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Brogio je nový patentovaný nástroj,
který lze použít téměř na všechny
typy křovinořezů a je určen k sekání
lesních porostů, trávy a křoví.
Robert Matyáš
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VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
SE SLEVOU AŽ 52 %

AKČNÍ CENY MYČEK
SPORÁKŮ I PRAČEK

ODHALENÍ

15.srpna 2008 uplynulo 120 let od odhalení pomníku spisovatelky Boženy Němcové, na
Husově náměstí v České Skalici. Jeho autorem je akademický sochař Mořic Černil. Tato, v
té době velmi významná společenská akce se stala národním svátkem. Mezi přítomné osobnosti veřejného a kulturního života možno např.jmenovat Josefa Václava Friče, byli zde i děti
Boženy Němcové - Theodora a Karel. Později v roce 1932 byly v okolí pomníku vysazeny
lípy a to u příležitosti výročí vzniku republiky.
V současnosti se každoročně na počátku měsíce února koná u pomníku uctění památky , při
které si spoluobčané města, za přítomnosti jeho zástupců a Společnosti Boženy Němcové,
připomenou položením věnce a květin, život a dílo této velké spisovatelky.
Text a foto Ivan Vávra

Prodejna
strojů
a nářadí

Běloveská 168,
Náchod

vše pro

PROFI + HOBBY
* elektrické nářadí
* sváření
* kompresory * zahrada

VYSOKOVSKÝ KOPEC TECHNIKY - PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
Dne 23. srpna se na Letišti Náchod - Vysokov uskuteční v době od 13 do 16
hodin již II. ročník divácky atraktivní akce „Vysokovský kopec techniky“.
Na jaké prezentace se můžete těšit? Chybět nebudou stabilní motory, parní zahradní železnice, sraz auto a moto veteránů, slet ultralehkých letadel (letové i statické ukázky), statické a letové ukázky modelů letadel
různých kategorií, modely lodí s parním a elektropohonem, prezentace
strojírenských firem a středních škol.
Dodejme důležitou informaci: Občerstvení zajištěno v areálu u letiště.
Vstupné činí 30,-Kč, parkovné 20,-Kč - pro rodiny sleva. Pořadatelem je Aeroklub Náchod
- Letiště Vysokov.
(pi)

tel. 491 423 669, www.ceky.cz
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Prvnímu ročníku Polické plachty bohužel
počasí nepřálo. Škoda, výborně připravený
sportovně - společenský den na koupališti
v Polici nad Metují se bohužel stal terčem
útoku studené fronty a deště. Pouze malá
skupina odvážlivců (mezi nimiž nechyběla
ani starostka Police paní Seidlmanová), tak
mohla okusit alespoň vzorek z disciplín a
soutěží připravených pro malé i velké: lov
kaprů pod vodou, plavecké závody doplněné transportem pivních sudů na plovácích
apod.. Líbila by se i hudební skupina Potence z Náchoda, jejíž protagonisté si udrželi
dobrou náladu i navzdory dešti. Počasí se
však poručit nedá. Snad se do II. ročníku
Polické plachty opře jen slabý větřík a nad
koupalištěm bude svítit slunce, jak to má v
srpnu být.
foto: lov kaprů pod vodou, účastníci Polické
plachty v podvodním snímku, jedna ze sportovních disciplín ve které hlavní úlohu hrály
pivní sudy...
text a foto Mirek Brát

GARÁŽOVÁ VRATA

Děkujeme majiteli firmy PINGUIN
Náchod ing. Zdeňku Královi za
vstřícnost a ochotu při vyřízení reklamace stanu dne 14.8. 2008.

info:
777 602 884

Další nabídka na

Náchod z Trutnov
Orlické hory z Jičín

www.realityeu.com
Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

s láskou stále
vzpomíná manžel

Opravdu mrtvý je ten, na koho se zapomene....
V roce 1918 v bojích I. světové války na italské
frontě u řeky Piavy padl můj otec, přislušník československých legií pan Josef Fuka.
Vzpomíná syn Jan Fuka z Hronova,
kterému tak otcovskou lásku navždy vzala válka....

Firma CDS s.r.o. Náchod vyhlašuje výběrové řízení na

vedoucího spedičního skladu
s perspektivou karierního růstu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Požadavky:
vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání zaměřené
na logistiku a dopravu
znalost anličtiny nebo němčiny
flexibilnost
komunikativnost
vstřícné jednání
nekonfliktnost - schopnost vést kolektiv
praxe v oboru výhodou.
Nabízíme:

- perspektivu karierního růstu
- jízdní výhody pro celou rodinu na všech linkách obsluhovaných
firmou CDS
- odpovídající mzdové ohodnocení
Přihlášky zasílejte na adresu:
CDS s.r.o. Náchod - ing. Josef Sekyra, Kladská 286, 547 01 Náchod,
telefon: 602239352 do 31.8.2008.
Na zaslané přihlášky do výběrového řízení odpovíme
a vybrané uchazeče pozveme k osobnímu jednání.

Reklamace byla vyřízena ještě týž
den k naší spokojenosti. Přístup prodavačů a pana majitele je v dnešní
době vzácností.
Děkujeme. Jedinákovi

Zajímavé stavení býv. hostince na krásném, romantickém místě Rýzmburk
u Žernova nedaleko Babiččina údolí. Dům ve tvaru L je z vetší části zrekonstruovaný, s rozsáhlými pozemky - cca 15 000m2! Ideální místo pro rodinné
sídlo nebo penzion. Dispozice: 6 místností,2x WC, 2x koupelna, 2x kuchyň,
půda s možností vestavby,el. 220/380V,ústř.vytápění na el.,v hale krb.
kamna,voda z vl.studny,odpad do žumpy. z Cena: 3 400 000,- Kč

Rodinný dům v blízkosti centra Náchoda s možností vybudování 4 byt. Jed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 795 000,- Kč
Rodinný dům v řadové zástavbě v České Skalici, zahrada, garáž, dílna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 550 000,- Kč
Menší rodinný domek v Červeném Kostelci – Olešnice, započatá rekonstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 000,- Kč
Byt 3+1 v Náchodě - Staré Město do dlouhodobého pronájmu, kauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000,- Kč + sl.
Rozsáhlé stavební pozemky, rod. dům, dílna, bunkr v Náchodě na Klínku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 900 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Kameničná - Orl. hory, pozemek J orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 569 000,- Kč
Rodinný dům v blízkosti centra Náchoda s možností vybudování 4 byt. Jed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 795 000,- Kč
Bytový dům v rekonstrukci v Dobrušce na náměstí, 12 bytů, 6 garáží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 990 000,- Kč
Soubor nemovitostí v centru Náchoda, kanceláře, bytový dům, sklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000,- Kč

... s námi se určitě domluvíte ...

4. regionální zahrádkářská výstava
v Teplicích nad Metují.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Teplicích nad Metují pořádá ve spolupráci s územním sdružením
ČZS okresu Náchod a Městem Teplice nad
Metují okresní 4. regionální zahrádkářskou
výstavu ve dnech 5. - 7. září 2008 na téma
„Na selském dvoře“. Slavnostní zahájení
proběhne v pátek od 10 hodin s kulturním
vystoupením žáků MŠ v Teplicích nad
Metují a ostrostřelců z Police nad Metují.
Na výstavě budou opět expozice zahrádkářských organizací okresu Náchod, specializovaných organizací citrusářů, kaktusářů,
bonsajistů, květinářů s kolekcemi jiřin, růží,
gladiolů, begonií a dalších partnerských
organizací - včelařů, myslivců, rybářů.
Neméně zajímavé budou expozice řezbářů. Shlédnete ukázky prací historických
řemesel s možností nákupu jejich výrobků,
uvidíte při práci řezbáře ovoce a zeleniny
hotelové školy v Hronově.. Po celou dobu
výstavy Vám bude k dispozici zahrádkářská poradna. V soutěžích o nejhezčí dětský
obrázek, exponát či expozici budete rozhodovat Vy i odborná porota. V přilehlém parku stánkový prodej zahrádkářských potřeb
a rostlin, bude zde
předvádět své umění řezbář motorovou
pilou, umělecký kovář s výhní, oplétání
skla proutím. Můžete vyzkoušet na trenažéru účinnost bezpečnostních pásů, vyřádit
se na trampolíně. Projížďky na jezdeckých
koních. Bohatý bude i hudební program,
např. v sobotu dopoledne koncert dechové

Jaký byl 5.Vavřinecký den v Hronově?
Slunečný, voňavý a veselý. Pro tuto velkou slavnost, podpořenou díky úspěšnému
projektu Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, mnoha spolupracujícími
subjekty i sponzory, je již několik sezon
vyhrazeno nedělní odpoledne na začátku
světoznámého festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Začal tedy tradičně v
neděli 3. srpna po obědě za zvuků řízného
pochodu slavnostním průvodem od budovy Střední školy hotelnictví a podnikání
SČMSD, Hronov, s.r.o. (tento nový název
od srpna nese Střední odborné učiliště a
Střední odborná škola SČMSD, Hronov,
s.r.o.). Čelo průvodu tvořili žáci školy se
symboly kuchařského a pekařského umění - vavřineckým perníkovým srdcem,
pletencem a velikým koláčem. Na počest
mučedníka Vavřince, patrona kuchařů,
pekařů, hostinských, pivovarníků a studentů, nesli také pořádnou uzenou vepřovou hlavu. Dále mezi sebou v průvodu
vedly krásné adeptky kulinářského umění otce Vavřince s družinou, ten se však
tentokrát neubíral na potupnou popravu,
nýbrž do Jiráskových sadů, aby požehnal
vínu, dobrému řemeslu a mládí. Zajímavou součástí mohutného průvodu obyvatel
a hostů přehlídky byly i mažoretky a mladí herci z oregonského Junction City ve
svých divadelních kostýmech.
Pestrý a veselý průvod již v přírodním
amfiteátru Jiráskových sadů očekávali
diváci, kteří se těšili na více než čtyřhodinový zábavný program. Nejprve na otce
Vavřince, dále na herečku Uršulu Klukovou, autorku kuchařské knihy Kudy chodím, tudy jím. Ta přítomné výborně pobavila svým vyprávěním o vaření, receptech,
divadle i cestování. Potom na pódiu následovaly soutěže pro nejmenší kuchaře a
kuchařinky, několik vystoupení mažoretek a příjemné písně. Zájemci o moderní
gastronomii se mohli při prezentaci nejen
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Dne 9. srpna by oslavila 75. narozeniny paní Vlasta Fuková z Hronova
(zemřela 9. března 2006). Kdo jste ji
znali a měli rádi, věnujte jí se mnou
tichou vzpomínku.

Poděkování

EU

VZPOMÍNÁME

poučit o výrobě pravého japonského suši nebo míchaného koktejlu, ale také měli možnost tyto pochoutky i ochutnat. Při další soutěži se mladí gastronomové utkali v různých
disciplínách, při kterých si pod dohledem poroty například vyzkoušeli, jak psali jejich
předchůdci před několika desetiletími jídelní lístky na psacích strojích s pomocí dnes
jim již neznámého „kopíráku“, jak se soustředit na záměrně „popletené“ recepty, nebo
jak přesně a elegantně naservírovat sklenku „rychlých špuntů“. Velmi atraktivní pro oko
diváka byla minipřehlídka profesního hotelového oblečení i s představením tří letošních
Miss hotelové školy Hronov a z pobočky ve Vrchlabí ve svatebních modelech a především vystoupení školního divadelního souboru z oregonské Junction City, města, kde rok
působil v rámci výměny Fulbrightovy nadace hronovský učitel angličtiny Mgr. Jan Mach.

