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BEZVA PRÁZDNINY

A SKVĚLOU

DOVOLENOU

Prodejna 
stroj� a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz
MALOOBCHOD - VELKOOBCHODMALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

2490,-2490,-

VŠEVŠE
PRO DÍLNU,PRO DÍLNU,
STAVBU, STAVBU, 
ZAHRADUZAHRADU

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).

 V rámci oprav Mariánského sloupu v obci Nový Hrádek bylo do pilí�e této sakrální 
památky uloženo i poselství pro budoucí generace. Dokument s názvem „Na v�domí 
a pam�� našim potomk�m“ p�ipravila tamní kroniká�ka Anna Marková.                    -r-

HRÁDECKÉ POSELSTVÍ

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

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

Nově otevřený 

Club Garden
v Polici nad Metují

ný 

jí
 Vás zve k příjemnému 

posezení s atraktivními 

dívkami.

Ut – Ne od 21 – 05hod.

Tel.: 733 548 021

www.nightclubgarden.cz

přijímáme nové společnice,vysoké výdělky

a diskrétnost zaručena

M�sto Rtyn� v Pokrkonoší vyhlásilo již 14. ro�ník 
amatérské fotosout�že Rty�ské foto 2011. 

Tématem letošního ro�níku jsou „Kontrasty“. 
Uzáv�rka p�íjmu fotogra� í  je 16. zá�í. 

Technické speci� kace sout�že a další údaje 
naleznete na www.rtyne.cz

FOTOSOUT�Ž

  VÝPRODEJ
PRA�KY MY�KY CHLAZENÍ  

�ISTÍME SKLADY
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

Kompresory

od



Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (48)
H A K A U F � V    D V � R

�   Nyn�jší d�m nábytku

�   Elektrodílna Jaroslava Maryšky

VZPOMÍNKA
Dne 10. srpna 2011 uplynulo 14 let , 

kdy nás navždy opustila 

paní Emílie Laniková z Náchoda.

Stále vzpomínají Tomšovi   

Talíř plný chutí
a vůní

Na dovolenou k Černému moři! 
 Minule jsme na prázdninových gastronomických cestách ochutnali  typickou 
špan�lskou polévku, tentokrát se vydáme k turisty stále vyhledávan�jšímu 
	ernému mo�i. Ke zdejšímu pob�eží láká nejen slunce a mo�ské vlny, ale 
také místní speciality. Vždy� dnes už v�tšinou nevozíme na dovolenou 
konzervy a paštiky, naopak rádi ochutnáme místní lah�dky. 

 Co se týká kuchyn�, Bulharsko má opravdu co nabídnout a m�že nás i lec�íms 
p�ekvapit. Základními ingrediencemi pro p�ípravu bulharských pokrm� jsou sýr 
feta (u nás známý jako balkánský), kiselo mljako (�idší jogurt speci� cký tím, že 
obsahuje prosp�šný lactobacillus bulgaricus) a �ubrica  (saturejka). Díky t�mto 
p�ísadám, ale také díky velkému množství zeleniny a ryb, je bulharská kuchyn� 
zdravá. A co byste m�li v Bulharsku okusit? Nepochybn� tarator, studenou polév-
ku z kyselého mléka, nastrouhané okurky, kopru a �esneku. Uhodnete, co se skrývá 
pod názvem škembe �orba? Nejspíš se podivíte, že to je hustá drš�ková polév-
ka. Jestliže vám na talí�i donesou musaku, tak si možná �eknete, že to jsou p�ece 
francouzské brambory. Ale nenechte se mýlit, díky speci� ckému ko�ení a zp�sobu 
p�ípravy je musaka jiná a zajímav�jší. Známý šopský salát vás m�že také p�ekva-
pit, protože krom� syrových paprik, raj�at a bílého sýra se do n�j p�idávají i pe�ené 
papriky a cibule. Keft� a kebab�e jsou zase  karbanátky nebo vále�ky z mletého 
masa, osmažené nebo p�ipravené na roštu. Kaškaval je potom sýr, který se podává 
jako dezert na konci jídla nebo k vínu. Zraje 60 dn�, ale pozor - nezralý sýr se 
pozná podle toho, že má nakyslou chu�. 

 U p�íležitosti konání Polické pouti 
prob�hne výstava historických vozidel 
v Polici nad Metují. Datum jest stanoven 
pevný, a to v ned�li 14.8.2011 od osmé 
hodiny ranní v Bezd�kových sadech.
 Tímto si dovolujeme pozvat Vás i Váš 
historický stroj k ú�asti na výstav�. 	ím více 
voz� p�ivezeta, tím lépe.
 Výstava tato jest akcí Klubu historic-
kých vozidel Metuje.  
 Upozor�ujeme dále, že ob�erstvení jest 
zajišt�no a ú�ast v dobovém oble�ku vítána.

Výstava 
historických vozidel

 T�šíme se na Vaši návšt�vu. 
KHV Metuje

 Nejp�irozen�jším pohybem, zvlášt� vhodným  pro lidi, kte�í v�tšinu 
dne prosedí,  je ch�ze.
 Po absolvování dvou výlet�, byla na p�ání ú�astník� t�chto výlet� zm�n�na 
trasa posledního výletu v ned�li 21. srpna takto:

Rezek u Nového M�sta n. M.
 Z Náchoda ( nádraží 	D) ve 12.21 h vlakem do Nového M�sta n Met., od nádraží 
p�šky po zelené zna�ce na Rezek. Zde z�stává cvi�ení TAI–CHI a nabrání vody. Pak 

zp�t po modré zna�ce k Rycht� .Odtud autobusem v 16.29 h (cena 17 K�) do Náchoda. 
Celková délka p�ší túry kolem 7 km.

Na výlet zveme celé rodiny, všechny, kte�í cht�jí ud�lat n�co pro své zdraví.
T. J. SOKOL Náchod

„HÝBEJME SE.“ –  ZM�NA TRASY VÝLETU„HÝBEJME SE.“ –  ZM�NA TRASY VÝLETU

 Stavitel Ing. Jaroslav Hakauf postavil na Komenského ulici kolem roku 
1900 patrový d�m, p�emost�ný zd�ným p�echodem do patrové budovy pr�-
myslového vzhledu s úmyslem pronajímat objekt pro drobné podnikatele. 
Také zde za první republiky Vincenc Mencl zavedl mechanickou tkalcovnu. 
Mimo to zde byla provád�na stavební výroba skruží a dalších betonových 
výrobk�, ale provozovna byla uvoln�na v období rok� 1936-38 pro kasárny 
voják�, kte�í p�ipravovali obranné objekty. Byla zde i ševcovská dílna. Po II. 

sv�tové válce zde Pavel Špre�ar provozoval malou konzervárnu zelí, okurek 
a další zeleniny. Po roce 1950 zde byl umíst�n Svazarm a s ním související 
Autoškola. V roce 1999 v levé �ásti dvora byl otev�en D�m nábytku. V zadním 
traktu byly po roce 1990 prodávány stavebniny. V prvním pat�e prosperuje 
dílna Elma Jaroslava Maryšky, který zde opravuje elektromotory.
 P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, 
doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech k zap�j�ení atd., sd�lte je 
prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

Bulharsko je ve Evrop� uznáváno jako jedna z nejlepších vina�ských oblas-
tí.  Velmi vyhledávané je víno Cabernet Sauvignon 2000, suché �ervené 
víno s pikantními t�íslovinami a aroma po �erveném ovoci, které zraje v du-
bových sudech. Na našem trhu ho koupíte za pom�rn� p�ijatelnou cenu. No 
a k vínu zkuste chu�ovky s pikantní olivovou pomazánkou. 

Bulharská pomazánka z oliv
30 g oliv, nasekaná cibule, 2 vejce natvrdo, lžíce oleje, citronová š�áva, pep�, 
125 g másla.

 Máslo našleháme, p�idáme rozmixované olivy, cibuli, vejce a olej. Spojí-
me a dochutíme citronovou š�ávou. Mažeme na bílé pe�ivo.

 Další zajímavosti o bulharské gastronomii najdou �tená�i na webu ECHA 
v sekci Partne�i.

Text p�ipravily Bc. Michaela Rézová a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

 Dv� sekundy pro bezpe�í
 Podle statistik by k p�tin� doprav-
ních nehod nemuselo dojít, kdyby �i-
di�i dodržovali bezpe�nou vzdálenost 
mezi vozidly.

