž Muž roku ČR a SR 2010, na sobotu 

je připraven koncert Petry Černocké a tělesa 

Two Voices (od 18 hodin).                        (r)

Ve Velkém sále Státního zámku v Náchodě 

(I. nádvoří) je pro vás ke shlédnutí výstava 

historických fotografií Běloveských lázní 

a dalších míst naší okresní metropole. Pro 

velký úspěch u obecenstva byla prezentace, 

pocházející především ze soukromých 

sbírek Antonína Samka a Davida Troutnara, 

prodloužena až do 12. září. Výstavu můžete 

shlédnout v těchto termínech: út-pá: 14.00 - 

17.00, so 9.00 - 17.00.                            (r)

   Smažírna a lovišt� ryb Pstražna leží 7 km od centra lázní Kudowa Zdrój, sm�rem 
na skansen lidové architektury. Pokud dostanete chu� na výbornou rybu a navíc 
vlastnoru�n� ulovenou, ur�it� �t�te dál....
   Sami si zde m�žete vyzkoušet Vaše rybá�ské um�ní. K dispozici máte hned dv� jezírka, 
kde zaru�en� tu svou rybku ulovíte. Pstruha nebo kapra Vám na míst� usmaží nebo vyudí. 
Samoz�ejm� m�žete jen zasednout ke stolu a rybku si koupit.
V �ase, kdy �ekáte na „tu svoji pochoutku“, m�žete posed�t na venkovní terase se slu-
ne�níky nebo v selské jizb� v objektu smažírny. Využít m�žete p�íjemného prost�edí ke 
krátké procházce.
....... pokra�ujeme na stran� 4

Pstražna, 
správný 
tip pro 
Váš výlet

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

       NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence 
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální 

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách 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), 

e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 
podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Uvíznutí p�edm�tu v dýchacích cestách
P�i jídle, pití, p�i hrách �i jiných �innostech m�že dojít k vniknutí drobných 

p�edm�t� do dýchacích cest. P�i nep�íznivých okolnostech, zejména v závislosti 
na velikosti, tvaru a konsistenci t�lesa m�že dojít i k ohrožení samotného života 
postiženého �lov�ka.

Pokud se vyskytneme u dusícího se �lov�ka, je pot�eba jednat rychle a rozvážn�. 
Pokud �lov�k, který lapá po dechu je schopen mezi kašlem alespo� �áste�n� 
vyslovit n�jaké slovo, nebývá p�ímo ohrožen na život�. Zásadn� ho nesmíme 
bouchat mezi lopatky, nebo� by úder mohl zp�sobit zapadnutí uvízlého p�edm�tu 
hloub�ji do dýchacích cest. Pacienta pouze vyzveme k tomu, aby kašlal usilovn�ji 
a to obvykle sta�í aby zapadlý p�edm�t sám vypadl.

Osoba která nem�že dýchat, kašlat, ani mluvit, je p�ímo ohrožena na život�. 
Stojícího pacienta dostate�n� p�edkloníme, postavíme se za n�j, jednou rukou 
podpíráme jeho hrudník. Hranou druhé ruky ho razantn� ude�íme mezi lopatky. 
Pokud k uvoln�ní t�lesa nedojde, zopakujeme toto ješt� n�kolikrát, aniž bychom 
postiženému pacientovi dovolili zvedat se zp�t do stoje. V p�ípad�, že se ani po p�ti 
pokusech nepoda�ilo uv�zn�né t�leso z dýchací cesty vyrazit, zm�níme zp�sob. 
Op�t si stoupneme za pacienta, který je stále hodn� p�edklon�ný, položíme své 
ruce na horní �ást pacientova b�icha a spojíme je propletením prst�. Poté prudce 
zatáhneme pažemi k sob� a pon�kud nahoru, �ímž zdola stla�íme hrudník, zv�tšíme 
tím tlak uvnit� n�j a nep�ímo se tak snažíme vypudit t�leso z dýchacích cest. Tento 
manévr je však neú�inný u obézních osob a nesmí se provád�t u t�hotných žen, 
kojenc� a malých d�tí. U nich se doporu�uje st�ídat 5 úder� mezi lopatky a 5 stla�ení 
hrudní kosti, stejn� jako u masáže srdce. Do odstran�ní p�ekážky pokra�ujeme 
v p�ípad� pot�eby st�ídáním p�ti úder� do zad s p�ti stla�eními až do vypuzení t�lesa.   

Hasi�i

�eský zahrádká�ský svaz základní organizace Teplice nad Metují, Územní 
sdružení Náchod a M�sto Teplice nad Metují si Vás dovolují pozvat na jubilejní 

okresní 6.REGIONÁLNÍ ZAHRÁDKÁ�SKOU 
VÝSTAVU. 

Výstava se koná v Teplicích nad Metují ve dnech 3. až 5.zá�í 2010 
v základní škole a p�ilehlém parku.

Slavnostní zahájení prob�hne v parku v pátek 3.zá�í v 15 hodin.
P�ipraven je bohatý doprovodný program: denn� hudební koncerty, odborná poradna, 

prodej zahrádká�ských pot�eb, sout�že o nejhez�í d�tský obrázek, o nejlepší expozici, 
o nejlepší exponát. Ukázky historických �emesel, �ezbá� motorovou pilou, �ezbá�i ovoce 
a zeleniny, trenažér dopravních nehod, výstava historických vozidel.

Pátek 3.9. 10 hodin slavnostní zahájení za ú�asti VIP host� v Dom� zahrádká�� ASTRA
15 hodin slavnotní zahájení v parku: ostrost�elci, Klapeto, vystoupení žák� mate�ské 

školy v Teplicích n.M.
Sobota 4.9. 8-12 hodin koncert dechové hudby Opo�enka, mažoretky
- pr�vod m�stem a vystoupení v parku
13-17 hodin vystoupení hudební skupiny KANTO�I
výstava historických vozidel po celý den
Ned�le 5.9. 8-12 hodin vystoupení hudební skupiny SLAV	
ÁCI
13-15 hodin vystoupení modelá�� a mnoho jiného

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

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Ve sv�tovém obchod� zaujímá káva výsadní postavení. Úroda �i neúroda, pokles �i 
vzr�st ceny jsou p�edm�tem mnoha rozhovor� významných 	 nan�ník�. Snaha zabránit 
výkyv�m ceny na sv�tovém trhu vedla k vynálezu kávy instantní. Coffea arabica, druh 
nejdéle známý a divoce rostoucí na svém prap�vodním území v Etiopii, se dostala ve 14. 
století na st�l Arab� jako tzv. „ víno z rostliny“ - arabsky „qahva“.

Otázka obsluhy v restauraci je v�tšinou typická: „P�ejete si Turka nebo Presso?“ Dnes už 
to ale mnohým nesta�í. Vyžadujeme dobré Espresso z kvalitní kávy s jemn� krémovitou 
p�nou. Máme rádi i Cappuccino - espresso s cukrem a s �epi�kou nap�n�ného mléka, která 
má vypadat jako kapuce, aby káva dostála svému jménu. Mražená káva (Frappe) je zase 
populární v lét�, zvláš� když ji smícháme se studeným mlékem a prot�epeme v šejkru s 
ledem. Francouzi pijí hodn� mlé�nou bílou kávu Café au lait, kterou u nás dostaneme pod 
názvem Latté. P�i správném servisu nám p�inesou sklenici netu�ného horkého našlehané-
ho mléka a asi 5 cl �erné kávy (Espresso) v malém džbánku. Kávu pak p�elijeme do mléka. 
My Vám nyní nabízíme n�co mezi kávou a zákuskem, prost� pochoutku.

POMERAN�OVÁ KÁVA
Jednu kostku cukru necháme nasáknout asi ve 2 cl pomeran�ového likéru. Vložíme do 

rendlíku a zah�íváme, až se za�ne cukr rozpoušt�t na karamel. Poté zalijeme p�ipravenou 
kávou /asi 1,5 dl/ a zah�ejeme. Horkou kávu p�elijeme do silnost�nné sklenice, ozdobíme 
pa�ížskou šleha�kou a hoblinkami kandované pomeran�ové k�ry. M�am !!!

Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So�a Šr�tková 
a Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 

Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Káva

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (13)

Na pozemku bývalého OSP, vpravo od Pol-
ské ulice vznikla v roce 1990 ješt� úpln� nová 
	 rma. Majitel, Ing. Julius Šimko zde posta-
vil nové budovy �.p. 2000, v nichž zavedl 
dle �eských podklad� a bez p�isp�ní cizího 
kapitálu výrobu odsava�� a vysava�� pro 
pr�myslové ú�ely. Zahájil také výrobu cen-
trálních vysava�� pro rodinné domky a zdra-
votní objekty. Zam�stnává v sou�asné dob� 
25 d�lník�. Do zahrani�í jde 30 % produkce 
	 rmy. Za tak krátkou dobu už výrobky zís-
kaly deset ocen�ní na mezinárodních výsta-
vách.

P�ipravil Antoní Samek, pokud máte 
ješt� n�jaké další poznatky, doklady a fo-
togra� e o uvád�ných objektech k zap�j-
�ení atd., sd�lte je prosím na adresu: 
samek.beloves@seznam.cz nebo do re-
dakce ECHA.

E K O - Š I M K O

 � Firma Eko Šimko

 VZPOMÍNÁME
  Dne 5.srpna 2010 uplynulo 11 let co nás na-
vždy opustil pan Josef Rajl z Kramolny.

Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.

Synové Milan, Josef a dcera Jana 
s rodinami a vnou�aty

          VZPOMÍNKA
       Dne 6.srpna 2010 jsme vzpomenuli �ty�i roky    
      ode dne, kdy nás navždy opustil náš drahý man-
žel, tatínek, d�de�ek a prad�de�ek, pan Josef Švorc 
z Náchoda.

Stále vzpomíná 

manželka a dcery s rodinami

          VZPOMÍNKA
      Dne 21.srpna 2010 by se dožil 100 let pan    
     Otto Friedl z Dolní Radechové.

Hrou osudu byl 26.dubna 1942 v koncentra�-
ním tábo�e Maunthausen popraven.

stále na n�ho vzpomínají synové

V minulém �ísle ECHA jsme u této vzpomínky omylem zve-
�ejnili jiný text. Všem rodinným p�íslušník�m, p�átel�m a ka-
marád�m pana Rajla se omlouváme.       redakce novin Echo

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 13.8.2010 uplyne jeden smutný rok, kdy 
nás navždy ne�ekan� opustila naše drahá ma-
minka a manželka, paní Radoslava Tylšová 
z Vysokova.

Kdo jste ji znali, vzpome�te s námi

manžel a dcery s rodinami

TIŠE VZPOMÍNÁME
Dne 14.8. uplyne 20 let od okamžiku, kdy nás 
navždy opustil m�j milovaný manžel, tatínek 
a d�de�ek pan Josef Buryška.
V tento den odešla i jeho maminka Božena 
Buryšková z Babího.
Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.

Na oba vzpomínají  manželka V�ra, 
dcery s rodinami
a vnou�aty 

 RYBAŘINA
- MYSLIVOST 

- ZVERIMEX
K.ŠOLCOVÁ - NÁCHOD - PLHOV

 Potraviny Verner-I.patro
Nabízíme široký sortiment výrobků,

 živé návnady - červy, rousnice aj.

 Dárkové poukázky 200, 500 a 1000 Kč.  

tel. 776 687 510 , 775 261 853 

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.

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-K�.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
ROZVOZ ZDARMA

Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

LEŠENÍ
Pronájem, 

montáž, prodej

 
od firmy KJ MAX spol. s r.o., 
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

spol. s r.o.

Krajový řadový dům v klidné části centra České Skalice  .....................................................................1 900 000,-Kč
Pěkný byt 3+1 v OV po částečné rekonstrukci v Novém Městě n. Metují  ..............................................1 590 000,-Kč
Větší rodinný dům s udržovanou zahradou v Červeném Kostelci  .........................................................2 190 000,-Kč
Zajímavý pozemek možný k výstavbě RD v klidné části  Světlé u Hořiček  ...............................................249 000,-Kč
Větší rodinný dům s udržovanou zahradou ve Velkém Poříčí ................................................................2 449 000,-Kč

Rodinný dům – vilka s výhledem na Náchod – Babí
K prodeji se nabízí rodinný d�m, vilka s nádherným výhledem do krajiny. 
Nemovitost má dobrý p�íjezd, dostatek soukromí, v�tší technické zázemí: 
3 garáže s dílnou umož�ující i p�ípadné komer�ní využití. Dispozice: 
1.PP – dv� garáže, dílna, prádelna a sklípek, 1.NP – velká terasa, garáž, 
vstupní hala, 2 obytné místnosti, soc. za�ízení, 2.NP – 3 obytné místnosti, 
balkón. Objekt p�ipojen na el., vodu, septik. Plyn a obecní kanalizace na hranici 
pozemku. RD je v p�vodním stavu a vyžaduje opravu. � Cena: 1 690 000,-K�

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP



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
DM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
DM 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

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 10% 

NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, �eská Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

�������	
����������������	��	��	��

tel.: 491 474 150, 608 121 150

� �������	
	�����	��	
	����
� �������
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�����	�������

Talíř ve znamení sorbetů

Letošní vrtkavé po�así si zahrává i s našimi chut�mi. Zatímco v �ervenci 
jsme padali vedrem a ochlazovali se hojn� zmrzlinou, srpen nás nemile 
p�ekvapil lijáky a bleskovými povodn�mi. M�žeme jen doufat, že se k 
nám letní po�así alespo� na pár týdn� vrátí, a my si ješt� na lahodných 
mražených krémech pochutnáme. Letos jsme se už jednou v našem mini-
seriálu zmrzlinou, její historií a sou�asností zabývali, nyní si „posvítíme“ 
na jeden z jejích druh� - na sorbety. Arabské slovo scherbet znamená slad-
ký sníh, z n�j vzniklo italské slovo sorbetto. Jedná se o vodovou zmrzlinu, 
p�ipomínající ochucenou ledovou t�íš�. Sorbety musí obsahovat nejmén� 
25 % ovocné složky (pokud se jedná o citrusy a exotické ovoce, pak je 
dolní hranice 15 %), nesmí se však do nich p�idávat tuk. Oblíbené jsou 
nejen ovocné sorbety, ale i sorbety ze zeleného �i �erného �aje a z lehkých 
vín, �asto i ze sekt�. Historie sorbet� sahá až do starov�kého �ecka. V 
antickém sv�t� byla studená pochoutka velkou vzácností, kterou si mohli 
dovolit jen ti nejbohatší ob�ané. Za existenci sorbetu prý vd��íme Ara-
b�m, kte�í se usadili na Sicílii. Známí milovníci sladkostí posílali svoje 
otroky na Etnu pro sníh a ten pak míchali s vynikající sicilskou citronovou 

š�ávou a s cukrem. Tak tedy ochutnejte osv�žující sorbety i v p�ípad�, že 
nás srpen po�astuje i n�jakými t�mi dešti.

Sorbet z lesního ovoce
100 g krupicového cukru, malý svaze�ek �erstvé máty peprné, 500 
g lesního ovoce, citronová š�áva.
Cukr smíchejte se 100 ml vroucí vody a nechte na ohni tak dlouho, až se 
úpln� rozpustí. Pak stáhn�te z plamene, p�idejte lístky máty a nechte asi 15 
minut stát - cukrový sirup tak krásn� nasaje mátovou v�ni. Potom m�žete 
mátu vyjmout a vyhodit. Ovoce rozmixujte dohladka, p�idejte citronovou 
š�ávu a mátový sirup. Sm�s p�elijte do mrazuvzdorné nádoby a vložte na 
hodinu do mrazáku. Ihned poté podávejte. Sorbet by nem�l z�stat v mraz-
ni�ce déle, byl by p�íliš tvrdý.
Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou �tená-
�i na webu ECHA v sekci Partne�i.
Text p�ipravují žáci a pracovníci St�ední školy hotelnictví a pod-

nikání S�MSD, Hronov, s. r. o., www. hshronov.cz

Ochutnali jste 
už moderní sorbet?

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

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

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

MD, podnikatele

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání 
a rovnání 
zeminy
a jiných 
sypkých 

materiálů.

