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AK�NÍ CENY
SATELITNÍ TECHNIKY

 AK�NÍ CENY
DVBT, LCD, PLAZEM

VŠE DIGITÁLN�

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

Již podvacáté zahajujeme od 
září jazykové kurzy

ANGLIČTINYANGLIČTINY    

NĚMČINYNĚMČINY  

Přihlásit se můžete přihlašovacím 
formulářem (www.gatenachod.cz), 
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 

603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 
605 211 991; 603 493 780) 

nebo e-mailem 
(NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  

AJ: jan.moucha@worldonline.cz).

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

(1.- 5. roč., + konverzační kurz)

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

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

STOJANOVÉ 
VRTA�KY
Velký výb�r 
stojanových 
vrta�ek EINHELL
cena 
od 1990,-K�

                      
JAZYKOVÁ  ŠKOLAJAZYKOVÁ  ŠKOLA

       OD ZÁŘÍ  2009       OD ZÁŘÍ  2009
                  NOVÉ  KURZYNOVÉ  KURZY

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

  tel: 603 508 779tel: 603 508 779

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

Nové M�sto nad MetujíNové M�sto nad Metují

ČERNÝ ZÁZRAK
vám pomůže doplnit chybějící ŽELEZO

Cítíte se unaveni
chybí Vám energie
vše co děláte Vás

nadměrně vysiluje?
                                 Příčina tohoto stavu se může skrývat
                                  ve Vaší krvi. Každá desátá žena má
problémy s chudokrevností (anémií) spojenou s nedostat-
kem železa. Jeho nedostatek se projevuje zejména chro-

nickou únavou, ospalostí.
Černý zázrak seženete v lékárnách nebo prodejnách se 

zdravou výživou.
Jan Kočnar – PERFEKTRA s.r.o. - Nám. F. L. Věka 29, 518 01 Dobruška

Tel./fax +420 494 621 864, +420 724 326 226
e-mail: info@perfektra.com, www.perfektra.com

„FORŠUS PRO 
WOKNO“

   Broumovští zastupitelé schválili příspěvek 
ve výši 44 000,-Kč spolku WOKNO. Jedi-
nou podmínkou je, aby spolek nacvičil další
divadelní představení. Příspěvek WOKNO 
obdrží prostřednictvím Agentury pro rozvoj 
Broumovska, o.s.                                       (r)         

Náchodské Náchodské 
Kuronské Kuronské 
slavnostislavnosti

5. září od 9:30 na náchodském zámku 
Slavnostní příjezd družiny vévody Kuron-
ského (14.00-15.00)       



 Hvězdy 
na talíři

   V roce 2004 se mezi unijní země zařadilo i Maďarsko. Ze svérázné maďarské gastrono-
mie zná každý cizinec zcela jistě tři slova: paprika, guláš a perkelt. Základ místní kuchyně
tvoří bezesporu paprika. Maďarsko jí vyprodukuje okolo 10 000 tun ročně a každý správ-
ný Maďar zkonzumuje každoročně průměrně půl kila tohoto koření. Rostlinku papriky 
přivezl do Evropy pravděpodobně Kryštof Kolumbus a do Maďarska ji při svých taženích 
přinesli Turci. Jestliže červená paprika vévodí maďarské kuchyni, pak je kysaná smetana 
její královnou.
Ochucují a zjemňují se jí polévky i masové pokrmy a je základem proslulosti lehkých 
zeleninových pokrmů nebo salátů.
Předchůdci dnešních Maďarů byly kočovné nomádské kmeny a ve své kuchyni používali 
především sušené potraviny. Příkladem může být těstovina z mouky a vody - tarhoňa. Po 
usmažení na sádle a paprice se dnes podává jako příloha. Díky přítomnosti Turků převzala 
maďarská kuchyně i osmanské pokrmy, například pörkölt (perkelt). Maďaři se od nich 
rovněž naučili dělat tenké těsto, ze kterého připravují známý a vynikající závin.
Z maďarských jídel si získal světovou proslulost guláš. Jeho jméno vlastně není názvem 
pokrmu, ale označením toho, kdo si ho připravoval. Gulyásové byli totiž pastevci skotu v 
maďarské pustě. Další všeobecně známou zdejší specialitou je lečo.
Z této země také pocházejí výtečné suché uzeniny, uherský salám a čabajská klobása. Ma-
ďarští kuchaři používají při přípravě pokrmů prvotřídní maso z krmných volů, telat, vepřů
a skopců. Proslulý je také maďarský krocan, kuřata, kachny a husy. Základní přílohové 
zeleniny na jsou zelí, tykve, zelené a žluté fazolky. Listy zelí se plní, nebo se z něj připra-
vuje hustá polévka. Z dalších polévek je snad nejznámější rybí polévka halászlé. Naprosto 
neodolatelné jsou halušky somló, připravované z několikera těst nebo kaštanové pyré se 
šlehačkou. Oblíbené jsou i různé druhy specialit ze slaného nebo sladkého těsta - například 
i u nás dobře známé langoše, škvarkové pagáče či masopustní koblihy. Tradičním maďar-
ským dezertem je Dobošův dort plněný čokoládou a přelitý karamelovou polevou. Klima i 
půda jsou příznivé pro pěstování vína a vinařství. Z maďarských vín se proslavilo zejména
tokajské. Francouzský král Ludvík XIV. ho prý nazval „vínem králů a králem vín“. Něko-
mu by maďarská kuchyně pro svou výraznou, pálivou chuť mohla připadat málo evropská, 
spíše orientální a z hlediska dnešní racionální výživy i příliš kalorická. Nicméně je zařazo-
vána mezi deset nejznámějších a nejoblíbenějších kuchyní světa.

Text připravují žáci a pracovníci 
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.

Recepty naleznete na www.novinyecho.cz v odkazu Hvězdy na talíři

Papriková velmoc - MaďarskoPapriková velmoc - Maďarsko

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

POMOCNÍK MÁ BÝT PO RUCE

Dne 20. srpna uplynul jeden smutný rok od oka-
mžiku, kdy nás navždy opustil náš milovaný ta-
tínek a dědeček pan Josef Skalický z Náchoda 
- Bražce. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
s námi tichou vzpomínku.

rodina                      

Tichá vzpomínka

   Již jsme si zvykli, že oheň je náš příjemný pomocník. Jenže oheň má i bratra 
- požár a ten rozhodně příjemný není. Během pár minut totiž dokáže napáchat 
obrovské škody a ohrozit zdraví.
   Zdolat požár, který se nikým neomezován šíří několik minut, je nesnadné a nebezpeč-
né. Když už je v plné síle, dokáží ho zdolat jen vycvičení hasiči se speciálními ochran-
nými prostředky a výkonnou technikou. Než se však hasiči na místo požáru dostanou,
požár může zesílit do obrovských rozměrů a napáchat značné škody. Pokud zastihneme 
požár v zárodku, kdy je ještě slabý, můžeme se s ním vypořádat i sami a nebo jeho 
rozvoj do doby příjezdu hasičů alespoň zpomalit.
Každý požár ke svému životu potřebuje mít splněny současně tři podmínky. Potřebuje 
mít určitou teplotu, hořlavou látku a kyslík. Pokud se nám podaří některou z těchto 
podmínek výrazně omezit, požár uhasne. Stačí tedy například z okolí požáru odstranit 
všechen hořlavý materiál, hořící materiál překrýt tak, aby k němu nemohl vzduch a 
nebo snížit teplotu hoření. U většiny požáru na to máme, s námi dostupnými prostředky,
přibližně pět minut. Čím dříve začneme, tím větší naději máme na úspěch. Ale pozor, 
nikdy nejednejte ukvapeně! Požár není z  těch, kteří vám chybu prominou.
Aby vás požár nezaskočil, vyplatí se mít po ruce nějaké protipožární prostředky. Mezi 
ty nejúčinnější patří hasicí přístroje. Musí však být vždy skutečně dobře přístupné. Hle-
dání ve stresu by nemuselo dopadnout dobře. Předem se seznamte s  jejich obsluhou. Na 
pozdější studování návodu už nemusí být čas. Dnes se již téměř všechny uvádí do čin-
nosti stlačením horní páky. Před tím však je nutné odstranit pojistku, kterou většinou je 
lesklý nebo výrazně barevný drátek. Přesnější popis je uveden na štítku. Při hašení žád-
ný přístroj nikdy neotáčejte dnem vzhůru, většina z nich v této pozici nefunguje. Před
samotným hašení se přesvědčte o jaký typ se jedná. Pokud máte k  dispozici jen vodní 
přístroj, nesmíte s ním stříkat do elektrických rozvodů. Hasicí přístroje jsou určeny k 
hašení hořících předmětů, je tedy potřeba hasební médium směrovat na hořící předmět. 
Stříkání jen do kouře bude neúčinné.
Každý požár je zrádný. Obzvlášť nebezpečný je jedovatý kouř, který někdy ani nemu-
síme zaznamenat. Proto nepřeceňujte své možnosti, váš život je cennější než jakýkoliv 
majetek. Pokud je hašení neúčinné, nebo je prostor již zakouřen, neriskujte a raději 
nebezpečný prostor hned opusťte. Nezapomeňte včas varovat i ostatní lidi nacházející 
se v budově a pomocí linky 150 zavolat hasiče. 
Ať se k vám požár nikdy nepřiblíží.                                                        Oldřich Přibyl