Konec zábavného odpoledne jako vždy patřil soutěži amatérských divadelníků, jejíž disciplíny byly plné humoru, jídla a dobrého moku.
Celé odpoledne se žáci a pracovníci hronovské „hotelovky“ pilně starali o své hosty
a zásobovali je rozmanitými pochoutkami. V Jiráskově rodném domku byla připravena
kromě pekařské expozice stylová ochutnávka výtečných vavřineckých koláčků, slaných
tyčinek nebo čerstvého chleba v dobových kostýmech, ve stáncích se mohli návštěvníci
posilnit steaky, klobáskami, tortillami, smaženými pochoutkami, palačinkami či pečeným
selátkem a zapít míchaným nápojem, kávou, vínem nebo pivem. Pod stromy na trávníku
byla pro děti připravena spousta soutěží s drobnými cenami a jako překvapení také s nadšením přijatý nafukovací skákací hrad.
Výborná sváteční nálada a nadšený ohlas mnoha stovek návštěvníků již popáté potvrdily, že vavřinecká tradice k Jiráskovu Hronovu nedílně patří.
Renata Lelková

hudby z Červeného Kostelce. V neděli odpoledne předvedou své umění modeláři s dálkově
ovládanými modely tahačů, tahačů a vrtulníku na špičkové úrovni. Samozřejmě bude pamatováno i na možnost Vašeho občerstvení, nákupu rostlin, kozích sýrů, vynikajícího burčáku,
všech možných pamlsků, koláčů a buchet, keramiky a pod.
Výstava bude otevřena denně od 8 do 18 hodin v neděli pak do 17 hodin. Vstupné Kč 30,- na
celé tři dny, děti do 15 let zdarma. Přijďte se podívat, nabízíme Vám program i na celý den s
prohlídkou našich pískovcových skal. Celý východočeský region včetně polského příhraničí
Vám nabízí mnoho zajímavostí kulturních i odborných. V případě Vašeho zájmu o bližší informace včetně ubytování se na nás obraťte: e-mail: grohovi@tiscali.cz, tel.: 603 541 225
Srdečně Vás zve výbor výstavy ZO Teplice nad Metují, územní sdružení ČZS
okresu Náchod a Město Teplice nad Metují.

MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
25. ročník (28.8. – 31.8.2008)
Další informace o filmech a doprovodných akcích najdete na:
www.horolezeckyfestival.cz

SOKOL SLUŠÍ TĚLU I DUŠI.
V pondělí 1. září zahajuje Sokol Náchod osmnáctý cvičební rok od své obnovy v roce 1990. Tehdy
do něho přešly i se svými cvičitelkami oddíl žen a zdravotního cvičení žactva a začal cvičit oddíl
seniorů a rodičů s dětmi. Ještě v tomtéž roce jsme se zúčastnili sletu ve Vídni, kde vystou pilo naše
žactvo.Kromě cvičení již tehdy jsme obnovovali společenskou činnost - Mikulášskou pro děti, šibřinky, výlety, novoroční setkání členů a veřejná vystoupení. V této činnosti pokračujeme dodnes. Počet
našich oddílů se rozrostl a nabízí aktivity všem, bez ohledu na věk a pohlaví. Naše oddíly jsou zaměřeny u dětí na všestrannost. Pro získání správného držení těla u dívek předškolního věku zavádíme
nový oddíl „Gymnastická přípravka“ ( ve středu od 16h) Muži se věnují nohejbalu a cvičení na nářadí, ženy kondičnímu cvičení s hudbou. Pro všechny od 14 let do nejvyššího věku je jóga. Úspěšné
jsou oddíly rokenrolu a sportovní gymnastiky. Dále v sokolovně trénuje karate, hip-hop
tanec,
šachy, hokejbal a taneční klub. Bližší údaje , kdy který oddíl se schází , naleznou zájemci
ve vývěsních skřínkách na sokolovně, u autobusové zastávky u bývalého
okresního úřadu a na Plhově.
Za pohybem i dobrou náladou zve do sokolovny cvičitelský sbor
Sokola v Náchodě.

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

DŮM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827

Sdružení zdravotně postižených Náchod zve své členy
a příznivce na další podzimní aktivity.

DŮM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

Zájezdy dne 9.9.2008 a 10.9.2008 do Prahy na muzikál Kleopatra jsou plně obsazeny.
Dne 24.9.2008 Vás zveme na členskou schůzku v klubovně Harmonie II.
Náchod (Klubovna důchodců za kapličkou) kde občerstvení a program bude zajištěn. Na Vaše dotazy ohledně lázní, obchvatu města a pivovaru, požádáme zástupce města o rozpravu, hudba je zajištěna, výtah také.
Vybíráme od členů 30,- Kč a nečlenů 40,- Kč.
Od 10.9.2008 opět každou středu poradenské odpoledne od 13 - 15 hod. kde se na naše aktivity
můžete předem přihlásit, v klubovně Sdružení zdravotně postižených v MÚ Palachova ul. 1303 Náchod.
Přejeme Vám všem radost z výletů a setkání.
Za výbor SZdP Náchod Olga Frühaufová

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373,
andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

ŽALUZIE
shrnovací dveře žaluzie čalounění dveří
renovace van textilní rolety těsnění
vestavěné skříně na míru renovace dveří
venkovní rolety sítě proti hmyzu garnýže

Malí fotbalisté
Náchoda

Jan Kočnar
- silniční práce Náchod PŘIJME

V týdnu od 4.8. do 9.8.2008 se fotbalisté
mladší přípravky FK Náchod Deštné pilně připravovali na podzimní sezonu na soustředění
v Dobrušce. 26 malých fotbalistů každý den
třífázově trénovalo s velikým nadšením. Kluci
se učili základy fotbalu, rozvíjeli fyzickou zdatnost, relaxovali v bazénu i při odborné masáži.
Dík patří zejména trenérovi Zdeňku Samkovi i
všem pomocníkům z řad rodičů.

STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
s ŘP „C+E“ popř. jen „C“

tel. 604 203 001

SLEVA 10%
NA ŘETÍZKOVÉ
ŽALUZIE

PRONAJMU
PROSTOR
v zavedeném salonu
v NÁCHODĚ naproti Kinu Vesmír.
Vhodný pro masérské,
kosmetické služby apod. nebo jako kancelář.

Zázemí odděleného prostoru

TEL.:603 194 192

ATAS - 80 let tradice výroby elektromotorů v Náchodě

V polovině května tohoto roku oslavila firma ATAS elektromotory Náchod a.s. 80. výročí svého založení. Za
tu dobu v řece Metuji proteklo mnoho vody. Společnost se vypořádala s celosvětovou krizí třicátých let, přežila
fašistickou okupaci, komunistické znárodnění a vypořádala se i s ekonomickými problémy ve 2.polovině devadesátých let minulého století. Dnes se můžeme dozvědět, jak to bylo pouze z archiválií, neboť přímí pamětníci
už nežijí. Víme však, že společnost byla založena společenskou smlouvou mezi Antonínem Taichmanem a Marií
Dítětovou jako veřejná obchodní společnost za účelem živnosti elektrotechnické v období celosvětové krize a její
program byl zaměřen na výrobky, které se do té doby do Československa dovážely z Itálie, Německa a Ameriky.
Spolumajitel firmy p. Antonín Taichman byl zároveň jejím šéfem, konstruktérem i prodavačem. V té době pracovalo v ATASu 33 zaměstnanců (z toho 5 úředníků) a firma vyrobila za rok 600 motorů. Jenom pro zajímavost
uvádím, že stejné množství motorů dnes vyrobíme za necelé tři hodiny.
A jak vypadá aktuální situace ve společnosti v pololetí 2008?.
Nejdříve bych se krátce zmínil o výsledcích za rok 2007. Společnost splnila všechny úkoly, které si předsevzala a
potvrdila již sedmý rok růstovou tendenci. Bylo dosaženo tržeb ve výši 455 mil. Kč, což oproti předchozímu roku byl
téměř 5 % nárůst. I všechny ostatní ukazatele vykázaly pozitivní trend,
a tak rok 2007 je možno hodnotit jako nejúspěšnější rok v novodobé
historii. Důležité je však zdůraznit, že těchto výsledků bylo dosaženo
v období, kdy do Evropy vstupovala stagnace iniciovaná ekonomickou
krizí v USA. Ve druhé polovině roku se přidalo i nebývale rychlé posilování koruny a zdražování všech druhů energií se stává téměř samozřejmostí každodenního života. Koruna začala začátkem roku 2008 posilovat ještě rychleji, až se stala nejrychleji posilující měnou na světě. Jak
se zdá, tento fakt nás bude provázet i nadále a bude nutné hledat cesty,
které pomohou překlenout tento trvale rostoucí problém do budoucnosti. Zdá se, že klasické předkupování kurzu už nebude postačující, neboť
se spíše jedná o mírné zpomalování „padání“ zahraničních měn a navíc
může jít i o kontraproduktivní proces, neboť s rostoucím objemem předkupu kurzu, roste i tlak na posilování koruny. A tak trochu se začíná
jednat o „začarovaný kruh“. Naše výrobky znají zákazníci v celkem 35
zemích, ale stejně jako v minulých letech, tak i letos je hlavním odběratelem našich motorů SRN. Prodáváme tam více než polovinu naší produkce. Nejvýznamnější odběratelé se rekrutují z oblasti tepelné, ventilační a klimatizační techniky, velký zájem o naše motory jeví i výrobci

kancelářské a čistící techniky. Ročně vyrábíme přibližně šest set tisíc motorů a několikanásobně větší počet polotovarů.
Nejpočetnější skupinou jsou asynchronní motory, které se používají pro pohon ventilátorů, v ponorných čerpadlech,
jako servopohony v energetice, do kancelářských strojů a v laboratorní technice. Druhou velkou skupinou jsou komutátorové motory, které nejčastěji naleznete u pohonu kartáčů a pojezdu čistících strojů, v nezávislých topeních aut,
dentální technice. Velmi významnou skupinou jsou axiální a radiální ventilátory nejčastěji používané v kuchyňských
digestořích a v kotlích na vytápění domácností. Stále více nabývá na významu skupina motorů s elektronickou komutací, kde každý motor je vybaven svým „mozkem“, který je programovatelný a v neposlední řadě je třeba zmínit čidla
polohy, tzv. resolvery, které se již několik let prosazují na trhu.
Dnes jsme schopni nabídnout našim zákazníkům téměř tisíc druhů motorů a navíc pomoc při předvýrobních etapách
a pozáruční servis. Již dnes se připravujeme na zjednodušování a zlevňování konstrukce motorů na straně jedné, kde
je třeba čelit zejména asijské konkurenci a předložit tak zákazníkovi výrobek, který je solidní, má dobrý poměr mezi
cenou a užitnými vlastnostmi a kvalitu, která je očekávána zákazníkem. Na druhé straně připravujeme ve spolupráci
s vysokou školou vysoce sofistikované motory se zabudovanou elektronikou, které budou schopny samostatně řešit
náročné úkoly v různých oblastech průmyslu. Je zcela jasné, že univerzálnosti odzvonilo a hlavním trendem bude individuální uspokojování
potřeb zákazníků. Zde se však objevuje jistý problém. Ani nadstandardní ekonomické podmínky s celou řadou dalších výhod nepřilákaly nové
odborníky z oblasti elektro a kovoobrábění do provinčního města na
hranici republiky. Většina vysokoškoláků bude raději dělat méně zajímavou práci v Praze či Brně, než by šli na tvůrčí, zajímavou a samostatnou práci do malého města. A navíc výše uvedených odborníků ať už
s vysokoškolským či středoškolským vzděláním je stále méně. Určitě
by stálo za to, kdyby ministerstvo školství připravilo rozsáhlejší motivační programy pro uvedené okruhy studentů. Vždyť tyto obory mají
v naší republice, ale i v našem regionu mnohaletou tradici a velkou
perspektivu.
Závěrem mi dovolte, abych všem obyvatelům našeho krásného města
popřál pohodu, spokojenost a zdraví, k čemuž by mohlo významně přispět i dořešení dnes již neudržitelné dopravní situace na ulici Pražská,
podél které je naše firma lokalizována.
Ing. Otto Daněk, generální ředitel a předseda představenstva
ATAS elektromotory Náchod, a.s.