TEL.: 602 145 222

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
� možnost kvalifikace - ZK p�i SOU Služeb Praha

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

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

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.
tel.: 605 985 515, 491 473 006

e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M�sto n.Metují 

                

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,

rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

Nabízíme k pronájmu kancelářské 

prostory pro podnikatelské využití 

v nově zrekonstruovaném objektu na 

Husově náměstí v České Skalici. 

Zcela nové, 2.nadzemní podlaží, celk. 
rozloha 106 m2 + sociální zázemí vč. 
kuchyně. Kancelářské prostory jsou od 
sebe oddělené a je možné jejich proná-
jem samostatně, kde plocha jedné kan-
celáře je od 20 m2 do 30 m2. 

Info o ceně a možnosti prohlídky 

na tel. 733 395 604

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga

UČEBNICEUČEBNICE 
� U nás koupíte učebnice pro všechny 
   typy středních škol
� na učebnice poskytujeme SLEVU
� dejte nám seznam - ostatní zařídíme 
  - k vámi danému datu připravíme 
  + přidáme SLEVU a knihu ZDARMA

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

Naproti kinu Vesmír: Hurdálkova 206, 547 01  Náchod

JUDr. Edita Divišková, notá� 
jako soudní komisa� nabízí 

k prodeji:

budovu �.p. 117 ve Verné�ovi-
cích se stav.parc.�.152 za min.

cenu 210.000,-K�.

V p�ípad� více zájemc� bude 
pro hodnocení platit vyšší na-
bídka. Zájemci mohou dávat
nabídky soudnímu komisa�i

do 30.9.2010.

tel.�. : 491 543 869

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu

* měsíční splátky
* na dobu 8 až 13 měsíců
* hotovost až do domu

* rychlé jednání 

5 - 50.000,-Kč

TEL.: 725 725 839

RADEK HORÁK
STAVEBNÍ 

A POKRÝVA�SKÉ 
PRÁCE

tel. 728 270 123
e-mail: spp.horakradek@seznam.cz
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PP�SKÉ�SKÉ �SKÉ �SKÉ �SKÉ �SKÉ �SKÉ 

Provádíme: * sádrokartony * dlažby a obklady 
* bytová jádra * veškeré zednické práce

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

platí do konce zá�í

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

Sleva 30 % Sleva 30 % 
na hru na hru 
ricochet ricochet 
a squasha squash

Realitní Kancelá� REKA - Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz 
O další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v  realitní kancelá�i REKA, nám�stí 

T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765,
a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901.

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Opo�no-�ánka – rovin.poz cca 1200 m2 ke stavb� RD se sít�mi,Dobrý p�íjezd ....290,-K�/m2

Bezd�kov n.Met.- p�kný, rovin.poz.779 m2, opl s chatkou, ve�.voda, p�íjezd ...... 260.000,-K�
Hronov – pronáj. Bistra 70 m2 na nám�stí za 6.500,-K�/m�s a obchodu za  ...... 15.000,-K�/m�s.
Opo�no – novostavba RD 7 místností s podkrovím, poz.972 m2, super místo ... 2.710.000,-K�
Velké Svato�ovice – RD v rekonstr.,1+2 nová st�echa, p�ipr.na p�d.vest .......... 1.157.000,-K�
�eská Skalice – RD s bytem 155 m2 a 2 obchody, 2 garáž, sít� ve� ................... 2.625.000,-K�
�ervený Kostelec – byt 2+1, 54 m2 v r.2011 v OV, ve 4.pat�e,výtah ................. 1.155.000,-K�
Náchod – byt 2+kk, 55 m2  / r.2018 v OV/, dlažba, balkon, zd�ný ........................ 948.000,-K�
�.Kostelec Horní- stav.poz. 1 774 m2, p�kné místo,sít� v dosahu .......................400,-K�/m2

Ba�etín-starší roubenka s poz.2518 m2,230/400V, suché WC, super místo ........... 830.000,-K�
Náchod – dr.byt 1+1v 6 NP s výtahem, 44,4m2, balkon, upravený ........................ 665.000,-K�
Náchod – byt 3+1 v OV, 2NP,zd�ný 72 m2, zateplený, upravený.ÚT dálk ......... 1.158.000,-K�
Náchod – p�kný byt 1+2 v OV 53 m2,zd�ný, výtah, plast.okna. zd�né jádro ........ 895.000,-K�
Mezim�stí- p�kný byt 1+5 v OV, 89 m2, po úpravách,výtah,ÚT dálk ................... 740.000,-K�
Velký D�eví� – v�tší objekt –restaurace, v pat�e sál, sklep,p�da, sít�, 675 m2 ... 1.170.000,-K�
Solnice – menší RD po úpravách, 1+2,sít� ve�,.krb.kamna, kolna, poz.272 m2 ..... 896.000,-K�
Kleny –v�tší RD 8 místn., p�da, nová st�echa,sklep, 
OV,studna,poz.1364 m2 . 1.520.000,-K�
Náchod – menší RD 1+3, p�kný, el.p�ímot., koupelna,WC, poz.81 m2 ................. 875.000,-K�
�eská Skalice – RD v p�íz.1+1 v pat�e 3 místnosti, sít�, ÚT pevná, 690 m2 ...... 1.355.000,-K�
�.Metuje-Vlásenka – krásná chalupa po rek.,stal.vybavená,1016 m2 ............... 1.930.000,-K�
Rtyn� v Podkrk.- stavební, opl. poz. 1028 m2, sít� u poz.,p�kné místo ................ 315.000,-K�
�eská Skalice- koncová, �adová garáž zd�ná 21 m2 ................................................ 52.000,-K�
Velké Po�í�í – 2 gener.RD s poz.833 m2. 2 garáže, ÚT plyn,super místo ........... 1.870.000,-K�
Borová – RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyho�ení.Nutné opravy .................... 495.000,-K�
�eská Skalice – opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky,230/400V, sít� u poz ............. 675.000,-K�

MATE	SKÉ 
CENTRUM

V areálu Kry-
tého plavec-
kého bazénu v 
Dobrušce má 
sídlo Mate�ské 
centrum Has-
trmánek, které 
nabízí rodi��m 
s malými d�tmi 

zajímavé strávení volného �asu. Zakladate-
lem a provozovatelem centra je stejnojmen-
né ob�anské sdružení. Pobyt v centru je pro 
d�ti zdarma, rodi� doprovázející ratolest pla-
tí pobytné ve výši 20,-K�. Ro�ní �lenství v 
ob�anském sdružení pak p�ijde na 400,-K�. 

(r)



491 421 711 

obchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.cz

VELKÉ PRÁZDNINOVÉ 
VELKÉ PRÁZDNINOVÉ 

SLEVY!SLEVY!

„NOVÉ ZA STARÉ“„NOVÉ ZA STARÉ“

Pstražna, 
správný tip 

pro Váš výlet
.... dokon�ení ze strany 1

A Ti z Vás, kdo dají p�ednost p�ed 
v�ní pe�ených ryb n��emu trvalejšímu, 
mohou si zde vybrat ze široké nabídky 
dekorativních stromk�, vhodných jak k 
dotvo�ení exteriér�, tak pro zkrášlení 
klasického bytu.

Na objednávku Vám tu p�ipraví tábo-
rák s pe�ením selete nebo jehn�te.

V Pstražne je sezóna již v plném prou-
du, otev�eno tu mají denn� od 10 do 22 
hodin.

Smažírna je s dosahu oblíbené cyk-
lostezky Kladským pomezím. Proto 
šlápn�te do pedál�, obujte pevné boty, 
nastartujte Váš v�z a ud�lejte si p�kný 
výlet.

Kudy? * Cyklotrasa z Hronova... 
šlápnete do pedál� z Hronova na Ž�ár-
ky - potom sm�r hrani�ní p�echod Doly 
(na mapce �ervená šipka) a máte to už 
jen dva kiláky - cíl: Pstražna

* Autem do Kudowy Zdroj, první sv�telná k�ižovatka, je tam benzinová pumpa, dejte se k ní vlevo (šlapejte na plyn tak dlou-
ho až budete 7 km od centra Kudowy) a neuhn�te ze sm�ru na skanzen lidové architektury ... cíl: Pstražna

p�ipravila La�ka Škodová

VYSOKOVSKÝ KOPEC 
TECHNIKY

Přijďte si zacvičit 
každé pondělí od 13.9. v 18.30 hod. opět na ZŠ Plhov Náchod 

1 hod. 40,-Kč (latinsko-americké rytmy zumba, salsa, samba, 

merenque, reggaeton, africké prvky, prvky tae bo…)  
Zaměřeno na spalování tuků a posilování všech tělesných partií. 