 Za bezpe�nou vzdálenost zatím platí 
obecné pravidlo, že má být mezi vozi-
dly dodržován „takový odstup, který 
umožní �idi�i v�as zpomalit, p�ípadn� 
zastavit, pokud vozidlo jedoucí p�ed 
ním sníží rychlost jízdy nebo zastaví.“ 
Toto pravidlo je však natolik obecné, 
že jeho vymáhání je problematické. 
Na Slovensku proto od 1. zá�í 2011 
vstupuje v platnost novela zákona, kte-
rá bezpe�nou vzdálenost de� nuje jako 
vzdálenost, kterou osobní automobil 
ujede za dv� sekundy. Pro nákladní auta 
a autobusy pak budou na Slovensku 
platit odstupy t�ísekundové. 
Toto pravidlo není žádnou p�evratnou 
novinkou, kterou by si Slováci mohli 
dát patentovat.  Na dvousekundové ro-
zestupy nás upozor�ují dopravní zna�-
ky hned v n�kolika evropských státech 
a to již n�kolik let. Doporu�ují je také 
�eští dopravní experti. Problém však je 
jak správn� odhadnout, jak vlastn� dale-
ko za autem p�ed vámi musíte být. Snad 
jediná použitelná metoda je si zvolit 

pevný bod na okraji vozovky a od oka-
mžiku, kdy vozidlo jedoucí vp�edu 
tento bod míjí, po�ítat dv� sekundy. 
V obci to bývá necelých 30 m a na dál-
nici to vychází n�co p�es 70 m. P�i 
každém zvýšení rychlosti o 10 km/h je 
tak pot�eba zvýšit bezpe�ný odstup asi 
o 5 metr�, což odpovídá délce b�žného 
osobního automobilu. P�i rychlosti 50 
km/h má být dle této metody vzdále-
nost mezi vaším a vp�edu jedoucím 
vozidlem alespo� taková, aby se do ní 
vešlo 5 osobních vozidel. 

 Uvedené hodnoty platí pro su-
chou vozovku! Na sn�hu by však 
tato vzdálenost m�la 
být 5x a na led� do-
konce 10x v�tší.

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

PRÁCE – HENYŠ
TEL.: 776 327 208

Pronajmu byt 1+1, 
60 m2 v OV

V �erveném Kostelci.
TEL.: 731 533 700

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 

 

Zděný byt 2+1 v OV Náchod – Raisova ul. ............................................................................  990 000,- Kč
Větší rodinný dům se zahradou Česká Skalice – Vestec ........................................................ 1 295 000,- Kč
Venkovské obytné stavení s větším pozemkem Horní Radechová ......................................... 1 500 000,- Kč
DB 2+1 s balkonem Nové Město n/M – zateplený dům, plastová okna ................................ 1 090 000,- Kč
Byt 2+1v OV s balkonem a garáží Nové Město nad Metují (2.NP) .......................................  1 099 000,- Kč

Rodinný dům  
Nové Město nad Metují

Rodinný dům se zahradou v klidné části 
Nového Města nad Metují
                           Cena : 1 695 000,- Kč
                         

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

VZPOMÍNKA
Dne 6. srpna 2010 jsme vzpomenuli p�t rok� ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 
d�de�ek a prad�de�ek, 

pan Josef Švorc z Náchoda.

Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 16. srpna 2011 uplyne již 20 smutných let, 

kdy nás náhle a navždy opustil 

pan Josef Švorc 
z Nového M�sta nad Metují.

Stále s láskou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Poukaz na 50 Kč   Bowling Hronov

Rezervace: 491 485 395, 732 762 703
www.bowlinghronov.webgarden.cz

Vystřihněte tento poukaz a použijte na úhradu hry 
bowlingu v DOKU HRONOV.

Za každou odehranou hodinu obdržíte další poukaz
na 50,- Kč. Každý poukaz lze použít na 1 hod. a nelze

kombinovat s dalšími slevami a poukazy.
Platí do 31. 10. 2011.

20. srpna 2011 uplyne již p�t smutných rok�, 
kdy nás navždy 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

TICHÁ VZPOMÍNKA



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:
 

D�kuji vedení 
a zvlášt� sest�i�kám Charitní 
ošet�ovatelské služby Náchod

 za laskavý p�ístup a odbornou pé�i, 
kterou poskytovaly mému vážn� 

nemocnému manželovi.
                                         

                                   Jind�iška Tomková 
                                          Kramolna

Pod�kováníPod�kování
Vysokovský 

kopec techniky
 Již  5. Ročník proběhne 20. 8. 2011 
od 13 hodin na letišti ve Vysokově. Pro-
gram moderuje Petr Jančařík a k vidění 
budou statické a letové ukázky modelů 
a ULL letadel, ukázka historické a po-
žární techniky, vyproštění posádky ha-
varovaného vozu, likvidace vraku, sraz 
auto-moto veteránů, předváděcí jízdy 
elektrokol, funkční modely kamionů.  
Občerstvení zajištěno, vstupné 30 Kč, 
parkovné 20 Kč – pro rodiny sleva. Více 
na www.akvysokov.cz

RYBÁ	SKÉ RYBÁ	SKÉ 
A MYSLIVECKÉA MYSLIVECKÉ

CENTRUMCENTRUM
Rádi Vás uvítáme 

v nov� rozší�ené prodejn� na 180 m2.

ARMYSHOP, ZVERIMEX

lehátko ZICO 1900 K�!
e-mail: rybarina-myslivost@seznam.cz

tel.: 776 687 510
www.rybarina-myslivost.cz

NOVINKY:NOVINKY:  
,

AKCE:AKCE:

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.: 725 317 668

Posezení na Mlejn� a Správa NKP
 Státní zámek Ratibo�ice

Vás srde�n� zvou na  

POSEZENÍ 
S KOUZELNÍKEM

Milošem Malým                                                                             
Finalistou televizní sout�že

Talentmanie
Akce se uskute�ní

Ve dvo�e Rudrova mlýna 
v Babi��in� údolí

V ned�li 28. srpna 2011 
od 14.00 do 16.00

 Vstup zdarma
Stylové ob�erstvení

Chleba se sádlem a cibulí, Chleba 
s tvarohem a podmáslí, bramborové 
placky se škvarkama, kolá�e, buchty,  

– Tradi�ní Proškovy klobásy
„ Když po�así dovolí – sejdeme se v údolí“

telefonicky: 491 42 45 46
faxem:  491 42 45 46
e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz

 KNIHA A ODBORNÁ LITERATURAKNIHA A ODBORNÁ LITERATURA

telefonicky: 491 42 45 46
e-mailem:    info@knihasovicka.cz
e-shop:       www.knihasovicka.cz

Hurdálkova 206, 547 01  Náchod 

• ke každé u�ebnici DÁREK
• p�i nákupu nad 999,- K� SLEVA 10%
  šet�íte minimáln� 100,- K�
• dejte nám seznam ostatní za�ídíme
   k vámi danému datu p�ipravíme

Objednávejte na:Objednávejte na:

U

�EBNICE

U

�EBNICE

Sovi�ka s.r.o. – naproti kinu Vesmír

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 20% 
NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká 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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

TEL.: 602 145 222

ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
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
 Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské.
ROZVOZ ZDARMA

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

JUDr. DITA VÁVROVÁ
advokátka

si dovoluje oznámit, 
že zahájila �innost advokátní kancelá�e se sídlem 

Nad Celnicí 388, Náchod.
Mobil: 604 38 56 38,

 e-mail: advokat@ditavavrova.cz
Právní služby poskytované zejm. v oblastech:

• p�evody nemovitostí a ob�anské právo
• správní právo a zastupování p�ed ú�ady,

v�etn� cizineckého práva
• rodinné právo, rozvody

Novinka: smlouvy o p�evodu nemovitostí on-line
Více na www.advokatnachod.cz-  mechanické vozíky

-  WC křesla
-  chodítko čtyřkolové
-  chodítko podpažní
-  francouzské hole
-  podpažní berle

-  švédský podavač
-  trojkolo Loped

-  elektrický zvedák do vany
-  sedačku na vanu
-  měřič glykémie

-  biolampu
-  nájezdové lyžiny pro vozíčkáře

-  mechanické postele-nemocniční 
s hrazdičkou (starší) i k zakoupení

-  rotoped
-  anidekubitní matrace s kompresorem

Cena půjčovného je od 5,- do 30,- Kč/den.
Informace podáme na čísle telefonu Informace podáme na čísle telefonu 

491 426 027 nebo 606 754 725.491 426 027 nebo 606 754 725.

CENTRUM  
PRO  ZDRAVOTN�  POSTIŽENÉ KRÁ-

LOVÉHRADECKÉHO  KRAJE 
UL. PALACHOVA 1303 NÁCHOD 

NABÍZÍ K ZAP	J�ENÍ REHABILITA�NÍ  
A  KOMPENZA�NÍ  POM	CKY:

Cenová nabídka - ZDARMA
Seidl

Horní Radechová 215

TEL.: 721 161 034
e-mal: s-kservis@seznam.cz

Údržbové práce
domů a zahrad

* Provedeme údržbu Vašeho domu od A až do Z

   (opravy fasád, ošetření střešních konstrukcí)

* Kompletní údržba Vaší zahrady

   pergoly, přístřešky, chodníčky, terénní úpravy

* Prodej okrasných dřevin

  Na podzim t.r. bude v Broumově 
otevřena tzv. Univerzita třetího věku. 
Dohodly se na tom Univerzita Hra-
dec Králové s občanským sdružením 
Agentura pro rozvoj Broumovska. 
První přednáškový blok pro seniory 
bude v akademickém roce 2011/12 od 
října jednou měsíčně na téma „Dějiny 
české šlechty ve východních Čechách“. 
Přednášet budou členové Historického 
ústavu Univerzity Hradec Králové.      -r-

„T	ETÍ V�K“

    HORIZONT �ERVENÝ KOSTELEC

Poje
te s námi za teplem!
    Na Makarskou riviéru

hotely – apartmány – stany
vlastním autem po dálnicích 1.150 km a p�ímými autobusy 

z Náchoda a okolních m�st, kde noviny ECHO vycházejí
Ceny na týden – 7 nocí, 8 dní, od soboty do soboty

Hotely 8.500 – 12.500,- K�/os.
Apartmány 2.700 až 6.000,- K�/os.