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová,
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz
Malé Poříčí – stavební poz. 13 224 m2 k výstavbě, sítě......................... 155,-Kč/m2
Horní Radechová – pod.objekt 22 kanceláří, sítě, poz.1773 m2 ............... k jednání
Špindlerův Mlýn – pěkný penzion v centru se stav.poz.12 560m2......... 45 milionů
Trutnov – Bohuslavice- RD 1+4, sítě, dobrý stav, poz.1447 m2........2.447.000,-Kč
Stárkov – menší RD v horším stavu-nutné opravy, poz.347 m2 ...........177.000,-Kč
Svoboda n.Ú – rod.vilka 1+4, půda k vest., garáž, 559 m2 ..............4.000.000,-Kč
Horní Radechová – 2 genrační RD s poz.1304 m2, super místo ......3.110.000,-Kč
Svoboda n.Ú – bytový dům k dodělání s poz.600 m2 .......................5.550.000.-Kč
Náchod – nadstandardní , druž.byt 1+3 79 m2, vybavený ..................1.660.000,-Kč
Dědov u Teplic n.Met.- větší rekr.středisko, 135 lůžek, super ..........7.370.000,-Kč
Velká Ves – pěkná zem usedlost s poz. 3822 m2, pěkná lokalita........1.495.000,-Kč
Velký Dřevíč – větší objekt restaurace, v patře sál,po,675 m2 ...........2.650.000,-Kč
Deštné v Or.horách – pěkná chalupa. 6pokojů,sítě,500 m2 ..............1.970.000,-Kč
Kleny Provodov – restaurace vč.areálu 3343 m2 u Rozkoše .............4.750.000,-Kč
Božanov u Br. – RD s 3 byty 1+2, 2 stodoly, ÚT a poz.2417m2 .......1.490.000,-Kč
Chvalkovice – větší RD 1+5, stodola, poz.1058 m2, ÚT el., dobrý stav …1.680.000,-Kč
e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní kanceláři REKA, náměstí T.G.M.
1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě, případně na č.t. 491/428 765,
a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901 a 602/286 568 .
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

KENVELO Náchod
HLEDÁ VHODNÉ KANDIDÁTKY
PRO OBSAZENÍ POZICE

PRODAVAČKA
POŽADUJEME:
UKONČENÉ STŘEDOŠKOLSKÉ
VZDĚLÁNÍ nebo VYUČENÍ V
OBORU
PŘEDCHÁZEJÍCÍ ZKUŠENOSTI
V PRODEJI
PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ
NÁSTUP IHNED

informace na telefonu
777 606 464

KUŘICE

ve stáří 12 týdnů červené a černé
ČERVENÝ KOSTELEC, Chovatelské potřeby
Prodej 18. září 2008

NUTNO
OBJEDNAT!

Tel. 491 461 414,
mobil 774 197 388

Do regionální pobočky v Náchodě přijmu

2 asistenty/ky
pro prodej
Podmínky: z SŠ vzdělání z schopnost
komunikace se zákazníky příjemný
vzhled i vystupování
Informace na tel.:777 345 132 PO - PÁ

ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané,
důchodce, ženy na MD
BEZ POPLATKŮ
tel: 739 317 455

Hedáme spolupracovníky

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY
pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589
Máte záznam v registru?
Banka Vám nepůjčí?
Zavolejte: 777 120 127 Nové Město a okolí

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbraně apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny při stěhování,
prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

* SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ * RYCHLE*
SEZNÁMENÍ
* Seznámení s ženou 65 - 70 roků hledá rozv.důchodce, dom.kutil,zahrádkář, nekuřák, 179 cm vysoký po
70-sátce. Hronov, Č.Kostelec, Rtyně. TEL.:723 186
842 po 19.hodině
* 46/172/72 rozvedený obyč.muž s 13-letým synem
by rád poznal obyčejnou a upřímnou ženu z Nového
Města n.M., Č.Skalice, Dobrušky a okolí. TEL.:733
609 144
* Muž svobodný, nekuřák, abstinent, 30 let z
Náchoda 190/80 hledá za účelem vážného seznámení ženu do 34 let z Náchoda a okolí. Dítě není
překážkou. Moje záliby: plavání, cestování, příroda,
kolo, tenis. tel. 721 095 186
BYTY
* Nabízím pronájem bytu 1+1 v centru Náchoda.
Tel. 602 100 028
* PRONAJMU KRÁSNOU GARSONKU V
CENTRU NÁCHODA. LEVNĚ. VOLNÁ IHNED.
TEL.: 608 66 00 68
* Pronajmeme byt 1+1 (plus kk) na sídlišti SUN U
NEMOCNICE v Náchodě. Tel. 608 976 956, 777 29
29 40
* Prodám byt 3+1 v centru Náchoda, po rekonstrukci, cihlový dům. Cena 1500000,-, TEL: 602 451 944
* Prodám byt 2+1 v Náchodě. Zachovalý, nová
okna. Cena 1100000,-, TEL: 491 422 839
* Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci v centru Nového Města n.M.. TEL.:604 45 27 27
* Pronajmu velký byt 1+1 v Náchodě - Plhově, tel.
737 411 933
* Pronajmu od 1.10. dlouhodobě byt 3+1 ve 4 NP
ve Václavické ul. v Náchodě. Nájemné 5000 Kč,
kauce 20.000 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Koupím byt 1+1, 2+1, 3+1 v Náchodě, platba v
hotovosti. TEL.:603 83 29 51
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 možno i zařízený
v Náchodě Třešínkách v RD, vstup společný, chodba
samostatná. Nájem 4000,- + 4000,-Kč inkaso. Kauce
10 tis.Kč. TEL.:774 407 168
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s terasou, 31,30 m2 v
1. NP v Náchodě na Lipím naproti hospodě, nájemné
3.500 Kč, kauce 15.000 Kč, tel. 608 90 30 70
* Prodám byt 3+1 v OV v Dobrušce, nová plast.
okna, fasáda, zateplení, volný ihned. Cena 1,38 mil.
Kč - při rychlém jednání možná sleva. TEL.:608 156
417 - RK NEVOLAT
* Nabízíme pěkný družst.byt 3+1(74 m2) v Náchodě-Plhov, je po rekonstr., zděné jádro, z balkónu
výhled na dětské hřistě za domem - vše nutno vidět.
Cena: 1,48 mil. Tel:602 204 002.
* Pronajmu byt 3+1 do dlohodobého pronájmu v
Náchodě ve Starém Městě. Cena 5 000,- Kč + služby.
Kauce. Tel. 774 311 404
* Prodám v Náchodě Starém Městě dr. byt 1+kk s
velkou lodžií, zatepl. panel, 5.P., tel. 608 245 634
* Prodám pěkný slunný byt 3+1 v OV, 6.P., SUN
Náchod, zateplen, plast. okna. Uvnitř provedeny
drobné stavební úpravy, balkon na slunnou stranu s
výhledem na zámek. Cena 1.350.000 Kč. Tel. 602
160 229
* Pronajmu byt 1+1 - cca 37 m2, v Náchodě, zděný,
plastová okna, tel. 604 774 115
* Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě nad Metují, Malecí. Od září 2008, telefon 723 421 585 po
18.hodině.
* Pronajmu zařízený byt 1+1 (47m2) v Náchodě na
Plhově. Nová okna a fasáda. Nájem - 6.000,-Kč/měs.
vč. inkasa. Kauce 10.000,-Kč (možná i dohoda). Na
dobu určitou 2 roky s možností prodloužení. Vhodné
i pro 3 studenty. Mob. 605 915 337.
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1, v bytě je velká
komora a nově zabudovaná hydromasážní vana. Byt
se nachází na sídlišti u nemocnice v Náchodě, je volný od 1.9. 2008, celkové měsíční
nájemné je 3000,-Kč + inkaso. Tel. 606 56 69 92
* Pronajmu byt 3+1 v Hronově. Tel. 608 11 00 41
* Prodám byt v OV 3+1 na Běloveské ul. v Náchodě. RK nevolat. Velký balkon, sklep, k užívání kolárna aj. Cena 1.550.000,-Kč. Možno zakoupit se vším
vybavením. TEL.:731 892 367, volat po 18.hodině
* Koupím byt 2+1 v Novém Městě nad Metují nebo
vyměním tamtéž byt 3+1 za 2+1 s doplatkem. Tel.
605 163 142
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě - poblíž centra. Volný od září 2008. Tel. 732 971 065
* Pronajmu byt ve Velkém Dřevíči 1+2, částečně
zařízený. Volný od 1.10.2008. Kontakt: 608 21 31
54
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě Běloveské ulici.
Nájemné 3600,- + inkaso. TEL.:605 204 763
* Pronajmu slunný byt 2+kk v Novém Městě nad
Metují o rozloze 64 m2 od září 2008. Kontaktní
tel.774 261 361
* Prodám byt 1+1 v OV Náchod Plhov. TEL.:605
369 714 po 18.hodině
* Pronajmu byt 4+1 v Náchodě Běloveská ul., ve
zrekonstr. panelovém domě, volné od září - října.
TEL.:720 139 115
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě na Brance, volný od
září 08, nájem 5000,- Kč + inkaso. Vratná kauce 10
tis.Kč. TEL.:773 265 507
* Pronajmu vybavené 1+kk v Náchodě ve St.městě
doba nájmu přibl.1 až dva roky, 5500,-včetně inkasa,
mob: 608 23 23 11
* Prodám krásný zděný městský byt 2+kk ( 60m2),
byt přejde bezplatně do o.v. v roce 2018. Byt po kompletní rekonstrukci tzn. rohová vana, nová kuchyň
včetně spotřebičů, podlahy.
Cena: 1.220.000,- Kč + právnické služby. Při urychleném
jednání možno sleva! Tel.
774 236 621
* Pronajmeme byt 1+1
(plus kk) na sídlišti SUN U
NEMOCNICE v Náchodě.
Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu lidem nově
vybav. byt 1+1 jako 1+2, 65
m2, jih, u N.Města nM., příroda, garáž. tel.602 13 42 13
* Vyměním DB 1+3 za 1+1
+ doplatek - SUN Náchod,
výhled na Bražec, po rekonstrukci. TEL.:604 96 72 39

* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě - sídliště Plhov,
volný od 1.9.2008, nájem + inkaso 7500,-Kč, vratná
kauce 15 000,-Kč, tel. 604 437 128
* Prodám byt 3+1 75 m2 ve 4. NP v Náchodě v Bílé
ul. s pěkným výhledem na Staré Město. Zděné jádro,
kuchyň 13 m2, na patře pouze 2 byty. Byt není krajní.
Cena 1.380.000 Kč. RK nevolat!
Tel. 604 206 354
* Prodám družstevní byt 1+1 v Hradci Králové, ul.
E.Beneše o velikosti 40 m2, po rekonstrukci, udržovaný. Cena 1.500.000,- Kč. Kontakt na tel. 602 324
216. Pouze přímý zájemce.
* Pronajmu byt 3+1 ve Velkém Poříčí po rekonstrukci. TEL.:720 310 810
* Pronajmu byt 2+1 Nové Město n.M.. TEL.:603
434 073
* Prodám byt 3+1 v Náchodě - 58 m2, po celkové rekonstrukci, nadstandardní vybavení - kuchyň,
koupelna, vestavěné skříně, plovoucí podlahy, cena
1 280 000,-Kč. Tel. 608 87 87 65
* Prodám družstevní byt 2+1 s drobnými rekonstrukčními úpravami v Náchodě-SUN. Bližší informace: 773 229 173. Zn. Krásný výhled na Staré
Město.
* Prodám družst. byt 3+1 na sídl. SUN v Náchodě, 74 m2, přízemí, cena 899 tis.Kč, volný ihned. RK
NEVOLAT!! TEL.:739 447 589
* Prodám zděný byt 1+kk (40m2) v Červeném Kostelci - v rekonstrukci. Cena 225.000,- Kč. tel: 602
286 568
* Pronajmu byt v Náchodě 1+1, náj.4000,-Kč +
2000,-Kč služby, kauce 20 tis.Kč. TEL.:774 699 600,
faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt v Hronově 3+1, nájemné 4500,-Kč.
TEL.: 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostorného
bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jaroměře.
Byt se nachází v 1.NP cihlového domu v klidné části města. Ve městě je veškerá občanská vybavenost
cena 890.000Kč. Tel: 773 268 500,775 061 233 nebo
e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Prodám hezký byt 3+1 v OV 75m2 s velkou lodžií
v Náchodě- Běloveská ul, 5 p.. Cena 1.500.000,- Tel:
739 486 403
* Koupím byt 1+1 (2+1) v Hronově nebo v okolí do
800.000,- Kč Tel: 605 212 203
* Koupím byt na Náchodsku. Na vlastnictví nezáleží. Tel: 739 486 403
* PRONAJMU BYT 3+1 Náchod Branka. Více na
www.sweb.cz/by branka
NEMOVITOSTI
* PRODÁME bývalý kravín a teletník v Horní
Radechové. Vhodné ke skladování, kovovýrobě
apod. Informace: do 30.8. - tel. 602 439 722, od
1.9. - tel. 491 445 202 dopoledne
* PRODÁME přízemní budovu - bývalé kanceláře v Horní Radechové. Informace: do 30.8. - tel.
602 439 722, od 1.9. - tel. 491 445 202 dopoledne
* Hledáme chatu, chalupu nebo pozemek vhodný
pro stavbu, nejl. Machovsko, Bělý směrem na Teplice n/Met., cena dle stavu. Tel.: 608 88 30 12
* Nabídněte prosím RD do 2 mil.popř. byt v okrese
Náchod nebo Rychnov n.K. na tel.:724 869 259
* Koupím dům k rodinnému bydlení nebo k rekreaci
na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Hledáme chatu, chalupu, dům k trv. bydlení na
klidném místě, u lesa, u vody, cena otevřená, okr.
NA,RK,TU Tel.: 608 667 734

775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 1000 m2
cena 790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, email: faifr@seznam.cz
* Sháníme RD se zahr. 800m2, garáží do 4 mil. v Č.
Kostelci nebo parcelu na stavbu, okrajová lokalita s
pěkným výhledem. Tel.: 608 66 77 34
* Prodám lukrativní stavební pozemek o výměře 1259 m2 v Novém Městě nad Metují. Jedná se o
rohový pozemek ulic Družební a Sadová. Pozemek
je situován na krásném místě mezi rodinnými domky.
Cena k jednání dohodou. Volejte na tel. 607623106.
* Koupím chatu nebo chalupu na klidném místě
(Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
PRODEJ
* Prodám dřevěnná okna, výklopná, zachovalá,
různé rozměry, k odebrání září 2008. Cena dohodou.
Tel. 602 103 775
* Daruji králikárnu za odvoz, 4+4 kotce, zánovní.
Tel. 607 921 166
* Prodám sportovní kočárek - značky ZEKIWA, po
jednom dítěti - velmi zachovalý, cena dohodou. Tel.
777 202 506
* Prodám plyn.sporák s bombou, levně. TEL.:721
974 826
* Prodám EUROOKNA dřevěná 120x150, 4 ks.
TEL.:608 11 00 41
* Prodám jehněčí maso - 150 Kč za kg. Tel. 607 950
500 po 21 hod.
* Prodám kočárek, trojkombinace, vhodný od narození, přehazovací rukojeť, velká nafuk. kola, cena
2000,-Kč. TEL.:776 328 024
* Prodám tesařské nářadí. Tel. 491 424 059
* Prodám velkou pěknou palmu - datlovník (Phoenix), stáří asi 20 let, výška 2,1 m, šířka 2,5m, vhodná
do velkého bytu, reprezentačních prostor, zdrav. zařízení apod. Cena dohodou. Tel. 608 541 851
* Prodám kuchyňské nádobí EUROBAK, nádobí
peče, vaří při nejmenší elektrické spotřebě, zadržuje všechny vitamíny a další zdraví prospěšné látky.
Výše ceny dohodou. Tel. 491 428 505
* Prodám rotační sekačku „Castel Garden“ se
spalovacím motorem, 3 rychlosti, 7 poloh zdvihu,
sběrný koš. Cena 5000,-Kč. Benzin special 91, motor
olej SAE 30, tel. 606 560 124, volat od 8.00 do 20.00
hod., po - ne
* Prodám palivové dřevo listnaté, část.proschlé.
Doprava do 10 km zdarma. TEL.:602 47 47 50
* Odprodám vybavení pivnice v Náchodě s možností i pronájmu. Tel. 608 86 98 85
KOUPĚ
* Koupím kozu, bílou, krátkosrstou.Tel. 607 950
500 po 21 hod.
* Koupím autoplachtu, starší, použitou, min.rozměr 250 cm x 250 cm, 2 ks. TEL.:604 437 128
* Provedu odhad vašich poštovních známek a
pohledů, případně vykoupím. Kupuji řády, odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 735 593
PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Přijmeme muže i ženy na rozvoz a prodej knih
na VPP i HPP. Výdek až 30.000 měs. Tel. 777 803
359
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 6000,-Kč/
týden. TEL.:603 731 609
* Brigáda, vyplňování zdravotních anket, 100 Kč/
hod., tel. 603 505 820
* Nabízím práci, možno na vedl.prac.činnost, příjem 17-20 tis.Kč. TEL.:732 626 180
RŮZNÉ

* Prodám na Kramolně RD 4+kk podsklepený s
garáží, zahrada o výměře 1250 m2, cena 1.690.000
Kč. Tel. 608 245 634
* Koupíme rodinný dům ihned k nastěhování do
3mil. hotově v Hronově, Polici n/Met. a okolí. Tel.:
777 63 85 25
* Prodám řadovou garáž na vlastním pozemku v
České Skalici, 24 m2, velmi bezpečné místo, el. 220
V, blízko centra, cena 150 000,-Kč, tel. 737 829 419
* Pronajmu RD do 10 km od Náchoda. Tel. 602 304
911, 774 54 54 54
* Pronajmu kancelář v Č. Skalici na náměstí,
v přízemí, vhodné i pro malou prodejnu. Tel. 604
437 128
* Prodám RD v Horní Radechové, vhodný i k podnikání, zahrada 270 m2, velký dvůr s garáží, vlastní
studna. Cena dohodu. Tel. 602 47 56 62, 733 659
678
* Pronajmu garáž v Náchodě, blízko centra, v dobrém stavu. Volná ihned. TEL.:732 532 610
* Hledáme nebytové prostory v Náchodě - s možností výlohy, pro potřeby cestovní agentury, minimálně 25 - 30 m2, tel. 724 088 587
* Koupím stavební parcelu v Novém Městě nad
Metují nebo blízkém okolí. Tel.: 604 73 43 45
* Nabídněte ke koupi chatičku max. 10-15 km od
Náchoda cena 700 tis.773 559 014
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 mil.Kč.
TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 061
233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní dům v Hronově, který se
nachází v blízkosti Plusu a centra města Hronov.
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu určitou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neurčitou,
zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0.
Cena 2.590.000Kč,- e-mail: fninvest@seznam.cz
Tel:773 268 500, 775 061 233
* Hledáme RD v Č. Skalici a okolí do 2,5 mil. i
řadový se zahrádkou. Tel.: 608 883 012
* Pronajmu nebytové prostory v ul. Dobrošovská
2008, v Náchodě (u pivovaru), 96 m2, přízemí, tel.
776 233 642
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepený,
cena 2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: fair@
seznam.cz
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s pozemkem o
rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.Kč. TEL.:774 699 600,

* Výroba králíkáren, kurníků, psích boud - i
zateplených, altány, přístřešky, pergoly a jiné tesařské práce. Tel. 773 04 20 90
* Nabízíme ustájení vašeho koníka na krásném statku 6 km od Náchoda. Celodenní péče, velké pastviny,
možnost vyjížděk, výuka jízdy. Nezávazná návštěva
vítána. Cena dohodou. TEL.:776 707 735
* Hledám uklízečku na 10 hodin v týdnu - odpolední hodiny - Nové Město n.M., Náchod. Tel. 724
799 996 po 19.hodině
* Pronajmu garáž v Č.Skalici, Zelená ul., 300 m
od přehrady Rozkoš. Super stav, možnost příjezdu
nákl. auta a využití jako sklad nebo pro rybáře. Tel.
739 073 696
* Přijmeme lektory cizích jazyků. TEL.:603 508 779
* Pronajmu nebytové prostory 53 m2 a 52 m2
(možno i samostatně) v Červeném Kostelci, Sokolská ul., vhodné pro podnikání, obchod, kanceláře.
Tel. 721 949 453
* Po dohodě pořežu - naštípu dříví. Tel. 724 11 58 55
* Hledáme lektory jazyků. Info na 605 755 744.
* Tenisové lekce ve Velkém Poříčí. TEL.:736 782 068
* Ubytování v Chorvatsku na ostrově u Zadaru apartmán pro 4 osoby. 40 EU/den/4 osoby. TEL.:608
811 645