Vhodné pro všechny!!

Tříměsíční KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY opět od 13.9. v 17.30 hod. 

ve stejné tělocvičně. Nutná rezervace!! Dále kurzy Rychnov n.Kn., 
Nové Město n.Met., Opočno, Černožice. 

Bližší inf. na tel.: 777 610 954 nebo e-mail: Marketazahourkova@seznam.cz 

Pronajmu v této vile 
v Borské ul. v Náchod� 
dv� samostatné bytové 

jednotky ve stejném pat�e.

Volejte prosím
777 850 050  

Na Letišti Náchod - Vy-
sokov se 21. srpna od 
13 hodin uskute�ní již 
IV. ro�ník akce „Vyso-
kovský kopec techniky“. 
Po�adatelem je AERO-
KLUB Náchod - Vyso-
kov. T�šit se m�žete na 
p�edvád�ní funk�ních 
model� parních stroj� a 
za�ízení, sraz auto - moto 
veterán�, slet ultraleh-
kých letadel, letové a 
statické ukázky, statické 
a letové ukázky model� 
letadel atd. Ob�erstvení 
zajišt�no v areálu letišt�. 
Vstupné 30,-K�, parkov-
né 20 K�,-                          (r)

 foto: Coyotak
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www.bazenymachov.cz

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

Mezinárodní 
 rma d�tského 
oboru hledá:

Obchodního zástupce 
na území �R

Požadavky: � aktivní znalost polského 
jazyka � dispozice � dobré komunika	ní 

schopnosti � vlastní auto (první 3 m�síce) 
� min. st�ední vzd�lání

Nabízíme: � atraktivní plat � práci v dyna-
mické � rm� � služební auto (po 3 m�sících)

kontaktni osoba: Marcin Syguda
info@mini-mini.com.pl
Tel +48 34 317 19 40

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Otev�eno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

Ing. Alena Lochmanová
Na Hamrech 874 (řemeslnické centrum),

547 01  Náchod

e-mail: a.lochmanova@seznam.cze-mail: a.lochmanova@seznam.cz
www.autolaky-lochmanova.czwww.autolaky-lochmanova.cz
Tel.: 607 830 870 * 777 321 870Tel.: 607 830 870 * 777 321 870

Nabízíme:
�� míchání autolak� fy. LESONAL
    a MAX MEYER
�� prodej materiál� a pot�eb pro autolakýrníky
�� široký výb�r sprej�
�� pln�ní sprej�
�� materiály na ochranu spodk� a dutin voz�
�� autokosmetika
�� �istící prost�edky HG

Provozní doba:Provozní doba:
Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.

AUTOLAKYAUTOLAKY

Přijmeme správce
- na plný pracovní úvazek 

pro rekreační objekt v Orlických horách.

Náplň práce - správa, údržba a orga-
nizace provozu rekreačního střediska.

Požadujeme: komunikační schop-
nosti, spolehlivost, samostatnost, ři-
dičský průkaz skup. B, C.
Nástup možný ihned. Byt k dispozici.

přijmeme pokojskou 
na zimní sezónu 2011
Ubytování zajištěno.

Nabídky (životopisy) zasílejte na 

e-mail: Info@kamenec-oh.com



*  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  *

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991

VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 724 869 259

*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104

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

N.Město n/Met.-“Na Františku“-Pěkný,kompletně zrekonstruovaný,větší RD,s novou přístavbou a nadstandart.vybavením .............5,25 mil.Kč
Dobruška-Dvougenerační RD (2krát 3+1) na pěkném a klidném místě,5 min. chůze od centra,kompl. podsklepen,poz.775 m2 ..........2,15 mil.Kč
Náchod-Větší RD s 3 volnými byty (2 jsou s balkony),v centru-2,9 mil.Kč a RD (2+kk,3+1)2 garáže,klidná část,poz.291 m2 .................2 mil.Kč
Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2),část.rekon.,klidné místo-1,2 mil.Kč a pronájem obchod.a kanc.prostorů v centru ..... od 1.200,-Kč/m2/rok
Šonov u Broum.-Krásná usedlost se stájemi,garážemi a poz.5.250 m2-4,9 mil.Kč a nadst.byt po rekon.3+1 (75 m2)2 garáže ..........650.000,-Kč
N.Město n/M.-Řadový,zateplený,dvoupodlažní RD(5+1),s garáží-2,195 mil.Kč a velký,řadový,třípodlažní RD „Na Františku“ ........3,395 mil.Kč
Dobřany v O/h-Větší RD (6+1),nové elektro-dvoutarif,klidná část,v obci devítil.škola-možnost i výměny za malý byt .. 680.000,-Kč-k jednání
Slavoňov u N.Města n/Met.-RD (5+1) s větší stodolou a půdou k vestavbě,po část.rekonstr.,klidné místo,poz.2.426 m2 ...............1,55 mil.Kč
N.Město n/M,Slavoňov,Vršovka,Jestřebí,Bohuslavice,Machov-pozemky pro výstavbu RD,většina s inž.sítěmi,pěkné lokality .................info v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Prodej elektrokol 
a elektroskútrů

www.automotodum.cz

Přestavby aut na LPG
www.autonaplyn.cz

Jaroměř   Tel:777962205

NEZBÝVAJÍ VÁM PŘED 
VÝPLATOU FINANCE ?

RYCHLÉ PŮJČKY
1.000,- Kč až 3.000,-Kč SPLATNOST 30 DNŮ

6.000,-Kč až 35.000,-Kč SPLATNOST AŽ 5 LET

Nám.T.G.M 43, Náchod,budova Pošty 2 .patro

491 420 391,731 463 005

PŘIJMEME SPOLUPRACOVNÍKY

Zavedená jazyková škola 
hledá lektory cizích jazyků.

Kontakt: 739 596 803

Venclík J. 604 715 135    jirivenclik@seznam.cz    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- BEZ BOURÁNÍ 

(SYSTÉM DRYBAND)
- ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍ POD�EZÁVÁNÍ
- CHEMICKÉ  INJEKTÁŽE

dále opravy komín�, p�j	ování odvlh	ova	�....

Antikorozní ochrana 
podvozků a dutin automobilů
Info a objednávky na tel. 

776 22 77 24
Červen – říjen!
Omezená kapacita!

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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.
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EJVYŠŠÍ CENY

OSOBNÍ BANKROT
oddlužení zákonnou cestou
Značná úspora a rychlost.

Tel.: 604 588 681
e-mail: kujals@seznam.cz

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

starožitný nábytek
dveøe
obložení stìn a trámových stropù
provádíme pùvodní ratanové výplety

SEZNÁMENÍ

* 59letá 168 cm vysoká se ráda seznámí s mužem do po-
hody i nepohody, p�im��eného v�ku pro trvalý vztah. Na-
jdu t�? Tel. 733 170 703
* Hledám milého, veselého muže do 60 let, k vážnému 
seznámení. Jsem rozv. 56 /164 a bydlím na vesnici. Ná-
chod a okolí. Tel. 776 060 313

BYTY

* Pronájem nové zd�né garzonky (28 m2) v centru 
N.M�st� n/M., s plast.okny,1.patro.Cena se službami je 
5.600,-K�/m�s.a pronájem reprezent.kancelá�í od 13 m2 
(2.000,-K�).Tel.602 204 002
* Nabídn�te v Náchod� i okolí byt 1+1 v os. vl. s balkó-
nem nebo malý domek �i zd�nou chatu.Tel.: 608 88 30 12
* Pronájem zd�ného,p�kn� za�ízeného bytu 2+1 (45 
m2) v Náchod�,4 NP,klidné místo,cena 5.000,-K�/m�síc,-
tel.602 204 002

* Sháním pronájem menšího bezbariérového 
bytu pro staršího pána na vozíku.Nejlépe v Novém 
M�st� nad Metují. Info prosím na 774 047 170