Velmi hezký byt v družstevním vlastnictví 3+1 Náchod – Plhov  .............................................................. 1 099 000,-Kč
Rodinný dům k bydlení, nebo rekreaci v Bohdašíně u Teplic nad Metují  ....................................................... 890 000,-Kč
Zkolaudovaná truhlářská dílna ( 90 m2 ) v centru městyse Velké Poříčí  ..................................................  800 000,-Kč 
Pozemek k výstavbě RD, inženýrské sítě na hranici pozemku – Kramolna  ................................................ 530,-Kč/m2 
Stylová chalupa v atraktivním prostředí,Teplice nad Metují - Skalní Město................................................. 2 070 000,-Kč 

Byt 3+1 Náchod Branka s garáží OV 2014
K prodeji se  nabízí slunný byt 3+1 v cihlovém domě s lodžií o celkové ploše 
85 m2, nacházející se v 1. NP.  Koupelna i kuchyň se zabudovanými el. spotřebiči,  
po rekonstrukci v roce 2003. Vlastní ohřev teplé vody, žaluzie, parkety, garáž v 
domě + větší sklep. Dispozice : kuchyň, obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, WC, 
koupelna a předsíň.  Cena : 1 390 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

Jakub Štěpán
  
 V současné době navštěvuje Pražskou 
konzervatoř, obor herectví. Jakuba jsme 
mohli nedávno vidět na ČT 1 ve filmu 
„Daleko do Nashvillu“, kde ztvárnil 

hlavní roli slušňáka Ondry, dále v pořa-
du „To nevymyslíš“ v roli Jirky, „Prachy 
dělaj člověka“ v roli dablera Michala 
Suchánka a umývače oken a především v 
pohádce „Škola ve mlejně“, kde ztvárnil 
retardovaného a trhlého vodníka Polapi-
la, v seriálu „Pojišťovna štěstí“ a připra-
vuje se na natáčení s dětmi, kde by měl 
pořad moderovat a zároveň účinkovat. 
Mezi diváky se vryl do paměti hlavní 
postavou nové vizualizace České televi-
ze. Známe ho také podle hlasu z televi-
ze - dnes v seriálu Okouzlení či Siska, 
Na Útěku... Namlouvá také reklamy pro 
rádia a reklamní spoty. Na Rádiu Relax 
se stal moderátorem a tím se stal i nej-
mladším moderátorem v českém éteru. 
Můžete se jít pobavit do divadla Metro, 
kde hraje jednu z hlavních rolí ve hře Ta-
nec mezi vejci.
Jakub také ovládá hru na klavír a sólo-
vý zpěv. Můžete navštívit jeho webové 
stránky www.jakub-stepan.estranky.cz, 
www.facebook.com ) a přijít si s ním dne 
29. 8. do Bělovse popovídat o tom, jak se 
točí film :-)

Miloš Malý
   Již od dětství obdivoval kouzla a magické 
triky, a okrajově se tak pokoušel proniknout 
do jejich tajů. Právě tehdy si uvědomil, že 
nic není zadarmo a ovládnutí kouzelnického 
umění tak vyžaduje spoustu hodin poctivé-
ho tréninku a tvůrčího důvtipu. Před něko-
lika lety se ke své zálibě vrátil, neboť ne-

ustále objevuje nové a nové věci. V 
přihlížejících vzbuzuje alespoň trochu nadě-
je, iluzí a víry ve sny a zázraky. Jeho hlavním 
motivem je tedy radost z kouzlení. Miloš se 
také účastní soutěžích klání, ve kterých svým 
osobitým přístupem členy poroty okouzlí 
a tím si zajistí pěkné umístění, jako tomu 
bylo i letos v rámci 18. ročníku mezinárodní 
soutěže v moderní magii Ještědský krystal v 
Liberci. Miloš se specializuje na karetní ma-
gii a během oslavy se proto pohybovat mezi 
Vámi a kouzlit Vám pro radost.
Kouzelnická vystoupení Miloše Malého 
jsou nevšední a velmi kreativní. Můžete 
navštívit jeho webové stránky (http://ana-
kin77.wz.cz) a přijít se podívat, jak to s těmi 
kartami a s kouzly Miloš umí :-)

   Na oslavu Vás srdečně zvou děti z oddílu 
MH Běloves a členové SDH Běloves.
   Občerstvení zajištěno, vstup volný. Na 
programu je několik zajímavých ukázek 
činnosti dětí, soudobé a historické techniky
a odpoledne proběhne ve znamení soutěží o 
pěkné ceny sponzorů !!!
     Motto 2009: „Hasičství kdo zamiluje, 
dobré srdce projevuje.“

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém 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

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 
 PODNIKATELSKÁ 

A INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST
   U Exekutorského úřadu v Náchodě se 
dne 30.9.2009 ve 14.30 hod uskuteční 
dražba nemovitostí – budovy č.p. 453 
s pozemky v Jaroměři. Jedná se o býva-
lou prodejnu smíšeného zboží, v sou-
časné době slouží jako výrobní objekt. 
Budova je částečně podsklepena a ob-
sahuje část výrobní, sociální, skladova-
cí a kancelářskou. Obestavěný prostor 
činí 3.151m3, celková plocha pozemků 
1.831,- m2. Budova je vhodná pro leh-
kou výrobu, skladování, ap.

Nejnižší podání ....... 2.100.000,- Kč.

Bližší informace na tel. č. 491 422 020.

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

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

příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systémů,
prodej technologie, montáž, servis

TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
Českých Bratří 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

Pro regionální kancelář 
přijmu spolupracovníky 

na pozici asistent
pro prodej 

v kanceláři, manažer. 
Info: 777 345 132  

Rakouská společnost
přijme nové kolegy 

- nadstandardní provize
a rychlý kariérní postup. 

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

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 752 750           

 NĚMČINA
výuka, překlady, tlumočení

        - v Hronově  a okolí
         - firemní NJ, malé 
        skupiny, jednotlivci 

Jana Kittová 
tel.: 604 560 368

   V sobotu 29. 8. 2009 od 14 hodin se konají před běloveskou hasičskou zbrojnicí oslavy výročí 55 let nepřetržité práce s mládeží v oddílu MH Běloves.
   Oslav se zúčastní dva zajímaví hosté, které Vám tímto představujeme.

VÝŠKOVÉ PRÁCE
POMOCÍ HOROLE-
ZECKÉ TECHNIKY

Jiří Kollert, Vysokov 37, 
okr. Náchod

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

 

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

           účetní fi rma 

KOMPLET- EKONOM, spol. s r.o.
nabízí:

 - vedení účetnictví, daňové evidence
 - zpracování účetní závěrky, inventarizace
 - zpracování mezd
 - zpracování daňových přiznání
 - účetní a ekonomické poradenství

Pro info volejte  Bc. Miroslavu Jirmanovou
mobil: 603 464 091, pevná linka: 491 521 191

e-mail: m.jirmanova kompletekonom.cz
Kanceláře: Broumov, Mírové náměstí 56

Hradec Králové, Brněnská 700/25



STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

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

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Poděbradova 428 Náchod, 
tel.: 733189433, 491422585 

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

SCOTTSCOTT – cyklodopl�ky

RAVORAVO – horská kola

ROSSIGNOLROSSIGNOL – oble�ení

TEMPISHTEMPISH – in-line brusle

LOTTOLOTTO – boty, kopa�ky

SERVIS  - BAZAR - P�J�OVNA – PRODEJ

nejlevn�jší �eské kuchyn�, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot�ebi�e - kompletní sortiment do byt� a kancelá�í 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
D�M NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
D�M NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
�eská kvalita za polskou cenu - nap	. trojdílná sk	ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

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

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

www.MARCONABYTEK.cz

Pronajmu 
prostory

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

Volné od září 2009

TEL.:608 32 90 80                    

VŠEHOTRHY a MOTOBURZY
Parkovišt� KINO SV�T JAROM�� vždy v sobotu od 7.00 hodin

���5. 9.                    ��19. 9.                    ��3.10.                    ��17.10.

STARKO� - sobota 29. srpna 2009
h�išt� u sokolovny ve Starko�i

jubilejní 10. ro�ník 

NOHEJBALOVÉHO 
TURNAJE TROJIC

Kategorie: 
a) hrá�i hrající okresní a krajské sout�že,
b) hrá�i nehrající sout�že

Prvá t	i družstva v kat. obdrží 
krásné poháry !