AUTO-MOTO
* Prodám Daewoo Kalos, r.v. 2004, najeto 22 000
km, modrá metalíza, manuální klima, posilovač řízení, přední okna el. CD přehrávač, STK srpen 2008,
servisní knížka, cena 160 tis. Kč, při rychlém jednání
možná sleva, tel. 737 261 643
* Prodám motocykl ČZ 175, výborný stav.
TEL.:732 549 450
* Prodám RENAULT 5, STK do 4/2010, červený,
naj. 100 tis.km, nové brzdy. TEL.:732 155 272, 777
109 962
* Prodám OPEL KADET 1.6, 5 dvéřový, r.v. 1988,
najeto 150.000 km, STK do 2010, pojízdný, udržovaný, šedá metalíza, cena 12.000 Kč, dohoda. tel. 604
69 14 25
* Prodám RENAULT 19 1.9D, r.v. 91, STK do 7/2010,
+ 4 ks zimních kol. Cena 17.000 Kč. Tel. 604 381 378
* PRODÁM VOLKSWAGEN PASSAT, r.v.1990,
1.6TD, 59kW, stříbrná metaliza, tažné zařízení, střešní okno, centrál, el.okna, 2x klíče, najeto 280 tis.
km, STK do 08/2009, porucha palivového čerpadla.
CENA 10 000 Kč. Telefon 777 989 851
* Prodám JAWA 250 Panelka, r.v. 62, cena dohodou.
Tel. 608 677 997
* Prodám ŠKODA FAVORIT tmavě modrý, r.v.
93, najeto 140.000 km, dobrý tech. stav, STK 07/09.
Cena 15.000 Kč. V.Poříčí. Tel. 777 11 43 01
DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Čivava dlouhosrstá, prodám 2 krásné pejsky s
PP na mazlíka, očkovaní, odčervení, k odběru ihned.
TEL.:603 206 743, 491 426 680
* Kavkazský pastevecký . štěňata bez PP - čistokrevná, mohutná, k odběru ihned, cena 4000,-Kč, oba
rodiče k vidění. Tel. 776 04 20 90

Malířské a
natěračské
práce
tel. 728 716 305

Půjčky!

Pro zaměstnance, maminky,
důchodce a podnikatele
BEZ POPLATKU!
BEZ RUČITELE!
LEVNĚJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zaměstnance, podnikatele,
důchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!
731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU
Hledám nové spolupracovníky
v oblasti zpracování úvěrů.
Nabízíme zázemí firmy, zajímavé
VÝDĚLKY 5.000 - 15.000 KČ
Tel: 739 275 119
martina.vanova@proficredit.cz

PENZION LÁZNĚ REZEK

u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE
* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob
Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

20 tis. - 2 mil.
bez zástavy,

řešíme problémové klienty,
exekuce najdeme řešení,

tel: 775 059 388

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU
800 282 282
Teplice n.Met.-Zdoňov-Pěkný RD(4+1)na klidném místě,2 koupelny,u domu zděná kolna,poz. 581 m2 ............ 1,65 mil.Kč
Lhota p.Hoř.u Č.Skalice-Restaurace (200 osob),s barem,bytem(4+1),s možn.vestavby,poz.6096m2.................... dohodou
Česká Skalice-pronájem dvou bytů 2+kk(52 m2 a 60 m2)v centru města,s výhledem do klidné části .....................info v RK
N.Město n.M.-Nadstand.nový RD „Na Františku“o užit.ploše 243 m2,dvougaráž,poz.701 m2-nutno vidět .......... 6,05 mil.Kč
N.Město n.Met.-Družst.byt 1+kk (29m2) ve 4.patře panel.domu,s balkónem, v kl.části Malecí ........................690.000,-Kč
N.Město n.Met.-Byt 1+1 v OV (42m2) po rekonstr.v 1.patře,v Krčíně,možnost prodeje nebo pronájmu.................info v RK
Dobřany v Orl.horách-RD po část.rekonstr.(6+1) s možností dvougener.užívání, pozemek 327m2................. 795.000,-Kč
Velká Jesenice-Veselice-Pozemky o 5.194m2 pro výst.RD,voda-vlastní,možnost prodeje i části poz ....................150,-Kč/m2
Markoušovice okr.TU-Pěkná chalupa,5 místností se styl.vybav.2 spr.kouty s WC,garáž,poz.680 m2 ................... 2,3 mil.Kč

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁŘ
*Komenského 29, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

PO-PÁ: 9-12 a 13-17 hod. - TEL./ZÁZN. 491 433 781, e-mail: ckobnova@obnova.cz

S NÁMI JE KAŽDÁ ZEMĚ BLÍZKO

NAVŠTIVTE NÁS V OBCHODNÍ PASÁŽI MAGNUM NA KAMENICI V NÁCHODĚ

spol. s r.o.

ZIMA 2008/2009 - ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZIMNÍ DOVOLENÉ ZA SLUNÍČKEM
z katalogů EXIM TOURS, SIAM TRAVEL, ESO. Výhodné slevy za včasný nákup do 15.9.2008, děti až
do 15 let zdarma. V nabídce také katalogy na ZIMU 2008/2009 -LYŽE
Neváhejte a objednávejte již nyní.
****
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR ZÁJEZDŮ „NA POSLEDNÍ CHVÍLI“
Např.: KORFU-SIDARI 25.8.-4.9.2008 s polopenzí,letecky 12.900,-Kč konečná cena včetně poplatků
a komplexního pojištění
KRÉTA –CHANIA/RETHYMNO 28.8.-8.9.2008 s polopenzí,letecky 12.500,- Kč konečná cena
včetně poplatků a komplexního pojištění
RHODOS-KOLYMBIA 28.8.-8.9.2008 s All Inclusive, letecky 13.500,-Kč konečná cena včetně
poplatků a komplexního pojištění
V ceně není palivový příplatek 1.800,-/osoba Svoz z Hradce Králové na letiště ZDARMA
****
ZAJIŠŤUJEME:
VSTUPENKY – není akce,na kterou Vám neprodáme vstupenku.Největší nabídka vstupenek ve městě
přes portály Ticket Art, Ticket Pro, Ticketstream, Ticketportál a prodej i z nabídky Sazkaticket.
JÍZDENKY – prodej jízdenek s místenkou na tuzemské a mezinárodní spoje přes systém
AMS BUS,STUDENT AGENCY aj.
LETENKY – největší nabídka letenek do celého světa.
****
Navštivte nás v Naši nové prostornější provozně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme
s výběrem Vaší dovolené.
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

 PARAPETNÍ DESKY
 KUCHYŇSKÉ DESKY
 VELKOPLOŠNÉ
MATERIÁLY
 KOMPAKTNÍ DESKY

MONTÁŽ,
OPRACOVÁNÍ
od firmy KJ MAX spol. s r.o.,
Hostovského 247, Hronov
tel.: 491 482 484, 777 273 503

HLEDÁME MAKLÉŘE
V celém Královéhradeckém kraji
Staňte se součástí týmu realitních makléřů
Realitní společnosti České spořitelny
Nabízíme:
hlavní pracovní poměr
spolupráce i na ŽL
vysoké výdělky až 70 % z provize
bonusy, telefon, notebook, auto

Požadujeme:
spolehlivost
komunikativnost
kreativní myšlení
pracovní nasazení

ZEUS, s.r.o., člen obchodní sítě, Realitní společnost České spořitelny, a.s.
Kontaktní osoba: Jiří Boukal, mobil: 725 646 425 nebo e-mail: jiri.boukal@zeus-pa.cz

Dodávka do bytu ZDARMA

Výhodné úvěry
- bez zkoumání v bankovním registru
od 30 tis. Kč do 200 tis. Kč
Využijte nabídky nejvýhodnějších nebankovních úvěrů v ČR se splatností až 6 let a s
ročními úroky max. 22%
např. 50 000 Kč jen za 1484,-Kč měsíčně!
Vhodné pro zaměstance, důchodce do 75 roků,
rentiéry a OSVČ i s 0 daň. základem
Volejte svého ﬁnančního poradce na mobilu
775 36 74 83
Zpracování žádostí je samozřejmě ZDARMA!

MALOSKALICKÉ
POSVÍCENÍ

PRODEJ A MONTÁŽ

DRŽI
T
ISO 9 EL
001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
AKČNÍ NABÍDKA:
 sleva pro důchodce -10%
 sleva na žaluzie -20%  věrnostní slevy
DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 10.000,-Kč

SHD Malá Skalice zve všechny, kteří se ve
společnosti dobře pobaví, pochutnají si na
dobrém jídle , trochu se napijí dobrého moku a
nezapomenou si zazpívat i zatancovat na přírodním parketu, do České Skalice.
Tradiční Maloskalické posvícení na Hurdálkově náměstí se koná od soboty 23.8. do pondělí
25.8.2008. K tanci a poslechu budou v tyto dny,
vždy od 19.hod hrát kapely REVERZ (sobota),
OK - STYL (neděle) a DYNAMIC (pondělí).
Je pochopitelné, že již od pátku 22.8. bude
celé náměstí do posledního místečka zaplněno
různými pouťovými atrakcemi.
V neděli 24.8. je i letos naplánován večerní
Velký ohňostroj. Takže si posvícení pořádně
užijte !
Text Ivan Vávra

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga

UČEBNICE –

bez starostí

 U nás koupíte učebnice pro všechny tipy středních škol.
 podle částky nákupu praktické dárky (pravidla na prodejně)
 poskytujeme množstevní slevy
 dejte nám seznam - ostatní zařídíme - k vámi danému datu připravíme
Dále u nás koupíte: od leporelek a dětské liter.po zákony a manuály vše :)
Naše zásilková služba - objednávky přijímáme:
telefonicky:
491 42 45 46
faxem:
491 42 45 46
e-mailem:
kniha.faskova@tiscali.cz
Pár kroků navíc pro zdraví, nohy nám zotaví. Proč jít rovně, když můžu jít za roh a vybrat si výborně :)

Naproti kinu Vesmír: Hurdálkova 206, 547 01 Náchod

Nov
Plastová inka !
ok
z profilu na a dveře
R
za exluz EHAU
Velký vý ivní ceny!
běr deko
rů!

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

Švédská tepelná čerpadla

Montážní
a servisní firma
Ing.Dušan Stejskal

TEPELNÁ ČERPADLA
Zpracování úvodní studie zdarma!