* Koupím byt 1+1 v os. vl. v p�ízemí v Polici n/Met. 
nebo Hronov, tel. 773 559 014
* Prodám v Náchod� p�kné byty 2+1 a 1+1 v OV cihla 
nedaleko centra, zateplený, plast. okna. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s balkonem, 42,41m2 
ve 2.NP v Náchod� na Lipím naproti hospod�, nájem-
né 4.000,-K� + inkaso 2.200,-K� + kauce 18.600,-K�. 
Tel.:608 90 30 70.
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 80m2 v Novém M�st� 
n/M. D�m je zateplen, plastová okna, možnost p�ipojení 
internetu. Volný od 1.11. P�i nástupu kauce 20000,-K�. 
tel 608323373
* Pronajmu p�kný slunný byt 2+1 v Náchod�, s bal-
konem, výtahem, nová plast. okna, zateplení domu. Tel. 
732 167 291
* K dlouhodobému pronájmu se nabízí byt 2+1 v Ná-
chod�, Kladská ulice. Cena: 4 500,-K� + zálohy za služby. 
Tel.: 774 311 404
* Hledáme byty do dlouhodobého pronájmu 1+1, 
2+1, 3+1, 4+1 v Náchod� v okolí Rubeny. 
TEL.:720 146 821
* Prodám velký dvougenera�ní rodinný d�m v Polici 
nad Metují. Nový kotel na biomasu, nová okna, st�echa 
atd. Cena: 2.200.000,- (cena k jednání). Nutno vid�t. RK 
nevolat!! Tel.:732 340 159 (volat po 16hod.)
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídlišti u ne-
mocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu garsoniéru v Hronov� - dlouhodob�. Tel. 
608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+1 v NA - Plhov, 1+1 B�loveská 
a 1+1 v RD se zahradou B�loves. Náj. 3500 + ink. Tel. 
737 411 933
* Pronajmu 2+1, Náchod - B�lov�ská. ul., nová okna, 
balk., sklep. Nájem: 3000,-K� + inkaso + kauce. Volný 
ihned. Tel.775 67 13 44
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov�. TEL.:736 537 033
* Nabízíme k prodeji cihlový byt 3+1 v OV, 60 m2 
po celkové rekonstrukci v klidné �ásti Náchoda - Pur-
ky�ova ulice. Parkování u domu, zahrada, kuchy�ská 
linka, vlastní plynové topení. Cena 1 319 000,- K�. Tel: 
739 624 610.
* Prodám byt 1+1 v Náchod�, p�kn� zrekonstruovaný. 
Nutné vid�t. Tel.: 777 657 995
* Pronajmu garzonku, Náchod, Plhov, volná ihned, 
2500 K� + služby a enegie. TEL.: 605 536 983
* Prodám byt 2+1 v Hronov� - Velké Po�í�í. Tel. 
606 115 386
* Prodám byt 3+1 v DV o vým��e 65 m2 ve Velkém Po-
�í�í. P�i rychlém jednání sleva. Cena 740.000,- K�. Tel: 
604756688, RK nevolat !!!
* Pronajmu zd�ný 2+1 u bus nádraží v Náchod�, nová 
euro-okna, nová rekonstrukce koupelny + WC, nájem 
4500,-K� + zálohy na energie, kauce 12 000,-K�, dlouho-
dob� od 1.10.2010, tel. 602 101 207
* Pronajmu byt v Jarom��i - 2+1. (za 5500,-K� + služ-
by) Tel. 608 257 716
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt 2+kk v cen-
tru Náchoda, kauce 20 tis.K�, nájem 5000,-+ inkaso. 
TEL.:608 445 401
* Pronajmu klidný družstevní byt v centru Náchoda. 
Kuchy�. linka, balkon, sklep, parkování, plast. okna, kau-
ce nutná, platby jen bankovním p�íkazem. Podrobnosti 
na tel. 724 261 369 po 19 hodin�.
* Pronajmu byt 3+1 v RD v Náchod�, za�ízená kuchy�, 
nájemné 6000,-K� + inkaso. TEL.:603 491 836
* Vym�ním starší d�m u Náchoda za byt v osobním 
vlastnictví (výpis se sbírky listin), I. kat., nejlépe 2+1 (asi 
50 m2), 1. patro (lodžie) v centru Náchoda (cihelný d�m) 
+ doplatek. Tel. 491 422 679 RK nevolat
* Prodám byt v OV, 1+kk 28m2 + lodžie v 
eské Skalici. 
Panel. D�m po rekonstrukci. TEL.: 721 628 547
* Pronajmu �ást.za�ízený byt 1+1 v Náchod� blízko 
centra, nájem 5000,-K� v�.inkasa, kauce. Volný od konce 
zá�í. TEL.:608 024 895

* Prodám byt 3+1 OV v Náchod�-Staré M�sto. Cena 
890.000,- K�. Tel: 724080334
* Pronájem bytu 1+1 v Náchod� - B�lovsi. Kauce 
10000.- K�. Mobil: 736 539 846
* Pronajmu byt 2+kk a 2+1 v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod�, nedaleko cent-
ra, nájemné 3000,-K� + služby, kauce 6000,-K�, tel. 
608 21 99 82
* Prodej bytu 1+1 49 m2 + balkon, 3.poschodí v novém 
dom� s výtahem, Nové M�sto n.M. B�ezinky. TEL.:776 
352 469
* Pronajmu byt 1+1 Nové M�sto n.M. Malecí, nájem 
2600,-K� + inkaso, kauce. TEL.:774 115 237
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i u gymnázia. 
Cena 398.000. Tel.: 775 061 233
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. Tel: 
774777073
* Prodám byt 1+1 v Jarom��i, cena 800 tis.K�. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palachova ul.1457, 
nájem 5000,-K�+1800,-K� služby. TEL.:775 061 233
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Husova (bývalá Jed-
nota). Velmi dobrý stav, parkování zajišt�no v areálu. Byt 
4+kk, 75 m2, 5900,-K� + inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-
K� + inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 5100,-K� + inkaso. Kauce 
10 000,-K�. TEL.:777 152 750
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�sta n.M., 
p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�chá. Tel: 
775777073
* PRODÁM BYT 3+1 V DV S BALKONEM, V NO-
VÉM M�ST� N/M, PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI, 
ZD�N.ZATEPL.DOMU. CENA 1 290 000 K� (k jedná-
ní) tel.776 031 948
* Koupím byt v Náchod� 1+1 nebo 2+1, platba hotov�. 
TEL.:736 222 449
* Pronajmu byt 2+1 v cihlovém dom� v Náchod�. Sou-
�ástí bytu je sklep, soukromé parkovišt�, malá spole�ná 
zahrádka. Rozloha bytu 78 m2. Topení a oh�ev vody je 
na plyn, ostatní za�ízení je na elektriku. Nájem v�etn� zá-
lohy na vodu je 4500K� + zálohy na plyn a energie �inní 
dohromady 2000K� (po�ítáno pro 3 osoby). Vratná kauce 
10000K�. Ihned k nast�hování. Tel: 604 847 926
* Prodám v Náchod� rekonstruovaný byt 3+1 v OV, 
v�etn� spot�ebi�� + nový jídelní kout, zd�né jádro, 
plast. okna, 2. podlaží s výtahem, krásný výhled. Tel. 
777 89 30 89
* Sháním byt v Polici nad Metují - pronájem. 
TEL.:603 441 264
* Prodám byt 3+1 v OV v �erveném Kostelci, atraktiv-
ní lokalita. Cihlový, zrekonstruovaný, 4.n.p. bez výtahu, 
73 m2, lodžie, sklep, garáž. Volný 08/2011. Cena 1,65 mil.
K�. Tel. 777 346 018
* Prodám byt v OV v Nové M�st� n. M. na Malecí. 3+1. 
cena 1.500000, p�i rychlém jednání možná sleva. TEL.: 
602 280 857

* Prodám krásný nový byt 3+1 v OV v Novém 
M�st� n.Met., cena 1.490.000 K�. Tel. 603 204 368