Každý hrá� obdrží v�cnou cenu!!
Za�átek v 9.00 hodin!

Ob�erstvení všeho druhu zajišt�no! 
Specialita: sele na rožni !!!

 Farnost Boušín a obec Slatina nad Úpou 
Vás srde�n� zvou v sobotu 29. srpna  2009 
ve 14:00 do kostela Navštívení Panny Marie 
na Boušín� na jedine�ný koncert operních 
sólist� Národního divadla Pro� bychom se 
net�šili.
   Nejkrásn�jší árie a dueta z oper Bed�icha 
Smetany zazpívají Dana Burešová - soprán, 
Lenka Šmídová - alt, Jan Markvart - tenor, 
Ivan Kusnjer - baryton. Klavírní doprovod 
Irina Romenska

Proč bychom Proč bychom 
se netěšilise netěšili

Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pracovní zařazení:

�  asistent sociální práce
- Vzdělání: ÚS (sociální směr vítán)/ VŠ sociálního směru

- Strukturovaný životopis napsaný rukopisem min. na 2 strany
formátu A4 zasílejte nejpozději do 8.9.2009

�  vedoucí sociálně - ošetřovatelského oddělení
- Dosažené vzdělání: dle Zákona o sociálních službách 

č. 108/06 Sb. $ 110 odst. 4
- Požadovaná délka praxe: uvítáme praxi v zařízení 

sociálních služeb, praxi ve vedoucí funkci.

Strukturovaný životopis napsaný rukopisem min na 2 strany
formátu A4 zasílejte nejpozději do 25.9.2009.

Podrobnosti k vyhlášenému výběrovému řízení najdete 
na www.ddteplice.cz

 Již t�etím rokem v Náchod� p�sobí tane�ní klub BASIC p�i TJ Sokol 
Náchod. V�nujeme se výhradn� tane�nímu stylu zvanému Round Dan-
ce, který se vyzna�uje tím, že tane�ní � gury jsou napovídány p�ímo do 
hudby. Tancujeme jak standardní tak latinskoamerické rytmy jako nap�. 
Waltz, Foxtrot, Jive, ChaCha, Rumba, Twostep a další. Nejedná se o 
sout�žní tancování, ale jen o tanec pro p�íjemné strávení volného �asu 
(s nau�enými tane�ními � gurami pak m�žete zazá�it na Vašem plese). 
Tanec je možné se nau�it v každém v�ku. Tane�níci jsou v pr�b�hu 
tance vedeni nápov�dou. Sta�í tedy, když zvládají jednotlivé � gury, 
které pak �adí dle nápov�dy za sebou. Chce to jen mít chu�, trošku 
pohybového nadání a citu pro rytmus. Podmínkou není ani absolvování 
tane�ních, u�íme vše od za�átku, ale je to vhodné i pro ty, kte�í cht�jí po 
tane�ních tancovat a u�it se n�co víc. V�tšina tane�ník� Round Dance 
se tomuto tanci v�nuje už dlouho. V��íme, že i vás zaujme a stane se 
vám celoživotní závislostí.
 Scházíme se celý rok každý týden, výuka trvá 1,5 hodiny, k výuce 

p�istupujeme individuáln� a p�izp�sobujeme ji možnostem tane�ník�. 
P�i našich setkáních  si nejen zatan�íte, pobavíte se a poznáte nové p�á-
tele a kamarády, ale prov�tráte si i hlavu od b�žných starostí a ur�it� se 
vám zlepší i nálada. M�žete se ú�astnit i spole�ných akcí našeho klubu, 
ale i víkendových akcí po�ádaných jinými kluby v �R.
 Že vás Round Dance láká? Seberte tedy chu� a odvahu a p�ij	te se 
(t�eba i nezávazn�) podívat mezi nás, a to do náchodské sokolovny, kde 
již v zá�í po�ádáme nábor nových �len�. Kdy? Každou st�edu od 17:00 
hodin. Dostanete se za námi vchodem ze dvora od � nan�ního ú�adu.
Více informací m�žete získat od pana Petra Láz
ovského na telefon-
ním �ísle 736 102 387 nebo od paní Dagmar Jirsové na telefonním �ísle 
737 328 261, nejlépe ve�er.
 Nemusíte se ni�eho obávat, zatím jsme u nás nau�ili tancovat každé-
ho nového �lena, a to za velmi mírný poplatek. Nashledanou p�i Round 
Dance v zá�í... 
 Pozna�te si v kalendá�i, Round Dance za�íná již v zá�í.

Od září nebudeme sedět doma, budeme tancovat...

Svaz d�chodc� v Náchod� Vám nabízí programové �tvrtky v klubovn� senior� v Harmonii II., 
Rybá�ská 1819, kde se po prázdninách op�t sejdeme v zá�í p�i následujících akcích:
��3.zá�í - Co pot�ebujete v�d�t o pé�i o své nohy - vše vysv�tlí a ukáže paní Monika Haklová
�� 10.zá�í - Tajný výlet s panem Josefem Zav�elem - odjezd v 7 hod. od bývalého Tepna 
klubu. Zájemc�m p�ipomínáme, že jsou volná 3 místa, hlaste se na tel.775 242 562
��17.zá�í - Vzpomínka na �ervnový zájezd senior� do Velkých Losin a na Dlouhé strán� - 
p�ipomeneme si u videa s panem Slávkem Hlavá�em
��24.zá�í - „Židovské anekdoty“ si p�ipravil a op�t p�ijde mezi nás pan Old�ich Zelený
P�ij	te se mezi nás pobavit - na Vaše návšt�vy se t�ší �lenové výboru MO SD v Náchod�

SENIOŘI PO PRÁZDNINÁCH

je nová kniha náchodské autorky So
i Pe-
routkové s mnohoslibným názvem „Jak se 
naši muži dokáží chovat v ur�itých situ-
acích, ale ne jen oni?“. Jak autorka sama 
upozor
uje, kniha je vhodná pro v�kovou 
kategorii až od 18 let. Publikaci vytiskla 
a vydala Nová forma s.r.o. �eské Bud�-
jovice. Zda�ilými ilustracemi knihu vy-
bavil Filip Burdych. Objednat si ji m�-
žete prost�ednictvím internetu na adrese                              
www.stahujknihy.cz

TIP PRO VAŠI 
KNIHOVNIČKU



NA PSTRUHY DO NA PSTRUHY DO 
PSTRAŻNEJPSTRAŻNEJ

Smažírna a loviště ryb
v Polsku

OTEVŘENO DENNĚOTEVŘENO DENNĚ
Vámi ulovené ryby na místě

usmažíme nebo vyudíme

Možno též koupit 
okrasné stromky

za bezkonkurenční ceny

VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128, 491 420 881

NABÍDKA PRACOVNÍ
P�ÍLEŽITOSTIPOZOR

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

Vítám

osobní

sch�zku.

Neváhejte
a zavolejte

 na tel.:

604 660 370
e-mail:

michaldoubic@centrum.cz

KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCEKURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE
                      HRONOV  HRONOV 
- MALÁ T�LOCVI�NA ZŠ (Myšárna) 

                  Každé pond�lí 
                         od 18:00-19:00 - za�áte�nice

                         od 19:15-20:15 - pokro�ilé
                       ZA�ÍNÁME 21.9.2009

ÚPICEÚPICE 
- SÁL J.W. MEZEROVÉ 

(ZRCADLOVÝ SÁL) 
každé úterý 

od 18.45 - 19.45 - za�áte�nice 
od 20.00- 21.00 - pokro�ilé 

za�ínáme 22.9. 2009 

za�áte�nice 1. hodina zdarma
                                    Těší se na Vás lektorka SABUA

                                
 Informace a přihlášky: 

                               MARTINA PASTUCHOVÁ,

www.sabua.cz, s.a.b.u.a.@seznam.cz
Tel.:  491 431 403, 608 622 715

Nabídka vystoupení orientálního tance pro Silvestry, 
fi remní večírky, plesy atd.