A-Z Color
IZOLACE VLHKÉHO
ZDIVA
- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM PODŘEZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍNŮ
Venclík J. 604 715 135, 737 672 191

www.venclik.com

Českých Bratří 89, Náchod
tel.: 491 487 054,
724 123 174
e-mail: azcolor@tiscali.cz

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

Jsmepotravinářskýřetězec,zaměřený
naobslužnýprodejčerstvýchvýrobků.
PŘIJMEME PRO NOVOU PRODEJNU
Masa - uzenin - lahůdek a pečiva
v objektu Plusu NÁCHOD

VEDOUCÍ
PRODEJNY

491 421 711

NEJVYŠŠÍ KVALITA, NEJNIŽŠÍ CENA

ZÁSTUPCE
VEDOUCÍ
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Kladská 1521,547 01 Náchod

Nabízejí následující služby

Pro zelenou známku do VAKu
Stanice měření emisí provádí měření na vozidlech
následujících značek: Škoda, Volkswagen, Audi, Seat, Peugeot,
Renault, Citroen a Ford za velmi příznivé ceny.
Objednávky přijímá: pan Štěpán tel: 491 419 233
e-mail: ps.vedouci@vakna.cz

Čištění septiků, žump a prohlídky kanalizací

ŘEZNÍKA
Nabízíme mimořádněatraktivní zaměstnanecké výhody
vyplývající ze zázemí a jistoty
velké a silné společnosti.

! VOLEJTE IHNED !

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

p. Jarý, tel.: 602 272 376

Vaše podnikání nemá hranice -

INZERUJTE
V POLSKU!

Nabízíme čištění septiků, žump a kanalizací moderními
fekálními a kanalizačními vozy za výhodné ceny.
Dále provádíme prohlídky kanalizací pomocí
nejmodernějšího kamerového systému.

Prostřednictvím novin ECHO
oslovte polský okres Kladzko.
Více informací na e-mail:
echo@aremic.cz
nebo tel.: 602 103 775

DOMACITECHNIKA.CZ

Objednávky přijímáme na telefonním čísle 491 419 336
nebo e-mail: ka.provoz@vakna.cz

Hoblovka s protahem WOODSTER PT 85
+ ZDARMA odsavač hoblin DC 04

Detailní přehled o cenách nabízených služeb naleznete na
webových stránkách www.vakna.cz

 příkon 1250 W  otáčky 8000 min.  rozměr 815 x 450 x 425mm
 šíře hoblování 204mm  max. tlouška 120mm

Zaváděcí cena
pouhých 6.799,-Kč!!!
Vyrobené
v Německu

Do vyprodání skladových zásob.
Doprava zdarma.
Servis zajištěn.
Skladem.

A
K
N
I
N OV

Objednávejte na tel.: 491 435 366
objednavky@domacitechnika.cz nebo www.domacitechnika.cz
„ POKOJSKÁ DO HOTELU „
Nový hotel v Náchodě přijme do HPP,
VPP i na brigádu pokojskou.
Požadavky: pracovat samostatně,
odpovědnost za svěřený pracovní úsek,
upřednostňujeme zkušenosti v hotelu
nebo penzionu.
Nástup možný ihned, mate-li zájem o
více informací, zašlete prosím životopis
s kontaktem + foto zn. pokojská
na e mail : info@hotel-tommy.com

Pešta

klempířství

Klempířské
a pokrývačské
práce
mobil 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

DRUHY
PŘIJMEME KRUPIÉRY - KRUPIÉRKY
Případné zájemce zdarma zaškolíme

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou
plošinou IP14-3

HOTEL TOMMY congress & relax centrum
NOVÁ NABÍDKA UBYTOVACÍCH KAPACIT V NÁCHODĚ
Kvalitní ubytovací kapacity v Náchodě rozšířilo otevření Hotelu TOMMY v
lokalitě Babí. Jedná se o moderní hotel
disponující více než 30 dvojlůžkovými
pokoji a klimatizovaným kongresovým
sálem pro 200 osob. Hotel nabízí svým
návštěvníkům rovněž vlastní krytý
bazén s protiproudem, vířivku, masáže
a další služby ve stylu wellness.
Hotel TOMMY je řešen tak, aby vyhověl všem standardům a očekáváním
evropské klientely, klasických turistů
či hostů přijíždějících do našeho regionu za prací, obchodem atd..Promyšlená
vnitřní dispozice hotelu - v barvách,
použitých materiálech i drobnostech
(možnost WiFi připojení k internetu v

IZOLACE BALKONŮ
STŘECH A TERAS
ZAHRADNÍ JEZÍRKA
SVAŘOVANOU FOLIÍ FATRAFOL
PŮJČOVNA Č. KOSTELEC stavební a zahradní techniky
736 603 169

Boltjes International
spol. s r.o.
Lhota 376, Červený Kostelec
celé budově, ploché LCD televizory
neubírající hotelovým pokojům vnitřní prostor a další vychytávky...) je
řešena jako bezbariérová. K vybavení
hotelu patří i tzv. Lobby bar pro 12
osob. Můžete příjít na dobrou kávu
či jiné občerstvení , využít například
nabídku wellness centra a dát odpočinout tělu i duši. „Návštěvu stylové
restaurace i veškerých služeb hotelu je nutné si předem zarezervovat
na tel. čísle 491 452 452 „. Hotel
Tommy navštívil v poslední době
například realizační štáb TV Prima,
který zde natáčel nový cyklus o „hledání tatínků“ (pořad Hledá se táta ).
A je zřejmé, že kvalitní služby nového hotelu si brzy najdou své příznivce
z řad domácích i zahraničních hostů,
kteří hledají styl, funkčnost a klidné
prostředí ... A klíče od pokoje nehledejte - dovnitř vašeho pokoje vás pustí magnetická karta... Foto ECHO

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Plánovač výroby
Požadavky:
praxe na obdobné pozici min. ukončené SŠ vzdělání flexibilita a komunikativnost
týmový přístup a inovativnost komunikativní znalost Aj nebo NJ podmínkou

Kontaktní osoba: Jiří Miler, tel. 491 467 085, j.miler@boltjes.cz

Technolog/Konstruktér
Požadavky:
strojírenské vzdělání (min. SOU s maturitou) orientace ve výkresové dokumentaci znalost
práce na PC a konstrukční SW flexibilitu a spolehlivost, základní znalost normy TS 16949

Kontaktní osoba: Jiří Miler, tel. 491 467 085, j.miler@boltjes.cz

Seřizovač CNC strojů
do dvousměnného provozu

Požadavky:
min. ukončené SOU

Velký Třebešov nabízí v příjemném
prostředí uspořádání firemních i rodinných oslav, svateb, večírků a párty.

K dispozici udírna, dětské
hřiště, terasa.
Tel. 603 96 15 14

088185

zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, ÚPICE
Pěkný, plně zařízený byt 3+1 v 7. patře
panelového domu. CP 71 m2. Dům je před
plánovanou rekonstrukcí.
Prodej 1 490 000 Kč

092645

zdarma: 800 100 446

DB 2+1. NÁCHOD
Družstevní byt v centru Náchoda v cihlovém
domě s výtahem. Byt je v dobrém stavu, nízké
náklady na bydlení.
Prodej 1 560 000 Kč

084215

zdarma: 800 100 446

RD, HRONOV CENTRUM
Prodej podílu na RD v centru města, ke
kterému náleží byt 2+1, zděná nemovitost
vhodná ke komerčnímu využití.
Prodej 658 000 Kč

088439

zdarma: 800 100 446

089403

zdarma: 800 100 446

091808

zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Ihned obyvatelný DB 3+1 poblíž centra města.
Byt prošel rekonstrukcí, CP 72 m2. Po dohodě
zůstává větší část nábytku.
Prodej 1 290 000 Kč

DB 3+1, NÁCHOD
Velmi pěkný byt 3+1 s balkónem po celkové
rekonstrukci v 1. patře panelového domu.
CP 77 m2. Nutno vidět.
Prodej 1 190 000 Kč

DB 2+1, VELKÉ POŘÍČÍ
Prostorný byt 2+1 o CP 63 m2 se zařízením.
V letošním roce bude provedena rekonstrukce
domu. Součástí bytu je prostorný sklep.
Prodej 860 000 Kč

094455

094038

093159

zdarma: 800 100 446

BYT 1+KK V OV, NÁCHOD
Výstavba bytů s předáním klientovi v listopadu 08. Byt 1+kk s balkonem o CP 44 m2.
Bydlení v klidné části města.
Prodej 1 077 600 Kč

094693

zdarma: 800 100 446

CHATA, HORNÍ RADECHOVÁ
Zděná podsklepená chata 2+1 v zahrádkářské
kolonii. Klidné místo s výhledem na údolí. U
chaty je využíván pozemek o CP 300 m2.
Prodej 460 000 Kč

zdarma: 800 100 446

RD, LIPÍ U NÁCHODA
Částečně zrekonstruovaný RD s udržovanou
zahradou. Stavební povolení a st. plány jsou
k dispozici. CP 774 m2, krásný výhled.
Prodej 1 170 000 Kč

094211

zdarma: 800 100 446

CHATA, HORNÍ RADECHOVÁ
Zděná chata 3+1 s udržovanou zahradou,
posezením, udírnou a garáží. Po menších
úpravách lze chatu využít k trval. bydlení.
Prodej 1 499 000 Kč

zdarma: 800 100 446

práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem pro
významné zákazníky z automobilového a topenářského průmyslového segmentu
Možnost zaměstnání i pro pracovníky s částečnou ZPS

094199

zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Bytová jednotka 3+1 v centru města, součást
ideální poloviny domu. K bytu patří půda, která
je vhodná pro úpravu bytu na mezonet.
Prodej 1 990 000 Kč

081786

RD, BROUMOV

091643

089474

RD, VELKÉ PETROVIČE
Rodinný
dům
nedaleko
TeplickoAdršpašských skal. V domě jsou 2 místnosti
v podkroví v rekonstrukci. CP 318 m2.
Prodej 1 150 000 Kč

flexibilita, slušnost

Nabízíme:

RD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Rodinný domek v klidné lokalitě po rekonstrukci o CP 618 m2. Půda vhodná k vestavbě. Za
domem je pěkná a udržovaná zahrada.
Prodej 1 690 000 Kč

zdarma: 800 100 446

spolehlivost

Kontaktní osoby: mistři Jan Šácha, Petr Štěpánský, tel. 491 467 071
mistri@boltjes.cz

RESTAURACE „U VAGONU“

Možnost grilování i vlastního.

strojírenská praxe

zdarma: 800 100 446

Rodinný dům v centru Hronova. V domě jsou 3
byty, prostory vhodné pro podnikání, dílna a garáž..
K domu možno dokoupit chatku se zahradou.

Prodej 3 590 000 Kč

zdarma: 800 100 446

RD, LACHOV

RD po rekonstrukci se 2 bytovými jednotkami
v rekreační oblasti Adršpach. Udržovaná zahrada,
klenutý sklep, garáž a stodola. Tel: 737 261 570

Prodej 1 800 000 Kč

Začít

co

nejdříve

Jako jedna z mála, pořádá jazyková škola MAGIC ENGLISH s.r.o. kurzy pro děti již od předškolního věku. Motivuje své nejmenší žáky možností získat prestižní, celosvětově uznávané, Cambridgské certifikáty, a to ve třech
úrovních obtížnosti: Cambridge Starters (pro děti od 7 let), Cambridge Movers (8-11let) a Cambridge Flyers (912 let). Zkouška ověřuje nejenom gramatické znalosti, ale také čtení, psaní, konverzaci nebo porozumění vybranému poslechu. Rodiče
tak mohou své ratolesti nabídnout jedinečnou průpravu pro pozdější absolvování „dospěláckých“ certifikátů, v nichž uchazeči procházejí
stejným způsobem testování, pouze s rozdílem obtížnější varianty. Cambridgeské zkoušky v dnešní době představují stále významnější
součást vybavení do života a svým držitelům zajišťují snazší získání zaměstnání, vstup pro studium v zahraničí. O serióznosti těchto
přípravných kurzů svědčí i fakt, že zájemci procházejí také testem vstupním. Pro školní rok 2008/2009 se tento test uskuteční první a
druhý týden v září 2008. Příhlášky a informace na tel: 605755744.