* Dlouhodob� pronajmu vybavený byt 3+1 v Náchod�. 
Nájem + inkaso 8000 K� + kauce. Volný od zá�í 2010. 
Tel. 602 675 422
* Prodáme byt 3+1 s balkonem v OV (podíl na rod.
dom�) v Hronov�, blízko centra, byt po �áste�né reno-
vaci, nová koupelna + kuch�, vestav�né spot�ebi�e, cena 
890 tis.K�. TEL.:777 634 731, foto m�žu poslat mailem
* Pronajmeme velký slunný byt 3+1 v 1.poschodí v Ná-
chod� poblíž nám�stí o celkové vým��e 109m2. Volný 
ihned. Nájemné 6.000K� m�sí�n� + zálohy na služby. 
Nutná kauce 18.000K�. Tel. 602 872 451
* Pronajmu dlouhodob� 3+1 v Náchod� u Slávie, vol-
ný od 1.10.2010, nájem 4000,-K� + inkaso. TEL.:607 
663 660
* Prodám zd�ný byt 2+1 v Polici nad Met. poblíž ná-
m�stí. Tel. 604 788 951
* Dlouhodob� pronajmu garsonku po rekonstruk-
ci 30m2 v Novém M�st� n/M. D�m je zateplen, plas-
tová okna, výtah. Volná ihned. Kauce 15000,-K�. Tel 
608323373
* Koupím byt na Náchodsku nebo Broumovsku. Tel. 
739486403
* Pronajmu DB  o velikosti 1+1 42 m2 v Náchod�, ná-
jem 2518,-K� + energie. TEL.:775 160 767

NEMOVITOSTI

* Sháníme rodinný d�m nebo stavební pozemek v Ná-
chod� a okolí sm�r 
eská Skalice, 
ervený Kostelec. Tel.: 
608 667 734
* Sháním RD nebo chalupu v cen� do 1,5 mil. K� 
do 30 km od Náchoda, menší opravy nevadí. Tel. 
608 245 634
* Koupíme pozemek s chatou i v horším stavu do 3km 
od Police n./Met. nebo pozemek na výstavbu chaty, ne 
u rušné cesty . Tel.: 607 939 657
* Prodám nebo pronajmu dva nové nízkoenergetické 
RD v Polici nad Metují a Mezilesí u Nového M�sta n.M. 
(možno i �áste�n� na splátky). Tel. 603 525 531

* Hledám d�m nebo chalupu ihned obyvatelné nejl. 
v �ern�icích nebo v blízkém okolí, do 1.700mil. Tel.: 
721 146 244
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod�. Volná 
ihned. Tel. 732 167 291
* Koupím s možností m�sí�ního nájmu domek/ zd�ný 
byt se zahrádkou v Polici n.M. a okolí. Cena kolem 700 
tis.K�. Udržovaný. TEL.: 725 716 693
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 
. Kostelci 
a okolí. Tel:774777072
* Prodám �adovou garáž, Náchod, pod Babím, cena 
130 000 K�. TEL.: 739 082 089
* Prodám garáž v Náchod�, ul. Dobrošovská, cena do-
hodou. Sp�chá. Tel. 775 09 10 38
* Pronajmu garáž v Náchod� - v úvoze nad nemocnicí, 
800,-K� m�sí�n�. Tel. 721 625 514, 776 180 465
* Pronajmu garáž v Komenského ulici v Náchod�. Tel. 
608 318 566
* Prodám 1/3 rodinného domu (samostatná bytová 
jednotka) se zahrádkou v centru Náchoda. Nová st�echa, 
okna. Tel. 737 58 16 88
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u Nového M�sta n.M. 
- d�m je po rekonstrukci topení, v objektu p�da, sklep, za-
hrada 280 m2, garáž, k�lna. Cena 1,950 tis.K�. TEL.:724 
307 964, RK nevolat!
* Prodám nebo pronajmu garáž v Náchod� - Bražci 
(6,1 x 3,1), velmi zachovalá. Tel. 603 45 85 37
* Prodám dva stavební pozemky v Olešnici u �. Kos-
telce. Cena 350 K�/m2 Tel. 732 514 427. R.K. nevolat.
* Prodám stavební parcelu cca 1600 m2, cena 400tis.
K�. Doubravice u 
eské Skalice. El. na hranici pozemku, 
oplocená. TEL.:602 361 768
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty, Havlí�-
kova ul.240. Velký p�dní prostor pro další 4 byty. Cena 
2.500.000,-K�. TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská ul.198. 
Cena 2.560.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Prodám stavební parcelu cca 1600 m2, oplocená, el. 
na hranici pozemku v Doubravici u 
eské Skalice. Cena 
400 tis.K�. TEL.:602 361 768
* Prodám v�tší rodinný d�m s velkou udržovanou za-
hradou v Hronov� na P�í�nici. Tel. 777 23 21 22, RK 
Nevolat.
* Nabízíme k prodeji celoro�n� obyvatelnou chalupu 
po rekonstrukci v blízkosti Teplicko - adršpašských skal. 
Nachází se na okraji obce D�dov - Teplice n.Metují, na 
samot�. Celková rozloha pozemku náležící k chalup� je 
6.500 m2. V objektu je vstupní chodba, samostatné WC 
a koupelna, samostatná kuchyn�, prostorná obývací míst-
nost, 2 podkrovní ložnice, vlastní studna, satelitní p�íjem 
TV. Chalupa je �áste�n� podsklepená - pískovec + klenba.
Cena:1.945.000 K�,Telefon: 602 239 352
* Prodám RD (statek) 3+1 v centru Horní Rade-
chové, zahrada o vým��e 1500 m2, cena dohodou, tel. 
605 715 294
* Koupím RD nebo chalupu na klidném míst� 
do 30km od Náchoda. Tel. 605212203

* PRODÁM RD po rekonstrukci v Broumov� 4 1, 
balkón, d�m je podsklepený. Cena 1 550 000,- K�, 
kontakt: tel.�. 605 435 678

NEBYTOVÉ PROSTORY

*Pronájem výrobn�-skladovacích prostor 
u Nového M�sta n.Met., 200m2, cena dohodou. 
TEL.:725 822 468

* Pronajmu suchou zd�nou garáž v Náchod�. Tel. 
724 128 278
* Pronajmu dlouhodob� garáž pod veterinou v Ná-
chod�. Dohoda jistá. Tel. 731 212 416
* Hledám pronájem podnikatelským prostor v Novém 
M�st�. Tel: 774777073
* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, poblíž cen-
tra, v nov� zrekonstruovaném dom�. V�etn� kuch. 
koutu a WC. Nájemné 2.000,-K� + inkaso + kauce., tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budov� Itálie 
na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kancelá�e o celk.
vým��e 91 m2. Možno dohromady nebo jednotliv�. K dis-
pozici kuchy�ka, WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Prodám �adovou garáž nad Rybárnou (pod okr. vete-
rinou), bez el., cena 120 tis., tel. 737216951, RK nevolat.

PRODEJ

* Prodám prkna za 3500,-K�, fošny, trámy, krovy - 
5000,-K� (cena vše za 1 m3). Dále prodám novou mícha�ku 
(1 rok v provozu) - za 5000,-K�. Tel. 776 146 173
* Prodám kombinovanou lednici s mražákem (jednotli-
vé rozmražování) 1,9 m vysoká, pln� funk�ní, d�vod pro-
deje st�hování. 3.900,-K�, sleva možná. TEL.:604 203 204
* Prodám telefonní karty, staré cihly škrabané na pa-
letách, staré trámy a prkna, ocelové p�eklady I�ka, labské 
kameny. Tel. 602 145 222

* Prodám železobetonovou garáž o rozm�rech 
3x6m se sklopnými vraty + podkladní silni�ní pane-
ly za 40.000,- K�. Nutno odvézt na vlastní pozemek. 
Tel. 608 365 036, www.uhada.cz/garaz.htm

* Prodám vep�ové p�lky 45,-K� /kg + droby zdarma, 
k�zle�í maso 150,-K�/kg. Krmeno bez sm�si. TEL.:607 
950 500
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zeminu, sypkou 
a zbavenou ne�istot, ideální k obnov� a zakládání nových 
trávník� a pro kone�nou úpravu zahrad, cena 400,- K�/1 
m3. Dovezu. Tel: 777 222 232

KOUP	

* Koupím staré pohledy do r. 1945. Tel. 608 420 808
* Koupím starý otoman, celkový stav i poškozen, 
d�ležitá je zdravá d�ev�ná kostra. Dále k�eslo „ušák“. 
TEL.:775 60 77 20
* Koupím jakékoli staré �asopisy, �ty�lístky s d�tskou 
tématikou. TEL.:603 594 451
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, a jiné. Platba 
v hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky 
nap�.zn. PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objektivy 
v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím také stereoko-
tou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslušenství. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré hra�ky všeho druhu, možno i k opra-
v�, starší motocykl, p�íslušenství, náhradní díly. 
TEL.:776 176 032
* Koupím staré pohlednice, dob�e zaplatím. 
TEL.:775 440 253
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakelitová au-
tí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, modelové 
železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, Z 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

Provedu odhad vašich poštovních známek a po-
hled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji též bankovky 
a vyznamenání. Tel. 602 735 593

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, sklo, por-
celán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou poz�sta-
lost. Peníze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

RZNÉ

* Dou�uji, vyu�uji - �j., Rj., Fr - jen za�áte�níky. Byd-
lím v centru Náchoda, mohu docházet i k nemocným. 
Podrobnosti na tel. 724 261 369 - po 19 hodin�.