S
A
B
U
A

 P�edposlední srpnový víkend se na olomouckém stadionu Lokomotivy konalo mezinárodní 
Mistrovství �eské republiky v atletice vozí�ká�� a t�lesn� postižených sportovc�. Po�adatelé 
spo�ítali více než �ty�i stovky start� závodník� nejen z �R, ale také z dalších 17 stát�, jako jsou 
nap�. Kanada, Chorvatsko, Anglie, Litva, Lotyšsko, Slovensko, N�mecko, �ecko, Ma�arsko, 
Irák a další.
 Z tréninkové skupiny Ji�ího Vond�ejce z Náchoda byl zastoupen jediný t�lesn� postižený 
sprinter Olda Brych - ro�. nar. 1982, postižení F37 a vedl si více než dob�e. V b�hu na 100m 
skon�il t�etí v osobním rekordu 13,89 sec. za vít�zným Silovsem z Lotyšska a Nortonem z Vel-
ké Británie. Ve skoku dalekém skon�il na sedmém míst� výkonem 422 cm. Na 200m trati bral 
bronzovou medaili �asem 28,18 sec. za prvním Nortonem z V.Británie a druhým Dolanem z 
Irska, takže je to veliký úsp�ch pro tohoto snaživého atleta, ale i povzbuzení pro další sportovní 
kariéru.                                                                                                      Ji�í Vond�ejc - trenér 

foto: Olda Brych s trenéren Ji�ím Vond�ejcem

VEDL SI VÍCE NEŽ DOBŘEVVEEEDDDDLLL SSSIII VVVÍÍCCEE NNEEŽŽŽ DDDDOOOBBBBŘŘŘŘEE
Kosmetický salon

Hurdálkova 206, NáchodHurdálkova 206, Náchod

Universal Contour Wrap 
- zeštíhlení min. o 15 cm 

a pouhé 2 hod.,
trvalá na řasy, barvení řas a obočí. 

Indická masáž hlavy,
kosmetické ošetření, mikromasáž 

očního okolí, depilace...

Akce na měsíc září! - sleva 10% 
na všechny poskytované služby!

Petra Rozínková
tel. 775 416 977

www.kosmetikapetra.cz

 V sobotu 15.8.2009 se ve Stolín� konal 
již 13. ro�ník tradi�ního pétanque turnaje 
„Stolínský K�e�ák“. O kvalit� a tradici to-
hoto turnaje vypovídá i velká ú�ast hrá��    
z celé �R, kterých se letos akreditovalo cel-
kem 99, což je 33 triplet�.
 Turnaj za�al celkem �ty�mi koly základ-
ní �ásti a po nich následovaly boje stylem 
K.O. nejlepších osmi tým�. Ostatní se sa-
moz�ejm� také nenudili, jelikož pro nepo-
stupující do osmi�ky byl p�ipraven dopro-
vodný turnaj „MASTR-CUP“. Náro�nost 
napínavých zápas� umoc	ovalo i velké 
vedro, které na h�išti panovalo až do ve�er-
ních hodin.
 První místo „K�e�áku“ obsadilo domácí 
družstvo PEK Stolín ve složení Hájková 
Iveta, Hájek Martin a Míl Karel. Domácí 
se neztratili ani v Master cupu, kde první 

Stolínský „Křečák“Stolínský „Křečák“

Manikúra, pedikúra, modeláž nehtů
Aromaterapie, Refl exní masáž

Dagmar Balšánková, Náchod-Babí
Tel.: 776 854 004

AKCE - září, říjen - AKCE
Nové nehty 310 Kč, 

Pedikúra od 230 Kč, P-Shine 220 Kč

! PO DOMLUVĚ NÁVŠTĚVA 
I U VÁS DOMA !

KUŘICEKUŘICE
ve stáří 13 týdnů barva červená a černá

ČERVENÝ KOSTELEC, Chovatelské potřeby
Prodej 17. září 2009

Tel. 491 461 414, 
mobil 774 197 388      

NUTNO 
OBJEDNAT!

 V sobotu 22.srpna 2009 se za ne p�íliš ideálního po�así konal na P�ibyslavi u Nového M�sta 
nad Metují 16.ro�ník P�IBYSLAVSKÉHO POHÁRU V POŽÁRNÍM ÚTOKU.
   Návšt�vníky �ekalo zbrusu nové zast�ešené posezení, takže nikdo neutíkal p�ed ob�asnými 
deš
ovými p�ehá	kami.
 A jaké jsou výsledky? Kategorie mladší žáci: 1. Naho�any A, 2. Naho�any B, starší žáci: 
1.P�ibyslav, 2. Naho�any, kategorie ženy: 1.Nový Hrádek 54,10, 2.Naho�any 58,15, 3.místo 
P�ibyslav 60,84 a kategorie muži: 1.Vršovka 44,99, 2.Nový Hrádek 48,35, 3. složené družstvo 
OKRSEK Nové M�sto nad Metují a Mezilesí 50,45. Sele za nejbližší typ na absolutního vít�-
ze si „odvedl“ p�ibyslavský Jarda Štolba.

místo pat�ilo Hájkové Dorce, Malé Margit� a Habásko Michalovi (PEK Stolín, FRAPECO 
Praha, AURA Havlí�k�v Brod).                                                                                       (to)

 Organizáto�i, p�ibyslavští dobrovolní hasi�i, odvedli skv�lou práci a v��í, že p�íští, 17.ro�-
ník P�ibyslavského poháru bude mít ješt� v�tší ú�ast okrskových družstev.  

Text a foto  La�ka Škodová

ŠESTNÁCTÝ PŘIBYSLAVSKÝ POHÁRŠESTNÁCTÝ PŘIBYSLAVSKÝ POHÁR

� Družstvo p�ibyslavských žen krátce po startu

� P�ibyslavské družstvo DYNAMITI v akci



Vynahradíme Vám šrotovné

15% sleva z každého skůtru
využijte financování s CETELEM (akce časově omezena)

Prodejce: PROMOTO Náchod, 
tel. 491 42 42 65,  mobil 739 046 744,

www.capirelli.cz     

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

V současné době hledáme nové pracovníky na pozice:

Zaujala Vás naše nabídka? V tom případě nás můžete navštívit  v sídle naší fi rmy nebo nám zašlete svůj strukturovaný 
životopis v českém jazyce poštou nebo elektronicky na níže uvedenou adresu. 

Zejména uchazečům v trvajícím pracovním poměru zaručujeme absolutní diskrétnost.

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov
Tel:  + 420 491 419 823, Fax: + 420 491 419 807, e-mail: lucie.medkova@mesa-parts.cz

Obsluha soustružnických automatů

Požadujeme:
• vzdělání technického směru 
   ( vyučen/SŠ ve strojním či příbuzném oboru)
• zkušenosti z oblasti obrábění výhodou
• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, 
   přesnost, trpělivost, systematičnost

Vašimi úkoly bude:
• obsluha strojů ve vícesměnném provozu
• seřizování a korekce nástrojů
• seřizování stroje
• průběžné měření a zadávání naměřených 
   veličin do PC

Pracovník(ce) dokončovací výroby

Požadujeme:
• vzdělání technického směru 
   ( vyučení ve strojním či příbuzném oboru)
• schopnost pracovat v týmu
• zodpovědnost, přesnost, trpělivost

Vašimi úkoly bude:
• 100% vizuální kontrola, 
   ruční odostřování, třídění dílců
• dvousměnný provoz

Nabízíme:
- perspektivní zaměstnání v moderní fi rmě

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

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

- nástup ihned, resp. dle dohody

Kurz plavání 
pro děti 6 - 10 let

Vážení rodiče,
Plavecká škola Náchod opět pořádá od září 2009 sobotní kurzy plavání pro děti od 6 
do 10let. Kurzy budou probíhat v sobotu dopoledne na velkém bazénu v krytém plavec-
kém bazénu v Náchodě.
Děti budou rozděleny do družstev podle počátečních dovedností.
Délka výukové lekce bude 45 minut. Maximální počet 10 dětí ve družstvu. Výuku plavání 
povedou kvalifi kovaní instruktoři plavání z Plavecké školy. Cena kurzu 900Kč za 10lek-
cí. Děti mohou absolvovat 10, 20 nebo 30 lekcí.

V kurzu se děti budou učit:
* základní plavecké dovednosti
* prvkové plavání
* plavecké způsoby prsa, kraul, znak
* potápění a plavání pod vodou
* techniku skoků prostých a startovních
* plavecké soutěže, vodní pólo, soutěže a další činnosti ve vodě

Informace a přihlášky:
Plavecká škola Náchod, Pražská 178, Náchod    

tel.: 491 427 642, 775 166 681  e-mail: info@ccknachod.cz     
www.ccknachod.cz, Provozní doba kanceláře PŠ: Po - Pá 7.00 - 13.00

On-line přihláška na www.plaveckaskola.eu

Poznámky: Na kurz je možnost uplatnit fi nanční příspěvek od zdravotní pojišťovny 
(Dle programu ZP)      