Stany 2.000 až 3.350,-K�/dle po�tu osob
autobusem zpáte�ní jízdenka 2390,- K�/os.

Kamenice 111, 547 01 Náchod, Tel./fax: +420 491 433 266
e-mail: info@horizontck.cz, www.horizontck.cz



Jsme polygrafická firma, která se specializuje na výro-
bu obchodních formulářů všech druhů a poskytování 
personalizačních a mailingových služeb, včetně gra-
fického servisu, logistické podpory pro dodávky a dis-
tribuci našich výrobků. Jsme součástí francouzsko-
německého polygrafického koncernu EPPE/Drescher.

Nabízíme volnou pracovní pozici

Programátor
Požadujeme: Nabízíme:
- základy programovacího jazyka
  C, C++, C# (C Sharp)
- základní znalosti a orientace
  v databázích
- znalost předtiskových – grafických
  SW výhodou
- ochotu učit se novým věcem
- flexibilitu,  samostatnost
- znalost anglického jazyka výhodou
- ochotu cestovat dle potřeby
  (Praha – Náchod)

- práci na hlavní pracovní poměr 
  v Praze nebo Náchodě
- odpovídající finanční ohodnocení
- příjemné pracovní prostředí
- práci na zajímavých projektech

V případě zájmu zasílejte struktu-

rovaný životopis v českém jazyce 

na email: sarka.novotna@drescher.cz

Systemprint Drescher, spol. s r.o. 
Myslbekova 273, 547 01 Náchod

kvalitní káva
(značek CORSINI, BRASIL)
výborné zákusky
horká čokoláda, výběr čajů
jakostní vína
(vinné sklepy Kosek, Tetur)

NOVĚ
OTEVŘENÁ

““““““UUUUUUUUU  KKKKKKKKNNNNNNNNIIIHHHOOOOOVVVVVVNNNNYYYYYY ””
KAVÁRNA

V NÁCHODĚ

možnost rezervace na telefonu: 722 412 296

Kavárnu U KNIHOVNY najdete
na náchodské Kamenici

V kavárně najdete  salonek 
vhodný i pro uzavřená jednání

oootototttteeevevevvvíríríríracacacccííí í ddododoobbaba:
po-so: 8 – 22 hod.

ne: 9 – 17 hod.

aaaadadrrreeesssasaaa:::
Kamenice  106,

Náchod

dětský koutek
oddělený prostor pro nekuřáky 
salonek pro uzavřená jednání
pohodlný vstup i pro maminky
s kočárky

Těšíme se
na Vaši návštěvu

Hasi�i jedou
historickým vozidlem

 P�es naši oblast vede trasa jízdy historické 
hasi�ské pragovky, kterou dobrovolní hasi-
�i cht�jí p�ipomenout 120. výro�í Zemské 
úst�ední hasi�ské jednoty království 	eského. 
Vozidlo v doprovodu hasi�ských historických 
i moderních hasi�ských vozidel vyjede z Bí-
lých Poli�an na Trutnovsku ve st�edu 24. 8. 
2011 v 9 hodin. Po p�l hodin� by m�ly po-
sádky dorazit k nové požární stanici ve Dvo�e 
Králové. O p�l jedenácté pak bude na Krako-
nošov� nám�stí v Trutnov� sou�ástí p�ehlídky 
nové i historické požární techniky. Sou�ástí 
propaga�ní jízdy bude v Náchod� na nám�stí 
T. G. Masaryka v 15 hodin odhalena pam�t-
ní deska prvního jednatele úst�ední hasi�ské 
jednoty A. L. Seidlovi. Od 16 do 16,30 se vo-
zidla zastaví v Novém M�st� nad Metují, kde 
si návšt�vníci nám�tí budou moci historická 
vozidla prohlédnout a vyfotit. Pro dosp�lé 
místní hasi�i p�ipravili košt hasi�ských likér�. 
Další zastávka bude v Opo�n�, kde se na 17. 
hodinu chystají další ukázky. Konec první eta-
py je naplánovaný v Rychnov� nad Kn�žnou 
u nové hasi�ské stanice v 18 hodin.

SALÓNEK MATÝSEK
www.salonekmatysek.wbs.cz

tel.: 602 361 768, Marta Stražická, Vysokov 73

Nabízíme celkovou úpravu pejskům
všech plemen a velikostí

(koupání, trimování, stříhání)
Při první návštěvě má pejsek koupání zdarma.

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra,plastová okna,zahrada  890.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p.   830.000,-K� 
- byt 3+1 v OV Nové M�sto n.M. (57m2),2006 rekonstrukce,zd�né j. 1,670.000,-K�
- byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo p�ímo u nám�stí   1,290.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Novém M�st� n.M. (30m2),pl. okna, zatepleno, komora  729.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (74m2)zd�né jádro,kompl. revitalizace,lodžie 1,150.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný,plast.okna 1,020.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon 1,190.000,-K�
- 2gen. rodinný d�m Náchod B�loves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž       2,290.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1, 568m2, po �ást. rekonstrukci  1,790.000,-K�
- rodinný d�m Nové M�sto n.M.,2950m2, ke kompl. rekonstrukci       1,320.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M.,1128m2, výborné místo         690.000,-K�
- rodinný d�m Miskolezy 5+1,337m2,hr.stavba+st�echa, krásné místo  560.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Slavo�ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola      1,290.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 2069m2, klidné, stodola        1,590.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola  1,299.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Litobo�, 1402m2, 3x apartmán, po rekonstrukci   3,120.000,-K�
- podnik. objekt-výrobna,kancelá�e,byt v Novém M�st� n.M.,977m2  2,850.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít� na hran.   530,-K�/m2  
- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled  950,-K�/m2

- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá�, plot    280.000,-K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá�, klidné krásné místo   249.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo    630.000,-K�

Vrch
ní

modifik
ovaný p

ás

 4mm 120Kč

cen
a vč

. D
PH

Soustředění „U TRAUTENBERKA“
 Mladší �lenové mé tréninkové skupiny 
z Náchoda mají za sebou zda�ilé soust�ed�ní 
v Krkonoších . Svoji základnu rozbili v Penzi-
onu Karlova chata. 
 Kompletní týdenní soust�ed�ní od 31.7.-
7.8.2011 bylo p�edevším zam��eno na správnou 
techniku b�hu, základy b�žecké abecedy, nab�-
hání spoustu nezáživných kope�k�, utužování 
kolektivu zájmovými hrami a sout�žemi, ale 
také pot�ebné regenerace v podob� sauny a per-
li�kových koupelí. Každý den byl veden dvou-
fázovými tréninkovými jednotkami za použití 
kamery, abych ve�er mohl  všem promítnout 
veškeré b�žecké a skokanské nedostatky. 
 Záv�rem jsem mohl s uspokojením konstato-
vat, že soust�ed�ní splnilo o�ekávání a že všich-
ni posunuli svá maxima. Takže je již naplánová-
no další soust�ed�ní na podzim od 23. 10. 2011 
také na týden na témže míst�, ale již s t�mi star-
šími, které bude p�evážn� zam��eno na hrubou 
kondi�ní p�ípravu.             Ji�í Vond�ejc - trenér 



tel.: +48748174242
mob. +48666549096

dachter@dachter.pl

Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

ÚVĚROVÉ CENTRUM
Akční nabídka!

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
www.cfservis.cz

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení

vyplácení úvěrů i exekucí
nemovitost může být i třetí osoby
Hypotéční úvěry - Americké hypotéky

Nebankovní hypotéky

�
�

�
�

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů
Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

nebankovnípůjčka na cokoliv

Více na www.levnehypo.cz nebo tel.: 733 774 788 

Pro naše klienty  zajišťujeme tyto služby:

Máte zájem o nejvhodnější hypotéku a vyřízení její administrativy?
Máte překlenovací úvěry ze stavebního spoření a chcete ušetřit na splátkách?
Blíží se termín, kdy Vám končí fi xace již uzavřené hypotéky a nechcete platit více?
Potřebujete zkonzultovat výhodnost vašich smluv o stavebním spoření?
Chcete zkontrolovat výhodnost Vašich pojistných smluv k bydlení?

Zavolejte nám na naši infolinku: 731 170 025
a naši odborníci Vám ušetří výdaje za Vaše bydlení 

Jsme největší nezávislý konzultant v oblasti hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spo-
ření ve východních Čechách. Za rok 2010 jsme pomohli s přípravou hypoték a úvěrů ze 
stavebního spoření za více než 6 mld. Kč. Naši specialisté jsou Vám schopni ušetřit nejen 
čas, ale až několik tisíc korun měsíčně. Všechny naše služby jsou zdarma. 