GS GALEN, sdružená gynekologická ambulance

OZNAMUJE
že po dobu rekonstrukce budovy náchodské polikliniky bude
od 22.9. dočasně přemístěna do areálu dolní nemocnice (budova bývalé infekce, 1. patro, vchod z hlavního dvora areálu).
Předpokládaná doba rekonstrukce 1 rok. Parkování zajištěno v
ulici Nemocniční.

Ordinační hodiny a tel. číslo 491 421 625 zachovány
VERNER a.s.
Červený Kostelec
příjme

PRACOVNÍKA MARKETINGU
(manažer marketingu)

„NA SLOVENSKO PRO BRAMBORY“
Opět váhová kategorie nad 125 kg, pro zajímavost osobní váha Jirky Havrdy na startu „koštovala“ 132 kg... Mistrovství
Evropy v benchpressu se letos konalo 9.srpna na Slovensku v Bratislavě. Jiří Havrda ho absolvoval úspěšně, umístil se na
4.místě, přesto je se svým výsledkem nespokojen. „Na Slovensko pro brambory? To byla akce! Příště to ale určitě vyjde...“, řekl
novinám Echo Jirka Havrda. Na čtvrtou příčku mu tentokrát stačilo benšnout 285 kg. Pro opětovné zdravotní potíže lokte pravé
ruky mu uteklo 3.místo o pouhé 3 cm při propnutí pravé ruky.
Do konce roku Jirka absolvuje několik pohárových závodů, ale jeho práce a trénink se soustředí hlavně na příští rok 2009, kdy
se např. Mistrovství Evropy bude konat ve Zlíně a odkud si Jirka chce přivézt nějaký ten kov....
A nejde nezmínit ty, kteří vytrvale při Jirkovi stojí
a podporují ho. Všem patří Jirkův dík: Air power
- series - MS Nářadí Náchod, Mošna a.s Červený Kostelec, Ložiska velkoobchod Náchod - Vít
Jirásek, Proficredit půjčky a úvěry 775 659 221,
SVC Náchod Vladimír Vitver, R Speed s.r.o.
Auto sklo - servis, Philipp - sportovní trávníky
Zdeněk Philipp, EWOX s.r.o. čistící prostředky
Michal Rutner Nové Město nad Metují, Výrobní družstvo Sněžka Náchod, LITO
- trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dobříchovice, Hotel Bonato Náchod, Herna-Bar
SKÁLA, Marfys-bar a celému realizačnímu teamu - Radkovi Machulovi - masérovi, sparingpartnerům Michalovi Ungrádovi, Karlovi Kuldovi a Lubošovi Maršíkovi, Sokolu Kramolna, a panu Vlčkovi - starostovi obce Kramolna.....
připravila Laďka Škodová, foto archiv Jirky Havrdy

O KOSTELECKÉM MRAKODRAPU
Mrakodrap byste na maloměstě čekali asi jen těžko. A přece jeden je i v Červeném Kostelci.
Říkávalo se tak sedmiposchoďové železobetonové tovární budově postavené zde v letech 1927 1929. Je to bezesporu dominanta města a řada místních „textiláků“ na ni dodnes, když už, pohlíží
spíše s nostalgií. Dnes je budova majetkem Textonnia Czech, pro místní je to kdysi bývalá Tepna
12. Působí zchátralým dojmem a pro místní může být tajuplné, jak to dnes vypadá uvnitř. Protože
se areál nachází v těsném sousedství centra města, tvoří i jeho přirozenou
dominantu, bohužel za současného stavu nepříliš přitažlivou. Nabízí se otázka, jak docílit nějaké
změny k lepšímu.
Na Ministerstvu kultury ČR už více než rok leží podnět k prohlášení této hodnotné stavby,

Požadujeme:

 vzdělání a praxi  anglický nebo německý jazyk
nutností, výhodou i francouzština  flexibilitu

PRACOVNICI SEKRETARIÁTU
vedení společnosti

Kontakt na telefonu 777 321 089, obchod@verner.cz

OŠETŘENÍ PLETI PO LÉTĚ
MUDr. Zdeněk HAJŽMAN, CSc., soukromá chirurgická
ordinace s laserovým pracovištěm Vám nabízí ošetření pleti
(obličej, dekolt, ruce) poškozené slunečním zářením:
z odstranění solárních pigmentových skvrn
z vyhlazení jemných vrásek
z odstranění drobných žilek obličeje
z rejuvenace – omlazení kůže
za použití moderní přístrojové techniky:
z frakční laser MicroXel – nejmodernější trend
estetické laserové chirurgie
z IPL „laser“ – intenzivní pulzní světlo
z diamantová mikrodermabraze (mechanický peeling)
Kontakt:
491 422 406, 731 491 469, hajzman@seznam.cz
v září konzultace každé úterý a čtvrtek od 16 hodin,
Masarykovo náměstí 45, Náchod

ZELENÁ JE TRÁVA...

fotbal to je hra! I v Náchodě, kde se v nedávné době odehrál
zápas v rámci prvního kola ČFL - Česká fotbalová liga /třetí
nejvyšší soutěž u nás/. FK Náchod - Deštné zde vyhrál 1:0
nad FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, branku dal ke konci
druhého poločasu Umlauf. Hvězdou byl jistě Miroslav Vodehnal, který 5 let hrál za Jablonec 1. ligu - nejvyšší soutěž
u nás, potom půl roku druhou ligu v Řecku a potom 2 roky
druhou ligu na Kypru, nyní je hráčem Hradce Králové. Na
ročním hostování je právě u nás v Náchodě. Do Jablonce, kde
hrál 1. ligu odešel právě z města pod náchodským zámkem.
Určitě bude diváckým magnetem i příštích utkáních. Ostatně, jeho dres zdobí číslice „10“.A s desítkou hrají v klubech
vždy hvězdy, s desítkou hrál například i legendární Pelé.
text a foto Michal Brát

TENIS V NÁCHODĚ - NÁBOR NOVÁČKŮ
S pomalu se blížícím koncem letní sezóny uděláme
krátkéohlédnutí za soutěžemi družstev mládeže, která
reprezentovala Tenisový klub Náchod.
Za zmínku stojí úspěchy družstva minitenisu (děti do
7 let), které vyhrálo základní skupinu. Družstvo v kategorii děti (do 9 let) vybojovala postup do krajského finá-

nesporného symbolu zlaté éry českého textilnictví, za kulturní památku. V areálu bývalé
„akciovky“ (vzpomeňme historický název
akciové společnosti Červenokostelecko-erlašské přádelny a tkalcovny), je vícero zchátralých staveb. Negativní pocity umocňuje také
bývalá kotelna při silnici na Hronov. Ta je
narozdíl od „mrakodrapu“ hodná okamžitého
zbourání.
Obdobných budov je ovšem v našem kraji vícero. Asi nejznámějším novým využitím
je přestavba pivovaru v Hradci Králové na
nové sídlo Královéhradeckého kraje za 1,5
miliardy korun (kraj se tímto krokem dokonce
zadlužil na roky do budoucna). Podobný krok
v Kostelci by navíc odčerpal finance na jiné
potřebné projekty, např. na (dosud poněkud
neplánovanou) opravu budovy bývalé „dívčí“
školy. Využití je tak především věcí dobrých
nápadů, skloubení řady veřejných i soukromých zájmů. Část tohoto dědictví má na to,
dostat se do hledáčku i Národního technického muzea.
Také o prostory pro dosud chybějící městské muzeum by nebyla nouze. Jinde by mohli
najít sídlo místní podnikatelé či obchodníci a
část areálu by mohla ožít i bytovou výstavbou.
Diskusi o využití objektu bych rád rozvinul i
mimo místní organizaci ČSSD.
http://socdem.estranky.cz
Mgr. Jiří Jakl

le a v září bude usilovat o postup do oblastního finále
s možností reprezentovat východočeskou oblast na
mistrovství republiky. Držíme palce! K největším
úspěchům náchodského tenisu lze připsat i postup
družstva mladších žáků (viz foto) do nejvyšší soutěže „Wilson tour“. Zde budeme v konkurenci osmi
nejlepších celků Královehradeckého
a Pardubického kraje hrát o postup na
mistrovství republiky. Pro nadcházející
sezónu však naše cíle budou poněkud
skromnější. Pokusíme se tuto soutěž
udržet. Družstvo mladších žáků nastupovalo v základní sestavě čtyř chlapců
a dvou dívek. Postup mezi elitu nebyl
jednoznačný do posledního zápasu a
důležitý byl každý bod. Mezi největší
opory družstva patřila děvčata Terezka
Macková a Bára Machová a z hochů
Ondra Mazáč.
Aby náchodský tenis mohl pokračovat
v úspěšně započaté cestě připravujeme
nábor nových tenistů, který bude zaměřen na děti ve věku 4-7 let. Tenisový nábor se uskuteční v úterý 2. září od 16.00
hod na tenisových dvorcích v Náchodě
- Bělovsi. Bližší informace naleznete na
našich webových stránkách www.thala.cz
R. Hloušek - TK Náchod

SVC MOTOSPORT NA ME
Tým SVC Náchod Motosport se v plném počtu zúčastnil
Mistrovství Evropy závodu do vrchu konaného blízko slovenského Pezinoku. Závod byl také součástí Mezinárodního
Mistrovství ČR, tak i Mistrovství Rakouské a Slovenské.
Sobotní tréninkové jízdy probíhaly v pohodové slunné
atmosféře. Konkurence byla veliká, obzvláště ve skupině E1, kde náš tým reprezentoval Martin Šípek, Vladimír
Vitver a Jan Čermák, zastoupení jsme ale měli i ve skupi-

ně A, a to jezdcem Antonínem Danielem. Jan Čermák měl
trošku handicap v tom, že měl ve vozu instalovánu sériovou
převodovku, přesto se s tím dokázal poměrně dobře poprat.
Ze sobotního pařáku se nemohlo vyvrbit nic jiného, než
nedělní bouřky a přeháňky, takže to, co měli jezdci natrénováno na suchu, bylo k dobru jen některým. Nejlépe dopadnul
Vláďa Vitver, který chytl v druhé jízdě počasí, jako by měl
v kapse schovanou rosničku a odjel ji jako skoro jediný na
suchu. V první jízdě dal přednost
slovenskému prezidentu Ivanu
Gašparovičovi, čímž si sepsal
čekáním na startu ortel v podobě
jízdy na mokru. Ve druhé závodní
jízdě byl ale dokonce nejrychlejším
mužem celého startovního pole
bez rozdílu kategorií, skupin a tříd.
Ve finále naši jezdci dopadli takto:
Vladimír Vitver skončil první ve
třídě E1-2000, třetí ve skupině E1 a
sedmnáctý absolutně. Martin Šípek
si na body nesáhnul, když skončil
sedmnáctý ve skupině E1. Jan Čermák byl třetím Čechem ve třídě
E1-2000. Antonín Daniel skončil
čtvrtý ve třídě A+2000, osmý ve
skupině A, a 38. absolutně.