KAMENICE NÁCHOD

HUDEBNÍ HUDEBNÍ 
NÁSTROJENÁSTROJE

 tel.: 737 486 429          www.pulton.eshop-zdarma.cz                                                                                                                                               

 Tímto ocen�ním se v letošním roce m�že pochlubit obec Žernov, která z 50 p�ihlášených 
obcí v sout�ži Královéhradeckého kraje, získala první místo. Tato prestižní odm�na pat�í ne-
jen starostovi obce a zastupitel�m, ale všem ob�an�m Žernova, kte�í se o svojí vesnici �ádn� 
starají a stále jí vylepšují.
 V sobotu 22. srpna 2009 se v areálu zdejší sokolovny konalo slavnostní vyhlášení sout�že 
„Vesnice roku 2009“ s celodenním kulturním programem, zakon�eným ve�erní Sousedskou 
veselicí. V programu vystoupil �eskoskalický folklorní soubor Barunka, Swing sextet, Mažo-
reti, hudební skupina Strejci.
 B�hem oslavy bylo možno navštívit na Obecním ú�adu místní knihovnu, výstavu fotogra� í 
obce Žernova a okolí, výstavu obraz� místního rodáka Jana Hude�ka, dále prob�hly prohlídky 
hasi�ské zbrojnice a nové lávky p�es �eku Úpu na Pohodlí. Obec vydala celobarevnou publi-
kaci o historii a sou�asném život� na Žernov�.
 Oslav vyhlášení sout�že a dalších ocen�ní obcím do ní p�ihlášených byl p�ítomen i hejtman 
Královéhradeckého hraje - Bc. Lubomír Franc a Mgr. Zde�ka Horníková,  poslankyn� Sn�-
movny
P�R. Na zahájení oslav p�ijel od OÚ pan hejtman v doprovodu starosty Žernova - Mgr. Li-

„Vesnice roku 2009“„Vesnice roku 2009“

borem Mojžíšem, historickým automobilem Ford T z roku 1911, �ízeným jeho majitelem Mi-
lanem Bašem z Jarom��e. Na snímku p�ijímá starosta Žernova „ ocen�ní „ od poslankyn� 
Zde�ky Horníkové.                                                                              Text a foto  Ivan Vávra

Salónek MatýsekSalónek Matýsek
Provádíme st�ihovou úpravu ps� r�zných plemen i vo�íšk�.

* stříhání * trimování * koupání * foukání * úprava drápkůstříhání * trimování * koupání * foukání * úprava drápků
P�i první návšt�v� má pejsek koupání zdarma.

Marta STRAŽICKÁ
Vysokov 73

TEL.:602 361 768

 V p�íštím vydání novin ECHO naleznete 
tématickou stranu v�novanou Mezinárodní-
mu folklornímu festivalu �ervený Kostelec. 
Tuto významnou kulturní událost si nene-
chala ujít ani Dr. Jana T�eš�áková, �lenka 
Rady KHK a kandidátka do PS P�R. Na 
snímku Ji�ího Jakla doprovázena starostou 
�erveného Kostelce Petrem M�dílkem.

Finanční jistota pro každého!
Kreditní karta na 100 000,-Kč!

Stačí pouze platný OP a 1000,-Kč
k založení účtu kred.karty!

Spolupráce možná!
603 940 082, 731 817 679

Přijmu
 

VYUČENÉHO TRUHLÁŘE

na výrobu EURO oken a dveří
Pracoviště Rychnovek u Jaroměře

TEL.:774 30 80 86

Bezúčelová nebank. hypotéka!
Bez registru a příjmu!

120% odhadu! 
Ručení kup.nemovitostí, družst.bytem!

Konsolidace možná!

731 817 679, 603 940 082

� zemní a výkopové práce 
� drenáže � přípojky 
� zámkové dlažby

Tel.: 737 327 367, 606 110 940

www.stavbypagac.cz

ZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCE



* Prodám �RD nebo vym�ním za byt + 
doplatek �RD v Novém M�st� n/Met. Tel.: 
721 146 244
* PRODÁM starší RD nedaleko RATIBO-
�IC. Zahrada 38 ar�, klidné místo. Autobu-
sové spojení, plyn na hranici pozemku. Cena 
dohodou. Tel.: 739 644 684
* Koupíme d�m nejl. ve Studnici a okolí do 
2mil.  Tel.: 608 667 734
* Prodám rodinný d�m s garáží a kolnou v 
Polici nad Metují, 2x 2+1, cena dohodou. Info 
na tel.721 106 427 nebo 607 135 623
* Hledáme ke koupi RD v okolí N. M�sta 
n./Met. (nejl. Naho�any, �ern�ice, Vršovka...) 
do 1mi. i na rekonstrukci. Tel.: 608 883 012
* Pronajmeme obchodní prostor (prodej-
nu) v pasáži Kamenice v Náchod� na Ka-
menici. Velikost 70 m2, volný od �íjna 2009. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchod� na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 752 750
* Dlouhodob� pronajmu v�tší chalupu 3+1 
s možností celoro�ního bydlení do 9 km od 
Náchoda sm�r Orl.h., v�etn� za�ízení s nadst.
za�ízenou koupelnou a velkým pozemkem v 
blízkosti lesa. Nájemné dohodou, v budoucnu 
možný prodej. Tel.602 657 025

* Prodám 2 stavební parcely se stav.povole-
ním a komplet.projekt. dokumentací, vým�ra 
á 865 m2, Náchod - Branka (projekt - p�í-
zemní bará�ek 4 kk + velká garáž). 1 parcela 
1.300 tis.K�. TEL.:608 833 424. Možnost 
okamžit� stav�t
* Prodám zahradu v Náchod�, klidné místo, 
365 m2, el., voda, jižní svah s výhledem na 
panorama m�sta, menší d�ev�ná chati�ka a 
k�lna, cena 250 000 K� p�i rychlém jednání 
sleva. Tel. pí Nováková 608 280 563

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

* Koupím rod. d�m nebo chalupu s vlast-
ním pozemkem, na Broumovsku nebo Ná-
chodsku. Tel:605 212 203
* Koupím stavební pozemek na hezkém a 
klidném míst� v CHKO Broumovsko. Tel: 
739 486 402
* Prodám starší RD, �áste�n� podsklepený 
na Kramoln� s velkým pozemkem v celkové 
rozloze cca 2500m2. Klidná lokalita. Ihned 
obyvatelný, ÚT, vodovod, kanalizace. Volný 
ihned. Tel.777 664 517
* Prodáme novostavbu RD 5+1 v Polici 
nad Metují, ul.Slune�ná. Více informací na 
tel.608 122 195
* Prodám RD (nebo vym�ním za byt 3+1 
+ doplatek) v Náchod�. Pozemek 2200 m2. 
Cena dohodou. Tel. 607 845 575 RK nevolat.
* Prodám stav.parcely, obec Slavo�ov u 
Nového M�sta n.M., 450,-K�/m2, inž.sít� na 
pozemku. TEL.:731 572 044
* Pronajmeme skladové a provozní prosto-
ry v Hronov� (bývalá Jednota) celk.plocha 
400 m2, v�.kancelá�e a zázemí, vhodné pro 
skladování, prodejní sklad nebo provoz 	 rmy. 
Dobrý p�íjezd vozidel, vše zrekonstruováno, 
k dispozici od kv�tna 2008, venkovní prostor 
o vel.250 m2 p�ed skladem též k dispozici. 
TEL.:777 152 750

* Nabízíme výrobní a skladové prostory k 
prodeji nebo pronájmu, v pr�myslové zón� 
Nového Eltonu v Novém M�st� n.M. Info. 
774 000 524

* Prodám perfektní d�m na Kramoln� sa-
mostatn� stojící, s bazénem a garáží. Ihned 
obyvatelný. RK NEVOLAT! Volejte jen váž-
ní zájemci. Cena 4.900.000,-K�. TEL.:776 63 
88 74

PRODEJ

* Prodám starší pro�  kule�ník. Tel. 603 525 
531

* Prodám gra� ckou kartu ATI SAP-
PHIRE HD 2400 PRO s 256 MB pam�tí do 
AGP. Nová, záruka, nevhodná koup�. Cena 
1.000 K�. Tel. 737 473 360

* Prodám mob.telefon, ješt� v záruce SAM-
SUNG SGH-D880 s p�íslušenstvím, 3500,-
K�. TEL.:775 647 359

* Prodám sestavu d�tského nábytku - 
sk�í�ky s plnými i prosklenými dví�ky, šup-
líky, p�ihrádky, atd, v�etn� psacího stolu, 
možnost r�zné sestavy, barva �erno-béžová, 
zachovalé. Cena dohodou. Tel. 603 440 969