CENTRUM FINANCÍ PRO VAŠE BYDLENÍ

www.NABYTEKNACHOD.cz

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-byt zd�ný 2+1 (57m2) v OV v Novém M�st� n/Met. 1.099.000,-K�
-byt zd�ný 4+kk (92m2) v OV v Novém M�st� n/Met. 1.950.000,-K�
-byt 2+1 zd�ný v OV v Náchod�, ul. Raisova, volný 870.000,-K� 
-byt 3+1 v OV v Náchod�  pl. (68m2) ul. B�loveská               1.250.000,-K�
-byt 2+1 v OV v Náchod� na Plhov� (pl. 47,3m2)                  840.000,-K�
-byt 1+kk družstevní v Náchod� s balkónem v 5.NP               420.000,-K� 
-restaurace zab�hnutá v Novém M�st� n/Met., vinárna, bar    4.500.000,-K� 
-chalupa poloroub. v Machov� nedaleko Police n/Met.           1.590.000,-K�
-chalupa poloroubená ve Ž
árkách nedaleko Hronova           590.000,-K�
-chalupa roubená v Doubravici u Dvora Králové n.Labem   1.550.000,-K�
-chalupa-rod. d�m poloroub. ve Velkém D�eví�i, garáž           2.740.000,-K� 
-rod. d�m �adový v Horní Radechové se zahradou, garáží       2.100.000,-K�   
-rod. d�m na Ho�i�kách, k bydlení i rekreaci, ihned volný      1.400.000,-K�
-rod. d�m zd�ný v Bystrém u Stárkova, po rekonstrukci        1.700.000,-K�
-rod. d�m ve Starko�i s pozemkem 4 031m2 na rekonstr.        1.500.000,-K�
-rod. d�m na Klínku, krásný výhled na Náchod, garáž            2.600.000,-K�
-st. poz.1391m2 na Borové u Náchoda s vyho�elou chalupou   350.000,-K�
-st. pozemek o vým��e 8 585m2 na Kramoln�-Trub�jov�       200,-K�/m2        
-st. pozemek lukrativní nedaleko Nového Hrádku – Dlouhé    80,-K�/m2

-zahrada 400m2 na slunném míst� u rybníka Brodský              140.000,-K� 
-zahrada 1318m2 u p�ehrady Rozkoš vhodná pro rybá�e           130.000,-K�

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY



* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.do zelen� 
poblíž centra, + WC,v nov� zrek. dom� v NA. Nut-
no vid�t. Náj.1.500,-K�+el.+vody+topení+kauce., tel. 
608 903 070.
* Nabídn�te prodejní prostory na lékárnu v Nácho-
d� nebo do 80km v�tší m�sto.Tel.: 608 883 012
* Prodám rodinný d�m s oplocenou zahradou, s ga-
ráží, Olešnice u 	erveného Kostelce. Cena: 999 000,- 
K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu garáž ul. Kladská, Na Cihelnách 
a v Bražci v Náchod�, cena dohodou. TEL.: 606 
213 229
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 775 777 073
* Prodám nemovitost na Broumovsku. Zastav�ná 
plocha 400 m2, nová elektrika, voda, izolace. Pozemek 
900 m2, možno využít k bydlení, podnikání. RK nevo-
lat! Tel. 777 121 717
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. Tel: 
774 777 073
* Prodám starší RD ve Ž	árkách u Hronova. Cena 
550.000,- K�. Tel. 739 486 403
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kostelci 
a okolí. Tel:774 777 072
* Koupím chalupu v dobrém stavu, na míst� nezá-
leží. Tel. 739 486 403
* Prodám stav. pozemek v obci Bohuslavice nad 
Metují, �áste�n� oplocený, 1000 m2, v klidné �ás-
ti obce, inž. sít� u pozemku, cena dohodou. Tel. 
724 800 222
* Prodám RD v Bukovici 2 bytové jednotky, 2 gará-
že, zahrada. Volný ihned. TEL.: 736 162 475
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. D�m 
má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena 2.050.000K� 
Tel.: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, který se nachá-
zí v blízkosti plusu a centra m�sta Hronov. Jeden byt 
o velikost 2+1 druhý byt o velikosti 2+1, zbylé dva 
byty jsou o velikosti 2+1 a 1+KK. Cena: 1.850.000K�,- 
e-mail: z.faifr@seznam.cz Tel:732 799 528

* Koupím garáž - nejlépe lokalita B�loveská ul., 
Plhov, st�ed m�sta. Tel. 604 437 128

* Prodám zahradu s chatkou - 5 km od Náchoda, 
o vým��e 1165 m2, u lesa, v klidném prost�edí, studna, 
el.220/380 V. Tel. 607 144 910
* Nabídn�te k pronájmu celoro�n� obyvatelnou 
chatu nebo chalupu se zahradou v okolí Náchoda pro 
2 osoby. TEL.: 777 806 592, 775 720 123

* Prodám rodinný d�m na Kramoln�. Volný k na-
st�hování. Cena dohodou. TEL.: 603 229 415

* Prodám chatu v Náchod�, V Kalhotách, dobrý 
tech. stav, p�íjemné prost�edí, slunný jižní svah, vý-
borná dostupnost, vlastní pozemek, krb, vodovod, 
el.E., soukromí, 540tis. K�. Tel. 608 141 035
* Koupím chalupu nebo RD v dobrém stavu 
do 30km od Náchoda. Rychlá platba, Za nabídky p�e-
dem d�kuji. Tel. 739 486 403
* Prodám stavební pozemek ve Rtyni v Podkrk., 
1200 m2, jižní strana, zasí�ováno, výhled na Krkonoše. 
RK NEVOLAT! Tel. 777 591 818
* Prodám stavební pozemek na lukrativním míst� 
v 	. Kostelci o vým��e 1413m2. Cena 650,-K�/m2.Tel.: 
608 351 640
* Prodám rod. d�m v Teplicích n. M., krajní patrová 
�adovka se zahradou asi 350m2 v klidné �ásti. Cena 
1.550.000,- K�. Tel. 722 472 177.

* Pronajmu stánek na atraktivním míst� v Ná-
chod� a prodejnu se skladovacími prostory. Kontakt 
608 143 570

* Pronajmeme nebytové prostory (s výlohou) 100 
m2 v centru Náchoda. Levn�. Tel. 491 474 048

* Pronajmu obchodní prostory 120 m2 v centru 
Náchoda v OD Zefyr. TEL.: 602 462 397

* PRONAJMU MALOU KANCELÁ
 V NÁ-
CHOD� NA P�ŠÍ ZON� - 2.500K	/M�S. INFO 
NA 777 302 483
* DLOUHODOB� PRONAJMU NEBYTOVÉ 
PROSTORY V HRONOV�, VHODNÉ NA ORDI-
NACI APOD.,110 + 50m2, 200m OD NÁM�STÍ. Info 
na telefonu 777 302 483
* Prodám stavební pozemek v obci Bezd�kov nad 
Metují. Nachází se v nové klidné vilové �tvrti obce 
s novou p�ístupovou cestou v blízkodti školy a školky. 
Pozemek je slunný suchý orientovaný k na jih s pano-
ramatickým výhledem. Elekt�ina na pozemku, voda 
a plyn v t�sné blízkosti. Pozemek o vým��e 618 m2. 
	áste�n� oplocen. Cena 185.000 K�. Tel. 491 543 910, 
773 529 925
* Pronajmeme volné obchodní prostory v Pasáži 
Kamenice v Náchod� na Kamenici. K dispozici pro-
dejny o velikosti 38 m2 a 60 m2. TEL.:777 152 750

* Koupím fabrická sv�tla. Tel. 776 139 418
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky na bowden, autodrá-
hy, vlá�ky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, 
obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poško-
zené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím staré hudební nástroje. Tel. 776 139 418
* Koupím repro 12“-18“ i poškozené, spálené. Rein-
hard Löf� er, 549 83 Hyn�ice 89.
* Dob�e zaplatím staré pohlednice a poštovní znám-
ky, tel.�. 722 907 510
* Knihy a �asopisy - koupím i v�tší množství, 
tel.�.722 907 510
* Mince a bankovky - platba hotov�, tel.�.724 
020 858
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

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

* Prodám pšenici, 400 K�/kg po dohod� i dovezu. Tel. 
603 337867

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Pronajmu byt po �ást.rekonstrukci 2+1 96 m2, 
Hronov, blízko centra. TEL.:736 537 033
* Pronajmu p�kný slunný byt 2+1 s balkonem 
v centru Náchoda. Byt je po rekonstrukci v zateple-
ném dom�. Volný ihned. Nájem + energie 7900,- K�, 
kauce. Tel. 774 242 821
* Pronajmu byt 1+kk v Náchod�, Pražská ul. Tel. 
605 329 099
* Sháním pronájem bytu nejlépe v RD v Náchod� 
a blízkém okolí. Tel.: 723 000 365
* Prodám družst. byt 3+1 v Novém M�st� n.M., Ma-
lecí. 3. podlaží, nová plast. okna, st�echa a zateplení. 
P�kný výhled. Cena 1.290.000 K�. Tel. 606 247 132 
RK nevolat.
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod�. Ul. B�loveská. 
Cena 599 000,-K�. Nízké náklady na bydlení, velmi 
udržovaný a slunný. Tel. 776 637 636, RK - nevolat!
* Prodám rekonstruovaný byt 2+1 ul. B�loveská 
Náchod. Tel. 737 42 68 68
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v Hronov�, zd�ný, 
zrekonstruovaný, cena 4000 + inkaso, vratná kauce 
10.000 K�. Tel. 606 873 608
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku v Náchod�. 
Tel. 737 182 451
* Pronajmu byt 1+1 45 m2, p�ibližn� 150 m od VD 
Sn�žka v Náchod�, nájem + veškeré služby v�etn� 
internetu 6.250,- (po�ítáno pro 4 osoby, lze snížit dle 
po�tu osob). Tel. 777 266 140