STŘECHY

provedeme práce:
* pokrývačské * klempířské
* malby a nátěry * zednické
* tesařské * stavební práce
dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma
Tel. 608 345 132

Klempířské a Pokrývačské práce

Kofroň Miloslav Tel.:737 624 607
z Dodávky a montáž všech druhů

z Dodávka a montáž střešních oken VELUX
z Montáž PVC folií na balkóny a rovné

střešních materiálů
z Nátěry plechových a asfaltových krytin
z Izolace plochých střech

střechy
z Konzultace a kalkulace zdarma

,

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY
 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky,
ozdoby na nehty
 kabelky
 výroba bižuterie na zakázku
 zakázkové krejčovství
 prodej oděvů
po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie
TETA) NÁCHOD, tel.: 775 775 171

PLASTOVÁ OKNA a DVEŘE
 Kvalitní pětikomorový profil
 Parapety, žaluzie, rolety, sítě
 Cenové nabídky a zaměření
zdarma

 Montáže a stavební začištění
omítek
 V nabídce panelákové sestavy
oken za zajímavé ceny

Certifikát TZUS Praha, Truhlářství V+V spol. s r.o. Náchod
Divize plasty, Na Hamrech 872, Tel. 602 289 441 www.truhlarstvivv.cz

PAMIX OKNA PLASTOVÁ

vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně
dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

Vážíme si našeho zákazníka!
S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

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

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí
POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

Realitní kancelář RAKO Trutnov s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Náchod - chata zděná/montovaná 1+kk s vl. pozemkem 314m2, posezení s pergolou .......................... 425 000,-Kč
Velké Poříčí - stavební rovinatý slunný pozemek, dobrý přístup, výměra cca 1 200m2..........................900,-Kč/m2
Horní Radechová - RD po rekonstr. se zahradou, prostornou garáží, dílnou, kolnou ....................... 2.500 000,-Kč
Náchod - pronájem moderní kanceláře s nábytkem v 2. patře s výtahem na pěší zóně.....................4 522,-Kč/měs.
Velký Dřevíč - stavební pozemek na klidném místě vhodný na RD, bungalovu, 930m2 .............................dohodou
Náchod - pronájem bytu 2+1 na pěší zóně Kamenice, podl. plocha je 64, 41 m2, volný ................ 4 500,- Kč/měs.
Nové Město n/Met. - RD 3+1 se zahradou 618m2 na klidném místě,ihned obyvatelný .................... 1.690 000,-Kč
Olešnice v Orl. horách - zděná vícepatrová chata s pozemkem,krbem a udírnou .......................................dohodou
Náchod - DB 1+1 předělaný zmodernizovaný na 2+1 v ul. Modrás balkónem, pl. 45m2..................... 980 000,-Kč
Horní Radechová - podsklepená zděná chata s podkrovím napřespání, 17m2, zahrada ....................... 599 000,-Kč
Náchod - prodej DB 3+1 na Brance, plocha 78m2, výhled dopřírody, ihned volné ............................ 1.560 000,-Kč
Náchod - stavební pozemek o výměře 1 442m2 se zděnoudvoupatrovou chatou ................................1 050,-Kč/m2
Náchod - pozemek s ovocnými stromy, výhledem na Krkonoše, klidnéprostředí ................................. 850 000,-Kč
Náchod - Plhov - DB 3+1 s výtahem a DB 1+kk ve Starém městěs balkónem v 1.NP ...............................dohodou
Udržovaná chalupa s velkou navazující stodolou azahradou,Teplic. -Adršp. skal ............................ 1.050 000,-Kč
Náchod - DB 1+1, ul. Mlýnská...........................................................................................................................909tis.,
Náchod - byt 2+kk porekonstr., převod do OV................................................................................................ 1.25mil.
Horní Radechová - slunný pozemek s pěkným výhledem o výměře4675m2....................................... 325 000,-Kč
Police n/Met. - DB 2+1 s balkónem v 3.NP, zažádáno do os.vl.,plocha 72,36m2.................................. 850 000,-Kč
Hronov - byt 2+kk v os.vl ...................................................................................................................INFO v RK,-Kč,
Náchod - byt 3+1 v OVpo moderní rekonstr ................................................................................................... 1.33mil.
Náchod - DB 1+1 u nemocnice, 2.NP ................................................................................................................890tis.,
Náchod - DB 1+1, ul.Běloveská,2.NP. ...................................................................................................... 840 000,-Kč
Náchod - pronájem bezbariérových kancelářského prostoru s výlohou, plocha 96m2.................... 10 000,-Kč/měs.

MARCO
NÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00
tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz
DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM CS LINK,
GITAL LINK

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, pensiony
profi digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX) projekty, rekonstrukce stávajících systémů, prodej technologie, montáž,
servis

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. č. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

TELKABEL CR, s.r.o.
Více informací na tel.:
Českých Bratří 89
491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)
604 264 708
547 01 Náchod
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz

www.rako-reality.cz

provozní doba: Po-Čt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

PRODEJNA
SANITÁRNÍ
TECHNIKY

z sanitární keramika Jika, Ecco,
Panda
z sprchové kouty, vany a vaničky
Ravak, Roltechnik
z vodovodní baterie Armal, Oras,
Sagittsrius
z rekonstrukce bytových jader
včetně garfických návrhů
z výstavba RD a kompletní stavební
práce
z Wavin - systém pro tlakové
rozvody pitné vody, ústředního
topení
a podlah vytapění
z Tytan - montáž, lepidla, tmely,
polyuret, pěny

Dolní Radechová čp.160, Bývalá hospoda
Tel: 491 420 067, 608 183 313, 724 966 300

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH
PROSTOR V HRONOVĚ
 (bývalá Jednota)  Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře
a zázemí
 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
 Vše nově zrekonstruováno  Dobrý příjezd vozidel
 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.: 777 152 750

z nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro společenství vlastníků
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

Naše nabídka pro společenství vlastníků je
zaměřena i na ryze praktické, provozní činnosti.
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro
jeho provoz. My dodávku těchto médií - elektrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších
- dokážeme zajistit a kontrolovat včetně údržby a
revizí rozvodů pro tato média. VY budete bydlet,
MY se o VÁS budeme starat!

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Jazyková škola v Náchodě
s celodenní výukou
AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ,
PJ, HJ, PJ, RJ

ZAČÍNÁ ZÁPIS DO KURZŮ
Z Á Ř Í 2008
z Kurzy pro předškoláčky, ZŠ, SŠ
z Kurzy pro dospělé (malé skupinky, individuální výuka)
z Kurzy pro seniory
z Kurzy se specializací na FCE,CAE, státní zkoušky
z Jazykové pobytové zájezdy (Malta, Anglie,atd.)
z Přípravné kurzy na dětské cambridgské zkoušky
z Firemní jazykové vzdělávání s komplexním zajištěním
z Business English pro top management a os.asistentky
Vyzkoušejte bezplatně naši kvalitu na zkušebních hodinách.
„Dejte nám hodinu a my Vám dokážeme, že jsme nejlepší…“
POBOČKY JAZYKOVÉ ŠKOLY MAGIC ENGLISH:
z Náchod z Nové Město nad Metují z Police nad Metují
z Velké Poříčí z Rtyně v Podkrkonoší z Praha

Přihlášky – informace:
tel.: 603 508 779, 605 755 744
e-mail : magicenglish@magicenglish.cz
www.magicenglish.cz
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Hledáme nové tváře! Zájemci a zájemkyně hlaste se!
Agentura SINDY s.r.o. Hradec Králové
tel. 495 215 259, 775 944 470, 775 944 471, 777 944 416

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

E
C
H
A

POTŘEBUJETE PENÍZE?
Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?

ELEKTROSERVIS SLNAVA
ČESKÁ SKALICE

Tak proč si nepůjčíte?

Přijmeme do pracovního poměru

Výše úvěru

ELEKTRIKÁŘE

30 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč

!!! Nástup možný ihned !!!
Požadujeme:
z
z
z
z

platnou vyhlášku č.50 min.§6
řidičský průkaz skup.B
základní znalosti na PC
časovou flexibilitu

Délka splácení
58
58
58
58
58

měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců

Výše splátky
1
2
4
6

770
250
350
400
600

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Celkem zaplatíte
44
72
136
255
382

660
500
300
200
800

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání! Zavolejte: 724 725 799

Nabízíme:
z stabilní zaměstnání v mladém kolektivu
z zajímavé finanční ohodnocení
z sociální výhody

Zájemci se mohou hlásit na

tel.: 491 453 077

NÁCHODŠTÍ
SENIOŘI V ZÁŘÍ
Vítáme Vás po prázdninách a nabízíme
čtvrtek 4.9. od 14.00
PORTUGALSKO A AZORY
- posezení u videa
čtvrtek 11.9. od 14.00
SEVER ETIOPIE, Česká republika - ZEMĚ
DIVOKÉ PŘÍRODY - posezení u videa
středa 17.9. od 7.00 TAJNÝ VÝLET
odjezd od Tepna klubu, možnost nástupu
u Okresu - u paneláků a u Rybárny. Nutno
předem hlásit p.Zavřelovi 491 424 270
čtvrtek 18.9. od 14.00
ŠPANĚLSKO - LLORET DEL MAR - BARCELONA - MONSERRAT
- posezení u videa se Slávkem Hlaváčem
čtvrtek 25.9. od 14.00
Mgr Lidia Baštecká bude vyprávět
O HISTORII REGIONU NÁCHODSKA
- doplní o video
SENIOR KLUB je umístěn v přízemí
HARMONIE 2 v Rybářské ulici v Náchodě.

ECHO V KUCHYNI

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

INY
ÉHO
NOV HODSK
NÁC IONU
REG

ČÁRY-MÁRY
KALAMÁRY

Kalamáry v rostlinném oleji jsou samy o
sobě pochoutkou. A když je smícháme se
zeleninou, vytvoříme skvělý salát.
Použijeme například: pórek, rajče, červenou papriku, čínské zelí. Zeleninu nakrájíme, trochu osolíme a zamícháme do ní
pokrájené kalamáry. Vše nakonec ochutíme Francouzským dresinkem. Kalamáry
můžeme nahradit uzenými olihněmi....
Tak, ať Vám chutná...přeje
Laďka Škodová

PODĚKOVÁNÍ PRO DOPLNĚK
Sbírkový projekt
„Pomozte dětem!“
vyslovil poděkování za významnou podporu 10.
ročníku sbírky v
roce 2007/2008 projektu „Doplnek.
com“. Dodejme, že v rámci 10. ročníku sbírky bylo díky 163 sbírkovým a benefičním akcím vybrána v
rámci celé republiky částka 1 906
348,-Kč. Svoje prsty v tom má i ten
náš náchodský.
www.doplnek.com - Blahopřejeme.
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