* Pronajmu byt 2+1 (48 m2) v centru m�sta 
Náchoda, Tel. 606 949 222

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

* Pronajmu nový nadstandardní p�dní 
byt 2+1, 60 m2 v blízkosti centra Náchoda. 
Nájem 6000,-k� + inkaso + kauce. TEL.:774 
14 17 44
* Pronajmu byt 3+1 v �eské Skalici.Tel.491 
427 880
* Pronajmu �ást. za�ízený byt 3+1 v Ná-
chod�, sídlišt� U NEMOCNICE, Tel.: 603 
940 412
* Pronajmu byt 1+1 (s kk) v Náchod� na 
sídlišti U NEMOCNICE. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* Prodám byt 1+1 v Hronov� 45m2 + p�da a 
sklep, celý d�m po celkové rekonstrukci, vše 
nové, topení elektrokotlem, k domu veškeré 
zázemí, cena 720 000 K�. TEL.:608 372 665
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1v Náchod� 
na SUN, volný od 1.9. 2009 Byt je situován 
na jižní stranu, m�sí�ní nájemné �iní 3500,-
K� v�etn� tepla a TUV. TEL.:723 436 936
* Dlouhodob� pronajmu �ást.za�íz.gar-
soniéru na Plhov� v Náchod�. Nižší nájem, 
kauce. TEL.:731 033 040 po 18.hodin�
* Prodám byt 1+1 po celk.rekonstrukci na 
Plhov� v Náchod�, 850 tis.K�. TEL.: 775 68 
04 06
* Pronajmu �ást.za�.byt 1+1 1.kat. v Ná-
chod�. Nájemné 3500,-K� (platba na 1 m�síc 
p�edem) + inkaso. Vratná kauce 10500,-K�. 
Volný ihned. TEL.:723 461 286, 607 181 166
* Prodám družst.byt 1+kk po celk.rekon-
strukci v Náchod�, 620 tis.K�. TEL.:775 68 
04 06
* Pronajmu prostorný slunný byt 3+1 v 
Novém M�st� n. M. (Kr�ín), 76 m2. Zd�ný, 
klidná lokalita, po �áste�né rekonstrukci, vel-
ká lodžie, sklep. Cena 7 000 K�/m�síc + po-
platky + vratná kauce. Volné od 1. �íjna, tel: 
777 826 450
* Prodáme byt 3+1 v OV, Náchod, sídlišt� 
SUN, ul.Bílá, p�kný výhled, tel.774 995 906
* Koupím byt v Broumov� nebo v okolí 
.Tel. 739 486 403
* Pronajmu 1+1 NA, OV panel., neza�íz, 
bp.nsk@seznam.cz, 604 488 145. Serioz. jed-
nání, smlouva
* Pronajmu menší chaloupku s pozemkem 
v Horní Radechové, klidné místo v p�írod�. 
Nájem 3000 + inkaso. Tel. 607 950 500 volat 
po 21. hod.
* PRONAJMU velký byt 2+1 na atraktiv-
ním míst� v Náchod� poblíž centra. Velká 
kuchy�, 2 velké pokoje, p�edsí�, komora, vše 
po rekonstrukci. Nová: plastová okna, dlaž-
by, kuchy�ská linka, vestavná sk�í� v ložnici. 
Vratná kauce. Volný cca od ZÁ�Í 2009 Tel.: 
602 790 044
* Pronajmu byt 3+1 na SUN Ná, pln� za-
�ízený, volný od 9/2009,cena 5 700K� bez 
energií,nutno vid�t. Tel.732 786 330
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov�. TEL.:608 
11 00 41
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� -Plhov� 
- ve 4.NP., okna jsou orientována na JV, byt je 
v udržovaném �istém stavu, nová plast. okna 
a stoupa�ky, ploché radiátory, p�vodní jádro 
a kuchy�, sklep, balkon p�es chodbu, bezba-
riérový p�ístup s výtahem, cena: 769 000,-K� 
nebo dohoda. RK nevolat! Tel.603 511 861
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 s balko-
nem v klidném prost�edí - Náchod Branka, 
po celk.rekonstrukci, 72m2, nájem 6000,-K� 
+ inkaso. Tel.: 776 021 342
* Pronajmu byt v centru Náchoda 2+kk, 
cena v�.inkasa 5500,-K�. TEL.:775 061 233
* Pronajmu kompletn� za�ízenou, rekon-
struovanou garzonku 1+k /27m �tvere�ných/ 
s balkonem v Náchod�, Pražská ulice 2NP. 
Cena 3500K�/m�síc + náklady na energie. 
Mob.777788979        

NEMOVITOSTI
* Prodám novostavbu RD p�ed dokon�ením 
ve Velkém Po�í�í. Tel. 608 941 269 ve�er
* Hledáme zahradu, m�že být i s chatou v okolí 
Jarom��e do 15km do 500tis. Tel.: 773 559 014

* Nabízíme prostor k pronájmu v Nácho-
d� - ulice Riegrova, vhodné k provozování 
prodejny, 35 m2 a zázemí 20 m2. TEL.: 776 
000 142

* Nabídn�te menší domek 2+1, chatu, cha-
lupu k celoro�nímu užívání v okolí Náchoda 
do 15km. Rychlá platba - 1,5mil.. Tel.: 608 
883 012
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí.  Zn:hotovost. Tel:774 777 072
* Nabízíme k prodeji stavební parcely pro 
rodinné domky (v�etn� inženýr.sítí) v p�k-
ných lokalitách obce Slavo�ov, Bohuslavice 
a Spy u N.M�sta n/Met.Cena od 365,-K�/m2,-
tel.602 204 002

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

* �ernovláska 46/181 hledá muže s vy�eše-
nou minulostí do 50 let. NA a okolí. Písemn� 
na adresu redakce - ZN: E23/1
* Žena 58/163 cm, hledá nezadaného p�ítele 
pro ob�asné sch�zky, zájmy kolo, p�íroda, ta-
nec. Náchodsko, Rychnovsko. TEL.:604 455 
676
* 51/178 svobodný, neku�ák, chovatel koní 
hledá hodnou a up�ímnou ženu, která má také 
hezký vztah ke zví�at�m a p�írod�. Tel. 776 
650 351

BYTY
* Pronájem bytu v Hronov� a v Dobrušce, 
možnost parkování a velká zahrada. Tel.774 
455 454
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou, v 
Náchod� na Lipím naproti hospod�, nájem: 
2.900,-K� + inkaso:1.600.-K�. Tel.: 608 90 
30 70.
* Prodám garzonku s lodžií v OV, B�loves-
ká ul., volná ihned. Cena 680.000 K�. Tel. 
603 550 557
* Pronájem 2+1 Náchod, zd�ný, 5.min.od 
centra, 58m2. Nájem 4500,- +inkaso, kauce 
15000,- Tel.603165026
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� u nem., ná-
jemné 4500,-K� + služby. Kauce 12 tis.K�. 
Volný ihned. TEL.:775 667 611 po 17. hodin�
* Pronajmu garsonku 30m2 v Novém M�st� 
n/M. D�m je zateplen, plastová okna. Mož-
nost p�ipojení internetu. P�i nástupu kauce. 
Tel. 608323373.
* Nabízím k pronajmu byt v�tší 3+1 v cen-
tru Hronova, po rekonstr, nová kuchy�.linka, 
nová okna, nové podlahy. Nájem 5000,-K� + 
inkaso + kauce. TEL.:603 264 549
* Pronajmu p�kný za�ízený byt 2 kk 70m 
v Novém M�st� n.M., 7500,-K� v�. energií. 
Tel. 602 177 016
* Sháníme byt 1+1 nebo 2+1 v N. M�st� n./
Met., platba v hotovosti, sp�chá. Tel.: 604 
646 108
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Sp�chá. Tel: 775 777 073
* Pronajmu dlouhodob� za�ízený byt 2+1 v 
OV v Náchod� na Plhov�. Nájem 3500,-K� + 
inkaso - vratná kauce, tel. 604 437 128
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Zn:rozvádím se.  Tel: 774 777 073
* Prodáme byt 3+1(celk.74 m2)  v p�k-
né,klidné lokalit� N.M�sta n/Met.-“Na Fran-
tišku“.Byt je v 1 NP zd�ného domu,s balkó-
nem, velkým sklepem a s garáží.Cena:1,79 
mil.K�,tel. 602 204 002
* Pronajmu dlouhodob� za�ízený byt 3+1 
s balkonem v Náchod� - B�lovsi, po celkové 
rekonstrukci, 64m2, nájem 4.000,-K� + inka-
so, Tel.: 608 952 040
* Pronajmu dlouhodob� za�ízený byt 2+1 
na SUN v Náchod�. Tel. 732 167 291
* Pronajmu dlouhodob� garsonku s balko-
nem v Náchod� volný ihned. TEL.:608 66 77 
32
* Pronajmu garzonku v Hronov�. Tel. 608 
66 77 30
* Dlouhodob� pronajmu byt v �erveném 
Kostelci o velikosti 3+1, �áste�n� za�ízený, 
nájem 6000,- + energie, vratná kauce 12 000,-
K�. Volat ve�er na mob.773 113 133
* Prodám DB 3+1, 2. NP, ul. Nad Stadionem 
v Novém M�st� n.Met., cena 1,5 mil. K�. 
Sp�chá. Tel. 737 815 919
* Pronajmu 2 míst. v rod.dom�, �ást.za� s 
p�íslušenstvím a garáží v Náchod� B�lovsi, 
nájem za celý objekt v�etn� 3 k�len a m�s.
inkasa je 7000,-K�. Vratná kauce. Volné od 
zá�í. TEL.:491 421 572
* Pronajmu nový zd�ný byt 1+1 s vlast. 
plynovým topením v Jarom��i na Jakubském 
p�edm�stí, �áste�n� za�ízený. Tel. 604 235 307
* Pronajmu byt 1+1, �ást.za�ízený, v Nácho-
d� nad nemocnicí, ul. R�žová, poslední patro, 
nájem 4500,- + 2000,- inkaso. Kauce nutná 
dvoum�sí�ní nájem. TEL.:774 827 235
* Prodám dr. byt 3+1 na sídlišti u nemocnice 
v Náchod�. Plast. okna, zatepleno, nová ku-
chyn�, p�kný výhled. Cena k jednání K� 960 
000. Tel.: 777 892 822, RK Nevolat.
* Prodám družst.byt v Náchod� na Plhov�, 
p�ízemí, 2+1, po celk. rekonstrukci. Cena 830 
tis.K�. TEL.:777 568 033
* Dlouhodob� pronajmu byt 1+kk v zre-
konstruovaném �inžovním dom� v centru 
�.Skalice, byt po rekonstr. �ást.vybaven. Ná-
jem 2200,-K� + poplatky. TEL.:602 10 70 10
* Pronajmeme byt 3+kk 61 m2 v Hronov� 
ul.Husova (bývalá Jednota), volný od zá�í 
2009. Nájemné 5300,- + inkaso, kauce ve 
výši 10.000,-. Byt po kompletní rekonstruk-
ci v roce 2007, velmi dobrý stav. TEL.:777 
152 750