* Prodám byt 3+1 v OV po rekonstrukci, nová 
okna, zateplení, obložky, nová kuchy�. linka v�. 
spot�ebi��. Náchod, Zelená ul, Tel.: 775 416 700

* Pronajmu garzonku v centru Náchoda, nájem 
2750,-K� + inkaso. Podmínkou kauce ve výši 8700,-
K�. Tel.604 206 861
* Prodej družstevního bytu 3+1 v 2.NP o celkové 
ploše 78,10m2 v panelovém dom� v Náchod� na síd-
lišti SUN. Byt je ve výborném stavu po rekonstrukci. 
P�edsí� s položenou dlažbou, chodba a obývací pokoj 
s plovoucí podlahou, zd�né jádro, obložkové dve�e SA-
PELLI, WC a koupelna vybavená dopl�ky; v p�edsíni 
a chodb� vybudované vestav�né sk�ín�. Nová plastová 
okna se žaluziemi a d�ev�nými garnýžemi. K bytu pat�í 
sklep. Cena k jednání 1 050 000 K�. Tel.: 737 660 620.

* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk, 7.NP, 26 m2 
v Náchod� poblíž centra. Klidné a slunné místo 
s výhledem na �eku, nová plastová okna, zatepleno, 
p�ípojka na internet 12Mbit, nová klimatizace. Volný 
k nast�hování zá�í - �íjen 2011, neku�áci - výhoda. 
Nájemné v�etn� záloh za služby a el. energii 5150,- 
K� m�sí�n�. Vratná kauce 15500,- Volejte nebo sms 
603 870 922
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n.M.,ul. Nad 
Stadionem. Nájem 4500,- + služby. Kauce podmín-
kou,volný od 09/2011. Tel : 776 554 704
* Prodám byt 2+1 v Náchod� na Plhov� v OV, zd�-
né jádro, kuchy� po rekonstrukci. Klidné bydlení s vý-
hledem na zámek. RK NEVOLAT. TEL.:777 835 205
* Pronajmu byt 3+1 ve Velkém Po�í�í. Cena v�etn� 
všech poplatk� 8000,-K�/m�s. Tel. 608 656 652
* Prodám byt 2+1 v OV ve Velké Po�í�í. Cena 
796.000,-. Tel.: 605 235 864
* Prodám nebo pronajmu byt 1+1 v OV na Plhov�. 
TEL.: 775 652 622
* Prodáme 2 byty ve zd�ném dom� v centru Ná-
choda, po rekonstrukci celková rozloha obou byt� 
190 m2. Možno prodat celé patro. TEL.: 722 927 488
* Pronajmu byt 2+ kk 60m2 v novostavb� na okraji 
Police nad Metují, byt je ve 3.pat�e s balkonem,4.500 
+ inkaso+ kauce. TEL.: 776 730 849
* PRONAJMU DLOUHODOB� nový byt 2 kk 
44m2 v Hronov�. D�m i byt jsou po celkové rekon-
strukci, nedaleko centra. 602133173, E- mail. renest-
arkov@seznam.cz
* Prodám DB 1+1 v Novém M�st� n.M., nová plast.
okna, nové stoupa�ky, 4.NP. TEL.: 608 949 968
* Pronajmeme velmi p�kné byty vedle nám�stí 
v Náchod�. Velikost 1+1 32 m2 cena 4000,-+ inkaso 
a byt 2+1 50 m2 cena 5400,-+ inkaso. K dispozici p�da 
na prádlo, kolárna a dv�r pro parkování vozidla. Kau-
ce 10 tis.K�. Preferujeme dlouhodob�jší pronájem pro 
bezproblémové zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 3+kk 
o velikosti 67 m2 na Kamenici v Náchod�. Nové soc. 
za�ízení, okna, dve�e, kuch. linka, podlahy. Pouze 
dlouhodob�jší pronájem pro bezproblémové zájem-
ce. Cena pronájmu 5700,- + inkaso. Kauce 10 tis.K�. 
TEL.: 777 152 750
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 v Náchod� 
Na Brance. Cena 5500 K� plus energie. Vratná kauce 
16500 K�. Tel.: 725 194 243
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk 30m2 v zateple-
ném dom�. D�m je v klidné �ásti Nového M�sta 
n/M. Plastová okna, výtah, internet. Nájemné 4600,-
K� + elekt�ina. Kauce 15000,-K�. Volný ihned. Tel. 
608 323 373
* Dlouhodob� pronajmu 1+1 v Náchod�. Byt je 
po rekonstrukci, d�m je zateplen, plastová okna, bal-
kon, možnost p�ipojení k internetu. Volný ihned. Tel: 
776 581 363, 608 631 550
* Prodám byt v Broumov� 3+1 v os. vlast. cena:750 
000 K�. tel.: 773 251 155
* Prodám byt v Broumov� 2+1 v os.vlast. Cena 
490 000,- K� tel.: 608 763 316 odpol.

* Atraktivní pozemky k výstavb� RD-Náchod Kra-
molna, Jarom��, N. M�sto n/Met., 	.Kostelec, Bohu-
slavice, Slavo�ov, Jest�ebí.Více na tel. 602 204 002
* Nabízíme pronájem penzionu (nadstandart.byt� 
4+kk a 3+1) v N.M�st� n/Met.K dispozici je 7 kou-
pelen s WC, kompl. vybavení, volný suterén, krásná 
okrasná zahrada, 2 garáže.Více na tel. 602 204 002
* Hledáme rodinný d�m nebo pozemek, Náchod 
a okolí do 2,5 mil.K� Tel.: 721 146 244
* Pronajmu starší RD v Olešnici u �erveného Kos-
telce s garáží a dílnou +v�tší zahradou. Topení úst�ed-
ní na tuhá paliva nebo el.kotel Náj.: 5.000 K� + zálohy 
na energie. Kauce 20.000 K�, tel. 608 90 30 70.
* Sháníme na Broumovsku domek nebo chalupu. 
Tel.: 608 667 734

* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - travní 
substrát, ideální k obnov� a zakládání nových trávní-
k�, do skleník� a výsatb�. Cena 470,- K�/1 m3. Min. 
odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962
* Prodám živá prasata 33,-K�/kg, vep�.p�lky men-
ší 50,-K�/kg, v�tší 45,-K�/kg + droby zdarma, dále 
jehn��í maso 130,-K�/kg - vše krmeno beze sm�si. 
TEL.:773 914 858
* Prodám smrkovou kulatinu na palivo ve 2 m dél-
kách, 800,-K�/m3. A smrková prkna 25 mm, 3500,-K�/
m3. TEL.: 602 428 288
* Prodám box Celestion 15� 200 W. Reinhard Löf-
� er, 549 83 Hyn�ice 89
* Prodám 3 ks stojan� pro 5 kol, lustr z jeleních pa-
roh� a další shozy, kompletní soupravu u�ebnic a CD 
na výuku angli�ziny, 15 m plotu - ková�ská práce, vel-
ký obraz ak. malí�e „snová kreace“. Tel. 491 426 804

* Prodám komfortní,zánovní sedací soupravu. 
Rozkládací trojsedák + 2 k�esla + 2 taburety s úlož-
ným prostorem. Potah tmav� modrý s bílou te�kou. 
Velmi hezká a pohodlná. Cena dohodou. Informace 
na �.tel. 605 182 427

* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové 
a st�ešní, 100x200 cm,100x250 cm,tl 8 cm 275 K�/ 
m2,tl 10 cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní,montované 
garáže,dílny, p�í�ky, stropy, Tel. 728 527 366
* Prodám �erný starožitný psací st�l, selský nábytek 
- st�l + 4 židle z masivu, a ru�ní paletový vozík. Tel. 
777 23 21 22

* P�ijmu brigádníky pro prodej: Náchod, 	er-
vený Kostelec. Znalost � oristiky vítána. Kontakt 
608 143 570

* Máte-li zájem o ru�n� pletenou módu podle mo-
derních p�edloh nebo vlastních p�edstav, ozv�te se 
na telefon 737 678 866
* Máte-li problémy s d�tmi, rodi�i, manželi, zdra-
votní problémy, pomohu vám je �ešit. Dlouhá praxe. 
Tel. 491 426 804
* Nabízím pomoc p�i údržb� rodinného domku, 
zahrady. Manžel�m nebo starší žen� za podnájem. Ná-
chod a okolí. Muž 54. Solidní jednání. Tel. 602 659 315