* Nabízím výuku n�meckého jazyka pro d�ti a do-
sp�lé v Novém M�st� n.M. Dlouholeté pedagogické 
zkušenosti. Tel.: 777014487

* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, 
vhodné na zavážky a do cest. TEL.:739 814 111
* Kdo p�enechá nebo prodá staré pískovcové dlaždi-
ce, sloupky, kvádry a jiné v�tší kusy? Zajistíme naložení 
a odvoz. Tel: 731 188 066
* Hlídání d�tí, pejsk�, senior� (kvali	 k.u�it. MŠ - 32 let 
praxe). 
išt�ní oken, koberc�, sed.souprav, úklidy. Platí 
stále. TEL.:605 145 004
* Sháním staré malí�ské plátno nebo starý obraz min.
rozm�r 40x100 cm. TEL.:608 88 30 12
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpadu, že-
leza, v�tví, pa�ez�, atd., na p�ání s nakládkou. Dále dovoz 
písku, št�rku, betonu, ka�írku, d�eva a veškerého sypkého 
materiálu. Tel: 608 959 550

* Stálé zam�stnání nabízíme osamocené paní 
40-55 let jako pokojská a hospodyn� v penzionu. 
Za�ízený byt k dispozici. P�ist�hování podmínkou. 
TEL.:737 245 321

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Provádím renovace van - smaltem. Tel. 
731 440 453

* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze i na H
. Výd�-
lek až 17.000 K�/m�s. Tel. 603 731 609

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Daruji do dobrých rukou krásné bílé kotátko - ko-
courka. Tel. 774142595 - Náchod
* Koupím št�n� n�meckého ov�áka - nejrad�ji �erného. 
TEL.: 608 328 900
* Daruji krásná mourovatá ko�ata, ihned k odb�ru. 
Tel. 776 611 891

AUTO-MOTO

* Prodám dodávku CITROEN JUMPER r.v.2001, 
naj. 230 tis.km, v dobrém stavu, cena 90 tis.K�. P�i rych-
lém jednání sleva. TEL.: 722 633 991 p.Petr

Malá výrobní fi rma specializující se 
na zakázkovou textilní výrobu hledá 

Požadavky: vzdělání ÚSO, práce na PC,
řidičský průkaz skupiny B. Kontaktní 

telefon: 777 737 122

ADMINISTRATIVNĚ - TECHNICKOU
PRACOVNICI (KA) 



VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2 820,-Kč

Náchod - Parkány 466 (vedle Byt.družstva), mobil 603 345 236   www.dvere.inu.cz

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

je bezplatná a nezávazná *

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

www.renovnabytek.cz

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

NÁHRADNÍ  VOZIDLO  ZDARMA  

pro poškozené při pojistné události     

                         
Zapůjčení vozu fyzickým i právnickým osobám. 
Servis, lakovna, pneuservis, autoskla, příprava na STK. 

     Více informací na telefonních číslech: 

AUTOPŮJČOVNA   H&P AUTOSERVIS 
    734 585 728                    777 810 626 
Každý zákazník autopůjčovny od nás obdrží malou pozornost. 

      www.car-spin.cz 

KOUPÍM
fabrická světla Tel.:776 139 418

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, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE, 
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ PO-
HOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, 
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...

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

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN!ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN!

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s p�evodem SAT/analog 

s rozvodem

doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 
sjednané

pro	  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, 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

Kosmetický salon
Hurdálkova 206, Náchod 
(naproti kinu Vesmír, 3.p)

Universal contour wrap 
- jediný tělový zábal, který vyřeší 
všechny problémy za Vás!
Za pouhé 2 hodiny s garancí ztráty 15 cm, 
jinak neplatíte!

AKCE !      1 zábal sleva 5%     3 zábaly sleva 8%
ke každému zábalu ošetření očního okolí ZDARMA

Akce trvá do 31.8.2010 
(sleva se nevztahuje při uplatnění slevového kuponu)

Petra Rozínková - tel. 775 416 977 - www.kosmetikapetra.cz

ScarletScarlet

Obsluha CNC soustružnických automatů

požadujeme:
• vzdělání technického směru (vyučen/SŠ ve strojním  či příbuzném oboru)

• zkušenosti z oblasti obrábění
• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, přesnost, trpělivost, systematičnost

vašimi úkoly bude:
• obsluha strojů ve vícesměnném provozu

• seřizování a korekce nástrojů
• seřizování stroje

• průběžné měření a zadávání naměřených veličin do PC

nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v moderní fi rmě

• možnost zapracování, školení a profesního postupu
• práci v nových prostorech s vysokými požadavky na čistotu a pořádek

• fi remní benefi ty (příspěvek na dopravu, stravenky, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, jazyková výuka aj.) 
• mladý tým, kolegiální fi remní atmosféru  

• nástup ihned, resp. dle dohody

Zaujala Vás naše nabídka? V tom případě nám zašlete svůj strukturovaný životopis v českém jazyce 
poštou nebo elektronicky na níže uvedenou adresu.

Zejména uchazečům v trvajícím pracovním poměru zaručujeme absolutní diskrétnost.

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 547 01 Náchod
Tel:  + 420 491 419 823, Fax: + 420 491 419 807,  e-mail: job@mesa-parts.cz

Výrobní společnost Mesa Parts s.r.o. se závodem ve Vysokově 
u Náchoda patří k předním výrobcům vysoce kvalitních,
 soustružených dílců pro automobilový  a spotřební průmysl. 

V současné době hledáme nového pracovníka na pozici:

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 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

P�ibyslav nad Metují - d�m sestává z hl. obytné 
�ásti,vým�nku,stodoly a staveb.pozemku...1,590 mil.
Náchod – rod. d�m nedaleko centra s dv�ma byty 
3+1 a 1+1,vhodný k bydlení i podnikání ...1,690mil.
Kramolna - modern� zrekonstruovaný rodinný d�m 
4+1 s pozemkem o vým��e 877m2 ............2,495mil.
Hronov –dvoug.RD(1+1 a 4+1)ve výborném stavu 
s garáží,lukrativní místo,udržovaný poz ....3,700mil. 
Velké Po�í�í - kompletn� zrekonstruovaný nadstand-
ardní dvoug.rodinný d�m (5+1, 3+1) ..........4,250mil.
Nové M�sto n./Met. – dva stavební pozemky  
972m2 a 1 182m2, lukrativní místo ..........Info v RK
Sn�žné  - RD 4+1 s pozemkem 5 895m2, p�edh��í 
Orl. hor, vhodný k bydlení i rekreaci…….1,590mil.
Nové M�sto n/Met. – p�dní byt 3+1 v OV (65m2) 
ve zd�ném dom� t�sn� p�ed kolaudací......1,490mil.
D�dov - celoro�n� obyvatelná chalupa 3+1 po re-
konstr. v blízkosti Teplicko-Adršpaš.skal ..1,945mil.
Babí u Náchoda - zahrada s d�ev�nou chatou na vl. 
pozemku 718m2,klidné místo pro relax ......... 330tis. 
Horní D�eví� – rovinatý slunný stavební pozemek 
1 094m2, inženýrské sít� jsou do�ešeny ......... 390tis.
Hlav�ov - poloroubená útulná chalupa 3+1 nedale-
ko Police n./Met.,vhodná i k trv. bydlení ..1,050mil.
Úpice, okr. TU - zd�ná �ást. podsklep.chata 1+kk na 
vl.pozemku 1 619m2 v okrajové �ásti ............ 800tis.
Ho�i�ky u �. Skalice – p�kný DB 3+1 (82m2) ve 