 * Nabízím dlouhodobý pronájem neza�í-
zeného bytu 1+kk v centru Náchoda. Tel. 
602 100 028

* Pronajmu garzonku v centru Náchoda. 
Nájem 5.500,- v�etn� inkasa. Vratná kauce 
10.000 K�. Tel. 777 05 44 15

* PRODÁM starší NÁBYTEK z poz�sta-
losti. Tel.: 731 706 612
* Prodám kuželovou štípa�ku d�eva, el.mo-
tor repas. 4kw, 4.500 K�, Tel.:739 244 755
* Prodám regály vhodné k vybavení pro-
dejny - velmi p�kné - sv�tlý buk. TEL.:776 
000 142
* Prodám el. oh�íva� vody 160 l stá�í 4 roky. 
Cena dohodou. Fukar na seno + p�íslušenství 
( málo používaný). Cena 8000 K�. Mobil 603 
783 637
* Pšenici, je�men, trikitale - výborné krmi-
vo pro domácí chov, p�stované bez um�lých 
hnojiv, pytle vým�nou nebo prodej, nabídka 
celou zimu, 300 K�/q, šrot plus 50 K�/q. Ko-
courek, Slav�tín nad Metují, tel. 732 381 524
* Prodám tém�� novou pohodlnou postel 
(pér. matrace 200x160) bez úlož.prost. St�-
huji se a nehodí se. 5400K�. Za nízké ceny 
dále prodám 2 starší k�esla, st�l, sk�ín�, 
TV+DVD+video. TEL.: 775 233 540
* Prodám štípané palivové d�evo pro krbo-
vá kamna, balené v pytlích, suché. TEL.:604 
84 41 42
* Prodám novou venkovní d�tskou klou-
za�ku. TEL.:774 14 17 44
* Prodám 90 m2 polystyrenu (výška 70 mm) 
- cena 90,-K� a la m2 a dále prodám nové cih-
ly p�í�kové dutinové - 2 palety, cena 3,50
* Prodám truhlá�ské fošny a prkna - smrk, 
borovice, dub. Dále vchodové balkonové 
dve�e dvouk�ídlé 157/206 - EURO. TEL.:774 
30 80 86
* Prodám vep�ové p�lky 50 K�/kg + vnit�ní 
sádlo a droby zdarma, k�zle�í maso 150 K�/
kg. Krmeno bez smesí. Tel. 607 950 500, vo-
lat po 21. hod.
* Prodám sazenice-skalník, zimolez, b�e�-

an, brslen. Tel.: 608 119 545

KOUP	
* Koupím starší zachovalou funk�ní ledni-
ci do 500,-K�. TEL.: 603 312 142
* Koupím litinovou vanu na zví�ecích no-
hách, stahovací lampu (500,-K�), starý náby-
tek z masivu. TEL.:776 34 17 68

* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji 
�ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602
735 593

* Koupím autí�ka bakelitová, plechová - na 
dálk.ovládání, bowdenem i jiná. TEL.:602 
272 440
* Koupím staré hodiny, rádia, hra�ky, hu-
dební nástroje a nábytek. Tel 776 139 418
* Koupím t�žítko broušené starožitné. 
Tel.724 251357
* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvarné 
um�ní známých �eských nebo evropských au-
tor� - i poškozené. Za vybraná díla zaplatím 
auk�ní ceny. Tel. 603 511 861
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�i-
jedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bo-
vden, autodráhy, modelové železnice, vlá�ky 
TT, HO, aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, 
rádia, knihy, vyznamenání a �ády LM aj. staré 
nepot�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 
811 683

R
ZNÉ
* Provádíme zednické a tesa�ské práce. Spo-
lehlivost a rozumné ceny. TEL.:777 815 432, 
776 870 553

* Pot�ebujete projekt pro stavbu nebo 
rekonstrukci rodinného domu, chaty, díl-
ny? www.zajcev.cz , tel. 607 537 321

* Pronajmu dlouhodob� garáž v centru Ná-
choda. Tel. 732 167 291

* Výuka n�m�iny v Novém M�st� n.Met. 
Dlouholeté pedagogické zkušenosti.Tel.: 
777 014 487

* Studenti pozor! Hledáme n�kolik ši-
kovných student� pro provád�ní anketních 
pr�zkum� na téma zdraví na Náchodsku, 
Jarom��sku.Možnost i p�i škole, až 100 K�/
hodinu. Tel. 605 844 735
* www.hubnete.cz/toano

* www.internetjob.cz/tad
* Pronajmu prodejnu v centru Hronova. 
TEL.:739 155 617, 732 177 304
* Ferda Mravenec - práce všeho druhu!!! 
Nabízím práce okolo domu, uvnit� i venku, 
truhlá�ské práce, nap�. p�íst�ešky na auta,po-
li�ky atd. Dále pokládka dlažby, drobné opra-
vy v domácnosti. Tel. 737 475 246 , e-mail: 
Ulipos@seznam.cz
* Pronajmeme obchodní nebo kancelá�ské 
prostory v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. 
Patro. Tel. 606 951 546
* Hlídání d�tí (u�itelka MŠ) 30 let praxe, hlí-
dání domácích mazlí�k� a všechny úklidové 
práce v domácnosti. Tel. 605 145 004
* Provedu úklidové práce pro nebytové i 
bytové prostory, vyklidím p�dy, sklepy atd. 
Seriózn�. Kdykoli, kdekoli, cokoli! Tel. 774 
103 724
* Hubneme pro zdraví a krásu. www.hub-
nete.cz/tyr79

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týd-
n�. Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 
731 609
* Práce doma - pln�ní obálek, 12 - 24 K�/
kus, smlouva, Info za nadepsanou a ofranko-
vanou obálku. Jitka Zelená, Provodov - Šo-
nov 102, 549 08
* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 
6000,-K�/týden. TEL.:603 731 609

AUTO - MOTO

* Koupím jednosedadlového pionýra 
nebo Jawu kýva�ku. TEL.:602 272 440
* Koupím rám a motor JAWA 250, 350, 
pérák nebo Velorex. TEL.:602 272 440
* Koupím nové díly na Škoda Octávia, 
1202 STW, 1000 MB, Š 100. TEL.:602 272 
440

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

* Koupím starý motocykl a moped. Tel.: 
773 207 158

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Prodám št��ata Rotvailera po dobrých 
rodi�ích, do dobrých rukou. Odb�r ihned. 
TEL.:607 921 576, 728 836 412
* Prodám britská ko�ata bez PP. Ko
ata 
jsou o�kovaná, od�ervená. Nízká cena. Od-
b�r možný ihned. Info na tel. 731 526 154.
* Prodám št��ata zl.retrívra bez PP, od-
b�r od zá�í. Tel.�.732 238 632 Teplice nad 
Metují

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ�
*Dukelská 662, N.M�sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103