* Výuka AJ - konverzace - p�íprava na zkouš-
ky. U�itelka AJ (VŠ, CAE, 6let praxe) nabízí 
výuku v NA p�ípadn� okolí a po SKYPE. TEL.: 
777 053 557

* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malování 
domku �i bytu, provádím jednorázový úklid, mytí 
oken nebo pravidelný úklid domácnosti, za�ídím ná-
kupy, také pohlídám d�ti, zdravotní pr�kaz mám, zku-
šenosti a doporu�ení také, volejte 737 564 496, cena 
dohodou
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�íhám 
živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, pokácím i vy-
sadím nový stromek, uklidím listí. Tel. 737 564 496
* Nabízím opravy a úpravy od�v�, šití záclon a de-
kora�ního textilu, šití kalhot, sukní, halenek. Vým�na 
zip�, zkrácení kalhot, halenek, bund, atd. LEVN�. 
Náchod. Tel.604 349 703
* Odvoz stavební suti, p�istavení kontejneru, mož-
nost naložení a složení hydraulickou rukou. TEL.: 606 
213 229
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový ko-
pec, na vršku a bokách s ornou p�dou. TEL.: 739 
814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpadu, 
v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 777 222 232

* Prodám MUSTANG 050 na náhradní díly + další 
(válec po výbrusu, kola s plášti, brzdové pakny, spoj-
kové lamely, rozetu. Cena 2000 K� (dohoda možná). 
Tel. 608 845 965
* Výhodn� prodám 4 kola na Seat IBIZA na modely 
r.v. 1988-1995 (hranatý model). Disky obuté zimními 
pneu 155/80R 13 79 radial. Tel. 721 003 989
* Prodám motocykl KENTOYA 50 4T, 100% stav 
jako nový, najeto 1 400 km, rok výroby 2004, cena 
10 000 K�, tel. 605 246 800.

* Daruji do dobrých rukou psa landseera 2,5 r. 
z rodinných d�vod�. Je temperamentní, hravý, zahra-
da nutná. TEL.: 773 959 770
* Prodám britská ko�átka, barvy: mramorovaná 
a te�kovaná-r�zné barvy(whiskas).Odb�r po 14.8. 
Tel.774 491 951 

* Hledám pohodového muže, vysokého nad 180 cm 
(neku�áka a bez zví�at), � n. zajišt�ného, který by se 
mohl v budoucnu i p�est�hovat. Jsem 54/173 štíhlá 
neku�a�ka. TEL.: 774 282 448 NE SMS
* Rozvedený 42/177/70 hledá štíhlou ženu, která ješ-
t� v��í na lásku a cht�la by prožít hezký život na malé 
farm�. D�ti nejsou p�ekážkou. Tel. 773 914 858 nej-
d�ív SMS.
* RÁD BYCH SE SEZNÁMIL SE SLE�NOU, 
ŽENOU, Z VÝCHODNÍCH �ECH. NEHLE-
DÁM MODELKU, JEN NORMÁLNÍ ŽENU. JSEM 
SPORTOVNÍ TYP, 30 LET, Z NÁCHODA. TEL:721 
594 199
* Muž 28, vysoký neku�ák, spole�enský se zájmem o víken-
dové sporty. Hledá sle�nu bez závazk� hodnou, up�ímnou a se 
zájmem o rodinu. V�k do 30let pouze na vážný vztah. Ozvi se 
na email marvin83@seznam.cz

* P�enechám druž.slunný, �ást. za�ízený byt 3+1, 
72 m2 na p�kném míst� lokalita Branka Náchod, 
cihla, 2.patro, balkon, slep, komora, plyn. vytáp�ní, 
p�evod do OV 2013. TEL.: 776 799 164 volat ve ve-
�erních hodinách

* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Náchod�. 
Výhodná poloha poblíž centra. Parkování u domu. 
Nová plastová okna, topidla a zánovní lino a kuchy�-
ská linka. No�ní proud. P�da, sklep, tel., inter., ka-
bel. TV. Kauce 20000,-. Volné od 1.10.2011. Telefon: 
602 790 044
* Pronájem nového bytu 1+kk na Komenského ulici 
v Náchod�. Nová kuchy�, vestav�né spot�ebi�e,nová 
koupelna. Nájem 4.400,- služby 1500,-. Kauce. Tel. 
602 247 247
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v Náchod�, po re-
konstrukci, 41 m2, volný ihned, velká p�edsí� s vesta-
v�nou sk�íní, komora, nová plast. okna, výtah, balkon, 
V.patro, nájem v�. inkasa 6150,-K�, tel. 721 521 153
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda. Kontakt 
777 960 893
* Prodám byt 3+1 v Polici nad Metují. Cena 890 tis. 
Tel. RK 608 883 012
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 27m2, 1.NP, plast.
okna, v nov� zrek.dom� v Náchod� poblíž centra. 
Náj.+zál. 5.240K�+kauce 16.000K�, tel.: 608 903 070
* Hledám byt 5(4)+1 v os. vl. v Náchod�. Tel.: 
773 559 014
* Prodám zd�ný byt v Náchod� 2+1 v OV o velik. 
48 m2 v blízkoszi centra, ul. Pražská, po celk. rekon-
strukci. Cena 780 tic.K�. RK NEVOLAT! TEL.: 777 
538 998
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se zahra-
dou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, zateplení, 
kuchy�, koup., d�ev.oblož.dve�e. Náj. 5.500K� +voda 
+el.+ plyn+kauce, tel. 608 903 070
* Prodám v Náchod� p�kný byt po kompletní re-
konstrukci 2+kk v I. poschodí zd�ného domu neda-
leko centra, v OV, možnost parkování ve dvo�e. Tel. 
608 245 634
* Pronajmu dlouh.byt 3+1 v os.vlast., 75 m2, 2 NP, 
v nov� zrek.dom�, v NA-B�lovsi, pl.okna, zateplení, 
sklep,park u domu, náj. 5.000 K� + voda + el.+ plyn + 
kauce, tel. 608 903 070
* Pronajmu DB 1+1 (40 m2) v Náchod� na sídl. 
u nemocnice, balkon, satelit, internet, cena 4994 v�et-
n� záloh na energie + kauce na vyú�tování energií. Tel. 
po 15. hod. 728 160 161
* Pronajmu dlouhod.byt 1+1 v os.vlast., 33 m2, 1 
NP, v nov� zrek.dom�, v NA-B�lovsi. pl.okna, zatep-
lení, sklep, park u domu, náj. 3.500K� + voda + el.+ 
plyn + kauce, tel.608 903 070
* Pronajmu malý byt 38 m2, Náchod - SUN, tel. 
777 021 798
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v Náchod� 
-Havlí�kova ul., celý d�m je po revitalizaci v�.zatep-
lení a fasády, Cena: 1 100 000,- K�. Tel.: 774 311 404
* Pronajmu p�kný cihlový byt 3+1, 78 m2, s balko-
nem, v Náchod�, nová okna, internet, klidný a slun-
ný byt, hezký výhled na zámek a do p�írody, volný 
od 1.9.2011. Tel. 732 167 291
* Pronajmu dlouhod. nebo prodám DB 1+1, 45m2, 
2.NP v NA sídl.u nem., kr.výhl. na Bražec, balk., zd�-
né jádro, nová plast.okna, zateplení. Náj.3.000K� + 
inkaso 2.749 + el.+ kauce,tel.: 608 903 070
* Prodám byt 3+1, v osobním vlastnictví, po celko-
vé rekonstrukci, s výhledem do p�írody, Náchod tel.: 
725 033 101
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt v Náchod� 
na Kamenice 2 + kk, 2. patro, cena 7000,-K� v�etn� 
inkasa, kauce 20 000,-K�. Tel . 777 551 022
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, Komenského t�íd�, 
�ást. za�íz., pouze pro 2 osoby, nájemné 3000,- + zá-
lohy za energie, dvoum�sí�ní kauce p�edem, jen vážní 
zájemci. TEL.: 775 22 99 13
* Pronajmu garsoniéru - v Novém M�st� n.M. 
- Malecí, 30 m2, výtah, krásný výhled, kauce tel. 
605 987 540
* Pronajmu byt - 2+1 , �áste�n� vybavený, Náchod, 
kauce nutná. tel. 605 146 332
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Náchod� B�lovsi 
s výhledem na les a �eku. Cena k jednání 610 tis. K�. 
Tel.: 602 575 252
* Prodám družstevní byt 2+1, 61 m2 na sídlišti 
v Náchod� Plhov�. Zd�né jádro, plastová okna. Cena 
k jednání 820.000 K�. Tel.: 602575252
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod� na sídlišti U Ne-
mocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, cena 810tis. TEL.:774 
061 131
* Pronajmu zateplený byt 1+kk Nové M�sto n.M., 
plast.okna, internet + satelit. Kauce. Nájem 3500,-K� 
+ energie. TEL.: 777 103 897
* Pronajmeme byt 1+1 (45 m2) v Náchod� na sídl. 
u nemocnice. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronájem bytu 2+1 o ploše 60m2 v centru m�sta 
Náchod ulice Palachova 1457 u okresního soudu. Byt 
se nachází v cihlovém dom� ve 3 N.P. bez výtahu. Tel. 
732 799 528 e-mail: z.faifr@seznam.cz
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1 - 85m2 V CIH-
LOVÉM DOM� V HRONOV�, 200 M OD NÁ-
M�STÍ, NÁJEMNÉ 5.000K	 + 200K	 ZÁLOHY+ 
ELEKTRIKA. INFO 777 302 483
* Prodám byt 4+1 i jako 3+1 v OV v Náchod� - cen-
trum. Po estetických úpravách, plast. okna, zateplen, 
centrum 5 min. ch�ze. Cena 780 000,-K�. Ihned vol-
ný. Tel. 776 637 636 RK - nevolat