zd�né 6-ti bytovce v pronájmu zahrádka…1,200mil.
Náchod – DB 3+1 s p�evodem do os. vl.,možnost 
za�ízení hypotéky,s kterou vám pom�žeme…890tis. 
Zlí� u �. Skalice – rekonstr. RD 4(5)+1, nadstand. 
�ešené interiéry a exteriéry, nutno vid�t ....3,199mil. 
Náchod – dvoupodlažní RD  ve Starém M�st� n/
Met. se zahrádkou na klidném míst� ............. 995tis.
�ervený Kostelec – rodinný d�m 4+kk se zahradou 
nedaleko centra, plocha 122m2 ..................2,100mil.
Náchod – Klínek – stavební pozemek o vým��e 
1 640m2, možnost odkupu i ½ pozemku ...1,070mil.
Solnice – zd�ný domek k bydlení i rekreaci ...890tis., 
Náchod-B�loveská – BV 3+1, 68m2 .........1,250mil.
Horní Adršpach –chatka s vl. pozemkem ... 399tis., 
M�stec u Naho�an -RD 4+1 se stodolou ..... 790tis.
Božanov – RD Broumovského stylu s pozemkem 
5 263m2 s využitím dalšího staveb. poz ....1,290mil.
Náchod – B�loveská – prodej (740tis.) nebo pronájem 
(3 500,-K�/m�s.) bytu 1+1 v os. vl., pl. 36,5m2 
Žernov u �.Skalice – RD 4+kk se stodolou ...1,390mil., 
Javor u Teplic n/M. – chalupa .................1,090mil.
Náchod -zd�ná chata 2+kk na Babí ............. 230tis., 
Nový Hrádek – rodinný d�m 3+kk, volný ... 870tis.
Nové M�sto n/Met. – rodinný d�m  4(3)+1 po re-
konstr. ve Vrchovinách,ihned obyvatelný ..2,290mil.
Ho�i�ky –  domek k bydlení i rekreaci…950tis, 
�eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou ...160tis.

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: 

� nyní sleva pro všechny -30%
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001 

ISO 9001 aa 14001
 14001

Novinka !
Novinka !REHAU ED86 

REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K.

– 6 komor Uw=0,85W/m2K.
REHAU GENEO  – se sklen�ným vláknem 

REHAU GENEO  – se sklen�ným vláknem 
Uw=0,72W/m2K.
Uw=0,72W/m2K.

BRÜGMANN/SALAMANDER – 

BRÜGMANN/SALAMANDER – 
Uw=1,2W/m2K.
Uw=1,2W/m2K.

Interiérové, vstupní a technické dve�e 

Interiérové, vstupní a technické dve�e PORTAPORTA
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Použijeme uzené kalamáry v oleji 
z konzervy a nakládané krevety v másle 
a oleji ze skleni�ky. Necháme odkapat 
a pokrájíme. P�idáme nakrájenou lah�d-
kovou cibulku, olivy pln�né papri�kami, 
ochutíme chili ko�ením a zakápneme oli-
vovým olejem.

Podáváme s tmavým toustovým chle-
bem. Tak, a� Vám chutná...

p�eje La�ka Škodová

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

                    
JAZYKOVÁ ŠKOLAJAZYKOVÁ ŠKOLA

��  Výuka Aj,Nj,Šj,Ij,Fj,Rj,Pj
�� Jednoleté pomaturitní studium
�� Intenzivní jazykové kurzy 
    – po�ádané celoro	n�
��  P�eklady, tlumo	ení, korektury
��  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

M	STSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA �ÍŽKA V NÁCHOD	 

BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v m�síci zá�í 2010

P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, 
otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420. 
Sleva 30% na ozna�ené programy pro držitele pr�kaz� M�Ú v Náchod�, ZTP a ZTP/P. Pr�kazy 

na vyzvání p�edložte p�i kontrole vstupenek. Vozí�ká�i po telefonickém nahlášení 
na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

* Ned�le 12. 9. v 19.00 hodin
Eric Assous: 

P�íbuzné si nevybíráme
Agentura Harlekýn

P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”
Vstupné: 350, 330, 310, 290 K�

P�edprodej od 30. 8. 2010

* Pond�lí 20. 9. v 19.00 hodin
K. Polá�ek, M. Va�ká�, 

O. Havelka: Muži v Ofsidu
M�stské divadlo Mladá Boleslav

Ab. cyklus - skupina “A” 
- odložené p�edstavení

Vstupné: 330, 310, 290, 270 K�
P�edprodej od 1. 9. 2010

* St�eda 22. 9. v 19.00 hodin
Literárn� hudební ve�er

Romantické pout� 
a literární výlety

Malý sál m�stského divadla
Vstupné: 40 K�

P�edprodej od 6. 9. 2010

* Ned�le 26. 9. v 16.00 hodin
Babí léto s dechovkou

Ú�inkuje: Stavostrojka
Vstupné: 60 K�

P�edprodej od 6. 9. 2010

* �tvrtek 30. 9. v 19.00 hodin
Koncert k poct� Jana 

Kubelíka
René Kubelík - housle, Miroslav 

Vilímec - housle
Vladislav Vilímec - klavír

Koncert ab. cyklu - skupina “K”
Vstupné: 140, 120, 100, 80 K� 

SLEVA
P�edprodej od 8. 9. 2010

Zá�í - Prosinec Kurzy jógy 
10 lekcí Cena: 800 K�
pod vedením lektorky 
Jarmily Koudelkové

St�eda od 17.15 hodin 
a od 18.45 hod.

Prodej abonentek v ICC v Náchod�

 

17.ročník 

Přibyslavského poháru 
v požárním útoku.

Soutěž začíná v 9.00 hodin 
na přibyslavském koupališti.

Občerstvení po celý den je zajištěno, 
na žízeň chladivé pivo.

V sázce je sele! Šanci má ten, 
kdo uhodne čas absolutního vítěze.

Srdečně zvou pořadatelé

Letní škola
ZŠ T.G.M.

Ráda bych Vaším prost�ednictvím pod�-
kovala všem pedagog�m, kte�í se podíleli 
na uspo�ádání letní školy na chat� Radost 
v Orlických horách. Tato letní škola, zam�-
�ená na hudbu a tanec, prob�hla ve dnech 
10. - 17. �ervence 2010. Téma bylo „Nap�í� 
sv�tadíly“ a d�ti od prvních do devátých 
t�íd se dozv�d�ly mnoho zajímavého o jed-
notlivých kontinentech a jejich obyvatelích, 
což využily v záv�re�ném vystoupení pro 
rodi�e. A� už to byli roztomilí eskymá�ci, 
divocí indiáni, k�ehké japonky a bojovní sa-
murajové, �i australané s bumerangy vlast-
ní výroby, všichni sklidili bou�livé ovace. 
A což teprve záv�re�ný tanec v provedení 
Masaj� a jejich šamana! A p�estože byla 
moje vnu�ka na tábo�e poprvé, vítala nás 
slovy „Za rok jedu zase!“, což mluví za vše. 
Díky všem vedoucím, praktikant�m i per-
sonálu chaty Radost.   Jarmila Sedlá�ková

Pozvánka na výstavu 
historických vozidel
U příležitosti konání Polické pouti proběhne výstava historických vozidel v Polici nad 
Metují. Datum jest stanoven pevný, a to v neděli 15.8.2010 od osmé 
hodiny ranní v Bezděkových sadech. Tímto si dovolujeme pozvat 
Vás i Váš historický stroj k účasti na výstavě. Upozorňujeme dále, 
že občerstvení jest zajištěno a účast v dobovém oblečku vítána. 

Jiří Bernard,
Klub historických vozidel Metuje

                                                tel.: 603 422 845       

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

                                

                 taneční večery se skupinou Fontána
* speciality bezmasé kuchyně * domácí zákusky a koláče

čtvrtek 19.8. 2010 ve 20 hodinčtvrtek 19.8. 2010 ve 20 hodin
koncert big beatová skupina KONCESEkoncert big beatová skupina KONCESE

Od 19.8. do 22.8. 2010 
grilované kuřecí maso, gratinovaná kuřecí křídla

pondělí-neděle od 11 hodin obědy

každou sobotu

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

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

Hasiči Přibyslav
pořádají v sobotu 
21.srpna 2010 již