BYTY

R�ZNÉ

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

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

AUTO - MOTO

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Bohuslavice u N. Města n/M - Pěkný,dvougener. RD (5+1) z r.1977 s novými plast.okny,v klidné části obce,studna..................... 2.990.000,-Kč 
Náchod - Kramolna - Pěkný,zděný,zateplený RD (4+1) z r.1995 je s garáží a podsklepen,se zahradou a bazénem...........................1.900.000,-Kč!
Náchod - Kompl. zařízený (i se spotřebiči), zrekonstr.byt v OV 1+1 (42 m2) v 5.patře zatepl. domu,s lodžií-vše nutno vidět!  .............. 775.000,-Kč
Náchod - Byt 2+1 v OV,59,5 m2 v 1 NP zděn.domu,k část.rekonstrukci, ale má plast.okna,v centru města (proti poliklinice)................... 750.000,-Kč
Náchod - centrum - Komer. objekt o zast.pl. 620 m2 (garáž.haly,býv.kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2.................... 2,7mil.Kč!
Hronov - Starší dům o 3 pokojích,k bydlení i rekreaci,na pozemku (1221 m2) veškeré sítě,poblíž centra,klid.část........................ 680.000,-Kč SLEVA!
N. Hrádek - Řadový RD na náměstí,s 2 byty 1+1, po část.rekonstr.(nové soc.zařízení,rozvody..),půda k vestavbě...................... 880.000,-Kč SLEVA!
N. Město n/M. - Větší řadový RD (5+1) v klidné lokalitě „Na Františku“,s balkony, půdou k vestavbě a s pěknou zahradou....................k jednání!
Teplice n/Met. - Pěkný,větší RD - 2 byty s balkony po 90 m2 - možnost ubytování, klid.lokalita, garáž, dílny,sklepy................2.790.000,-Kč SLEVA!
V. Třebešov u Č. Skalice - Usedlost - komplex 4 budov (zast.pl.550 m2), obyt.budova 3+1,stodoly,stáje,poz.4100 m2 (i více) ................2,9 mil.Kč
Jestřábí - Krkonoše - Exkluzivní stavební + lesní pozemek (2.900 m2) k rekreaci i bydlení,s přípojkami elektro,vody+jímka............1.300.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

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

Veškeré zahradnické práce
některé zednické práce.
Za rozumné ceny.
TEL.: 737 564 496 

Chcete ušet�it
za plyn a elekt�inu?

Poradíme zdarma
Tel.:736 270 480

Hodinový manžel
práce všeho druhu, slušné vystupování,

	 exibilita, rozumné ceny.
           TEL.: 737 972 924 

Spole�nost Hlávko s.r.o. 
p�ijme 

instalatéra a topená�e
do zam�stnaneckého pom�ru 
nebo na ob�asnou spolupráci.

Možno i bez výu�ního listu. 
Nástup možný ihned. 

Kontakt: 603 478 278 (Petr Hlávko)

Poskytování 
nebankovních úv�r�

od 4000,- do 50000,-K�
Náchod a okolí

TEL.:776 716 597

Přijmu vyučenou kadeřnici 
se ŽL do zavedeného kadeřnictví 
v Náchodě. Nástup možný ihned. 

Info. Lenka Šulcová,

tel. 737 106 219

pro 2 osoby zámečník - svářeč CO2

tel. 777 556 580, 777 556 570

Nabízím dobře placenou 
spolupráci na 4 měsíce

Do Motorestu 
U Pavla v Náchodě

přijmeme

SERVÍRKU
Tel.: 737 194 941

Veškeré 
ELEKTROMONTÁŽNÍ 
práce v�etn� revize

�i zhotovení projektové dokumentace. 
Rychle, kvalitn�, levn�.

 Kontakt :
p. Jungwirth, 776/54 04 97

SEKÁNÍ TRÁVY
za rozumné ceny 

Tel. 737 564 496



St�echy
Zelená úsporám

Cenové kalkulace zdarma !
 pokrýva�ské
 klempí�ské
 tesa�ské
 bytová jádra

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

www.strechy� ash.cz
mail: strechy� ash@seznam.cz

tel.: +420 608 345 132

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K, 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

v Náchod�  
Pasáž na KameniciVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

NEJEN KLEMPÍ	SKÉ A MECHANICKÉ
OPRAVY OSOBNÍCH

 A DODÁVKOVÝCH VOZIDEL
 - antikorozní ochrany podvozk�
 - opravy moto nádrží, cínování

 - renovace autoveterán�
email: autodilnasevcik@seznam.cz

www.autodilnasevcik.cz

723 588 725                                 
776 227 724

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

a provádíme p�eklady 
dokument� jak s ú�edním 

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.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!

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

kontakt:
Tel.: 491 401 645
pracovní dny:
6:00-14:30
E-MAIL:
backovsky@izomat.com 
izomat@izomat.com
MOBIL:733 
644 000 6:00-17:00
ÚSTŘEDNA:
Tel.: 491 401 640

KOMÍNY
a KOUŘOVODY
VLOŽKOVÁNÍ A FRÉZOVÁNÍ 
KOMÍNŮ
TŘÍVRSTVÉ KOMÍNY
pro všechny druhy paliv
TEPLOVZDUŠNÉ VÝMĚNÍKY 
pro krby a kamna
NÁVRHY A VÝPOČTY
spalinových cest

IZOMAT
s.r.o.

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny

profi  digitální sestavy pro satelitní a DVBT pří-

jem do STA (technologie HUMAX, TOPFIELD, 

AXING, TRIAX), projekty, rekonstrukce stávají-

cích systémů, prodej technologie,montáž, servis

příjem zakázek: Po – 9.oo –  14.oo hod
                        St – 11.oo – 16.oo hod 
                      Čt – 9.oo – 14.oo hod 
                    úterý a pátek zavřeno  

TELKABEL CR, s.r.o.                 
Českých bratří 89                           
547 01 Náchod 

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz                                                     

více info na tel.:
491 422 999                           
777 790 675
604 264 708                                      

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE!
 INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

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

Obec: Červený Kostelec

Okres: Náchod

Starší RD v rekonstr., nové 

rozvody el., plast. okna, 

nová konstrukce střechy 

bez krytiny, izolace. V příze-

mí volně řešen kuch.kout, 

jídelna, obývák, chodba, 

koupelna a WC, 3 kamenné 

sklípky. Podkroví připrave-

no k vestavbě. Na opl. poz. o celk. vým. 780m2  funkční studna. Sítě veř., 

230/400V, plyn u domu. Materiál v ceně !!!

Zn.: 11D631                                                                        Cena:  960.000,- Kč

Obec: Náchod

Okres:  Náchod

Druž. byt 1+2, ve zděném, 

bytovém domě /1.1.2012 

v OV/, v 5.NP s výtahem 

o celk. vým. 56.2 m2. 

V bytě je chodba,  koupel-

na, WC, kuchyň, obývací 

pokoj a ložnice. Sítě veř., 

230/400V, ÚT - dálkové. 

Sklepní kóje, k užívání kolárna, sušárna, kočárkárna. Byt je standardní,  

plast. okna, nový výtah. Příjemné a klidné bydlení v centru Náchoda.

Zn.: 11B639                                                                        Cena: 888.000,- Kč

Obec:   Česká Skalice                                                                       

Okres:  Náchod
Velký RD s garáží a udržo-

vanou, opl. zahr.o celk.vým. 

862 m2 v příjemné lokalitě. 

V přízemí hala, byt 2+kk, 

soc.zázemí, kotelna a vchod 

do sklepa. V 2.NP a 3.NP je 

5 pokojů, 2x WC a sprch.

kout, kuchyňka, sklad a vel-

ká trasa / slouží k pronájmu/. Na dům navazuje pergola s krbem, sauna, 

odpočívárna a sprch.kout. Na poz. je rekr. chata s terasou a soc.záz. / též 

k pronájmu/. Sítě veř.,ÚT plyn + krb.kamna s výměníkem. Dobrý stav - rekon-

strukce. Vhodné k bydlení i k podnikání. Zajímavá investice.

Zn.: 11D640                                                                     Cena: 3.900.000,-Kč

Obec: Stárkov                                                         

Okres:  Náchod

Sam.stojící RD v okrajové 

části obce. Vpříz. kuchyň 

s jídel. koutem a obýv, 

sklípek, spíž, velká kou-

pelna, WC. V podkroví 

ložnice a půda k vestavbě. 

Na opl. zahradě o celk. 

vým.  697m2 je zděná kolna.Na dům navazuje zděná garáž. Sítě veř.,  

septik, topení ÚT- pevná paliva + el. přím. Dobrý stav.tech. stav. Příjem-

né a klidné bydlení. IHNED VOLNÉ !!
 

Zn.: 11D630                                                                     Cena:  1.246.000,-Kč        

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

 Byt v OV 1+1 v Náchodě, 46 m2, 2.NP,zděný  za 455.000,-Kč



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

„KVALITA PROV�
ENÁ �ASEM“
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SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM
 NÁCHOD NÁCHOD

Tel. 602 886 577

V letních m�sících od nás 
obdržíte malý dárek

Házenká�ská hala – Hamra Náchod

Ricochet + squash
Najdete nás na Facebooku
 Squash Centrum Náchod

+ stolní tenis
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   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 by-
dlet, 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

 Smažírna a loviště ryb Pstražná leží 7 km 
od centra lázní Kudowa Zdrój, směrem 
na Skansen lidové architektury – smažírna 
se nachází 100 metrů od skanzenu (na map-
ce modrá šipka). Pokud dostanete chuť 
na výbornou rybu a navíc vlastnoručně ulo-
venou, určitě čtěte dál...
 Sami si zde můžete vyzkoušet Vaše ry-
bářské umění. K dispozici máte hned dvě 
jezírka, kde zaručeně tu svou rybku ulovíte. 
Pstruha Vám na místě usmaží. Samozřejmě 
můžete jen zasednout ke stolu a rybku si 
koupit. Cena pečeného pstruha je 85,-Kč, 
v ceně je již započítán chléb a plátek citro-
nu. Navíc samozřejmě neplatíte ani zapůj-
čení udice a návnadu. Syrového pstruha si 
odnesete za pouhých 50 korun.
 V čase, kdy čekáte na „tu svoji pochout-
ku“, můžete posedět na venkovní terase 
se slunečníky nebo v selské jizbě v objektu 
smažírny. Využít můžete příjemného pro-
středí ke krátké procházce.

 V Pstražne je sezóna již v plném proudu, 
otevřeno tu mají denně od 10 do 22 hodin.
 Smažírna je s dosahu oblíbené Masary-
kovy cyklostezky Kladským pomezím. Proto 
šlápněte do pedálů, obujte pevné boty, na-
startujte Váš vůz nebo motorku a udělejte 
si pěkný výlet.

Kudy?
* Cyklotrasa z Hronova... šlápnete do pe-
dálů z Hronova na Žďárky – potom směr 
hraniční přechod Doly (na mapce černá 
šipka) a máte to už jen dva kiláky – cíl: 
Pstražna
* Autem do Kudowy Zdroj, první světelná 
křižovatka, je tam benzinová pumpa, dejte 
se na ní vlevo. Po levé ruce minete Policej-
ní stanici a na další větší křižovatce se dáte 
opět vlevo a neuhnete ze směru na Skan-
zen lidové architektury ... cíl: Pstražna

připravila Laďka Škodová

Za dobrým pstruhem nemusíte světa kraj...

��V�ela�i z D�tského domova v Sedlo�ov� se ú�astní projektu ,,V�ela – život“. Tato 
aktivita je podpo�ena z projektu Bav se a pomáhej s Ori� ame realizovaného Spolu 
d�tem o.p.s. ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové d�tem a spole�nosti Ori� ame.                                                                                           
                                                                                             Foto a text J. Lokvenc

MAMUTI
V ŽERNOV�

 V lét� mohou mít média pocit, že je tzv. 
okurková sezóna   a není o �em psát  … Sta�í 
se však více sehnout a v záhonech všednosti 
objevíte i n�co zajímav�jšího, než jsou okur-
ky. Tak tomu m�že být i v obci Žernov, kde 
byl nalezen kel z mamuta. Pro potenciální 
lovce t�chto velkých savc� však dodáváme, 
že mamuti vyhynuli již p�ed 12 000 lety 
a nález mamutího klu v náchodském okrese 
se udál již v roce 1981. Zdá se, že pro  léto 
2011 zbyly  jen ty okurky...                              -r-

��������	
���
 

Letní salát
s krevetami

 Uzené ku�ecí stehno nakrájíme na kousky, 
p�idáme sterilovanou kuku�ici, nakrájený ledo-
vý salát, nakrájený porek. Ochutíme solí a chili 
ko�ením. Zalijeme francouzským dresingem, 
zakápneme olivovým olejem a zamícháme. 
Necháme chvíli uležet. Zatím si p�ipravíme in-
stantní rýžové nudle (nudle zalijeme va�ící vo-
dou a po osmi minutách scedíme a propláchne-
me studenou vodou). Studené odkapané nudle 
vmícháme do salátu a nakonec p�idáme krevety 
nakládané v italském ko�ení.

Salát podáváme studený, 
posypaný �erstvou baza-
lkou. Tak, a� Vám chutná... 
     p�eje La	ka Škodová 

Den dobrých skutk� 
a Muž roku

 Ve dnech 26. a 27.srpna 2011 se koná 
akce „Den dobrých skutk� a Muž roku“ 
v M�stském divadle Dr.Josefa 	ížka v Ná-
chod�. Program 14. ro�níku této akce je 
op�t velmi bohatý. V pátek 26. 8. prob�hne 
od 19.45 hodin celorepubliková sout�ž Muž 
roku 	R a SR 2011, kde se utká 12 � nalist� 
v r�zných disciplínách. B�hem sout�žního 
ve�era vystoupí Ond�ej Ruml, Olga Louno-
vá, Marek ztracený, Debbie, Zuzana Stirská 
a Gospel Time. Na sobotu 27. 8. je p�ipra-
ven koncert Zuzany Stirské a Gospel Time 
od 18.00 hodin s hosty Marcelou B�ezino-
vou, Míšou Noskovou a Madalenou Joao.
 Srde�n� zvou po�adatelé David Novot-
ný za podpory Jaro Management Praha, 
Wiggo.cz, IM Model Bratislava, Renata 

íhová z Pardubic a Petra Jansová

POLICKÁ PLACHTA 2011
 V sobotu 20. srpna se na koupališti v Poli-
ci nad Metují uskute�ní další ro�ník zábavné 
akce Polická plachta 2011. Celou akcí vás 
bude provázet Ji�í Pomeje. T�šit se m�žete 
na vystoupení fakíra �i b�išních tane�nic. 
S ukázkou se p�edvede i zásahová jednotka 
Policie 	R. Hudební doprovod obstará sku-
pina Potence.                                               -r-

Šestidenní v plném proudu
 Po náro�ných p�ípravách probí-
há v t�chto dnech  letošní šestidenní 
motocyklová sout�ž ve Finsku v oko-
lí m�st Hamina a Kotka. Po letech 
i naše republika vyslala pod vedením 
manažera Karla Schedera Czech ju-
nior trophy team ve složení Milan 
Engel, Patrik Markvart, Jakub Šefr 
a Radovan Míl z Náchoda Kramolny, 
�len klubu ENC racing team a RM ra-
cing team Náchod. Po úsp�šných le-
tech v motocrossu i enduru tak mladý 
Radovan bojuje na obtížných tratích 
se lví�kem na hrudi, sbírá nové zku-
šenosti s p�edními závodníky sv�ta. 
Vždy� se šestidenní, která je právem 
nazývána motoristickou olympiádou, 
zú�astní p�es 350 jezdc�  z 27 zemí 
celého sv�ta.

 Náš reprezenta�ní team jede 
na motocyklech KTM od 125 ccm 
do 350 ccm. Pro všechny závodníky 
je ú�ast na šestidenní velkou výzvou 
a velkou d�inou a dá se �íci i t�ešni�-

kou na dortu v jejich celoro�ním zá-
vod�ní v motocrossu a enduru. Mají 
na co navázat, nebo� �eskoslovenská 
družstva v boji o Sv�tovou trofej, 
nebo St�íbrnou vázu pat�ily mezi nej-
lepší na sv�t�. Neú�ast reprezentace 
v minulých letech byla zap�í�in�na 
p�edevším nedostatkem � nancí. Ani 
letos to nebylo jednoduché, vedle 
� nancí centrálních jen díky sponzo-
r�m, � rmám i jednotlivc�m se poda-
�ilo ú�ast zajistit.
 P�ejeme všichni našemu junior-
skému družstvu a p�edevším repre-
zentantu z našeho okresu, Radovanu 
Mílovi, který je nová�kem a jedním 
z nejmladších hodn� úsp�ch� a št�stí 
a návrat dom� ve zdraví. 
                                              Luboš Míl

HASIČI PŘIBYSLAV
pořádají

20. 8. 2011
18. ročník 

PŘIBYSLAVSKÉHO POHÁRU
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Začátek v 9.00 hodin
koupaliště Přibyslav

Občerstvení zajištěno:
na žízeň chladivé pivo

V SÁZCE JE SELE !!!
ŠANCI MÁ TEN, KDO UHODNE
ČAS ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE

Srdečně Vás zvou pořadatelé!