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

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Česká Skalice-Zájezd-Větší udržovaný RD (7+1) s garáží a pozemkem 658 m2- klidnější část .................................. 2.590.000,-Kč
Teplice n/M-Hotel Koruna u nám.k rekonstr.,restaurace se zázemím,14 pokojů+možná vestavba,poz.745 m2 ................2,95mil.Kč
Broumov-Byt.dům u nám.po kompl.rekonstr.-2krát 2+1,1+1+možná vestavba,6 sklepů,dvojgaráž,zahrada.............. 4.435.000,-Kč
Starostín u Meziměstí-Pěkná chalupa po rekonstr.-nová koupelna, okna,rozvody..styl.vybavení,poz.4.808 m2 ...............k jednání
Česká Skalice-Pěkný řadový RD(5+1) s krb.kamny a saunou,zahrada, klidná část,poblíž centra .................... 2.530.000,-Kč-SLEVA!
Náchod-Staré Město-Byt v OV 3+1(64 m2) s plast.okny,vybaven nábytkem,možnost dokoupení garáže ..................... 1.089.000,-Kč
Broumov-2 pěkné zděné byty 2+1(celkem 105 m2),po rekonstr.-2 krb.kamna,plast.okna..,klidná lokalita ................. 1.299.000,-Kč
Dobřany v O/h-větší dvougen.RD(6+1)v klidné části obce,s bývalou prodejnou-vhodný i k rekreaci ............. 750.000,-Kč k jednání
Bezděkov n/M-RD (4+1) hospodářského typu,na okraji obce,se stodolou,býv.chlévy a pozemky až 1 ha .................... 800.000,-Kč
Provoz u Dobrušky-Větší RD se stodolou,pozemky (2240m2) k výstavbě RD,lesem(6426m2),polnostmi až 5,5ha ..... 2.150.000,-Kč                                                         

Obec Říkov 
nabízí k prodeji parcely 

s infrastrukturou na
výstavbu rodinných domků. Velikost 

parcel od 1100 do
2000m2. Cena za m2 390,- Kč.

Kontaktní osoba 
Vladimíra Jarkovská

tel.:728 279 723     

Permanentní 
prodloužení řas 

� Diamond Lashes. Kosmetické ošetření
� chemický peeling. 

Informace na tel. 737 543 970   



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� letní sleva pro všechny
          -25%

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je p�ipravena v naší kancelá�i Rako a to denn� od 8.00 do 16.00 hod. 

nebo na tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,  

www.rako-reality.cz  

Horní Teplice - komfortní usedlost z 19. století v lokalit� 
Teplicko - Adršpaš. skal .............................................5.549mil.
�eská Skalice - moderní byt 2+1, 65m2 ................1.150mil., 
Velké Po�í�í - RD 3(4)+1 se zahradou ....................1.050mil.
Police n/Met. - moderní byt 2+1, 55m2, 2.NP ............ 950tis.
Broumov - byt 1+1, 48m2, 1.NP .................................. 430tis.
Velká Bukovina u Chvalkovic - zd�ný domek 4+1 se zah-
radou o vým��e 1 008m2 ............................................... 450tis.
Broumov - bytový d�m na nám�stí s byty 2 x 2+1 a 1+1, 
dvougaráž, zahrada, pergola ......................................4.300mil.
�. Skalice - zahrada 318m2-ryba�ení, relaxace ..............75tis.
Náchod - Branka - moc p�kný byt 3+1 .................1.599mil.
Náchod, ul. B�loveská - p�kný byt 1+1 ..................... 695tis.
Úpice - chata s vl. pozemkem 1 746m2 ....................... 550tis.
Kramolna - prodej hospodá�ského stavení se zd�nou kolnou 
a pozemky 1 053m2 ............................................. 850 000,-K�
Úpice, okr. TU - d�m na nám�stí z 2.poloviny 19 st. s dalším 
staveb. místem, poz. 783m2 ...........................................1.8mil.
Police n/Met. - RD nedaleko centra s terasou, garáží a zahra-
dou o vým��e 588m2, volný ......................................1.790mil.
K�inice u Broumova - komfortní �áste�. podsklep. polor-
oub. chalupa po GO, nadstandard.............................2.595mil.
Jizbice u Náchoda - RD 4+1 se zahradou 624m2, garáž, 
dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení...................................1.8mil.
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2 .. 420 000,-K� 
a novostavba RD 5+1 ..............................................2.660mil.

Velké Po�í�í - DB 2+1 v 3.NP, 63m2 ........................... 850tis.
Velká Jesenice - zd�ný DB 3+1 v 1.NP, 77m2 ........... 990tis.
�eská Skalice - st. pozemek  410m2..................380 000,-K�, 
Zájezd u �. Skalice - zahrada 976m2 ......................... 390tis.
Bohdašín u �K - st. pozemek, 526m2 ....................... 550tis., 
Ž�árky - st. pozemek, 2007m2 ............................450,-K�/m2

Police n/Met. - byt 2+1 v os. vl., pl. 60m2 ....... 650 000,-K�, 
Náchod - byt 3+1 v os. vl. ............................... 1.270 000,-K�
Velké Petrovice - vetší rod. d�m se zahradou 676 m2, garáží 
a balkonoterasou  .............................................. 1.850.000,- K�
Hronov - zd�ný byt 2+1 v OV, 54m2.................850tis., 
Nové M�sto n/Met.- vl. zahrada s chatkou .............Dohodou
Kramolna - stavební pozemek o vým��e 706m2 vhodný na 
stavbu RD s chatou .............................................. 480.000,-K�
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci..1.390mil., 
Broumov - byt 3+1 v os. vl. v 3.NP ............................ 650tis.
Spyta u �eské Skalice - zd�ná chalupa u vodní nádrže 
Rozkoš s pozemkem 474m2 ............................... 580 000,-K�
Náchod - byt 4+1 na Plhov� v os. vl., 3.NP, 87m2, sv�tlý 
slunný s výhledem do zelen� ............................ INFO  V  RK
Náchod - podstoupení nájem. smlouvy v centru zavedeného 
baru s  hernou, plocha 120m2 .................................. Info v RK
Náchod - pronájem obchodu s výlohou pl. 63m2 ...........
...............................................................25.000,-K�/m�s. 
a obchod 30m2 .................................................9 400,-K�/m�s.

P + P
Pavel Plíštil

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

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

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

                       
 

 
VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

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

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

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

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

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

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

Provádíme
� montáž sádrokarton�

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

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

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

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

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga – naproti kinu Vesmír

UČEBNICE 

U nás koupíte učebnice pro všechny tipy středních škol.

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

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

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

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

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

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

TEL.: 777 152 750

Revoluce pro 
Vaše peníze!

100% dostupnost a pohodlí!
100% jistota bez registrů!

Volejte dnes: 
731 817 679, 603 940 082                               

Mimořádná pracovní příležitost 
ve Vašem regionu!

Administrativní činnost pro MD, 
důchodce, studenty!

Denní odměny od 500,-Kč!
Omezená nabídka - Poslední volná místa

Volejte p.Větrovec  603 940 082, 731 733 885          

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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

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

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

www.kofronstrechy.jex.czwww.kofronstrechy.jex.cz

Pronajmeme obchodní prostor 
(prodejnu) v pasáži Kamenice

v Náchodě na Kamenici.
Velikost 70 m2, volný od října 2009.

TEL.:777 152 750              

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

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

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
levné, dostupné

BEZ POPLATKŮ!!
tel. 603 920 469           

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

ST	ECHY
provedeme práce:

* pokrýva�ské * klempí�ské 
* malby a nát�ry * zednické 
* tesa�ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 



     Pracuji u zam�stnavatele na dohodu o pracovní �innosti, p�i�emž 
m�j p�íjem je 1.500,- K� hrubého m�sí�n�. Jiné zam�stnání nemám, 
ani nepodnikám. Zam�stnavatel za m� vždy platil i zdravotní pojišt�-
ní, což jsem brala jako samoz�ejmost.
Nyní jsem se dozv�d�la, že od letošního roku už údajn� pojišt�na ne-
jsem. Nechce se mi v��it, že by to mohla být pravda. M�žete poradit?         

J.K., Hronov
     V této oblasti skute�n� došlo od 1. 1. 2009 k ur�itým zm�nám a 
jednou z nich je i posuzování osob pracujících na základ� dohody 
o pracovní �innosti. Došlo totiž ke zvýšení �ástky zakládající ú�ast 

na nemocenském pojišt�ní z �ástky 400,- K� na �ástku 2.000,- K�. P�itom podle zákona �. 
48/1997 Sb. se osoba pracující na základ� dohody o pracovní �innosti považuje ve zdravot-
ním pojišt�ní za zam�stnance práv� jen tehdy, pokud dosáhne p�íjmu ve výši �ástky, která je 
podmínkou pro ú�ast takové osoby ne nemocenském pojišt�ní, neboli pokud dosáhne v kalen-
dá�ním m�síci roku 2009 zapo�itatelného m�sí�ního p�íjmu (vym��ovacího základu) nejmén� 
2.000,- K�. Takže zde je ten problém.
     Na základ� uvedené dohody o pracovní �innosti nejste proto v roce 2009 považována pro 
ú�ely pojišt�ní za zam�stnance a zam�stnavatel nebude odvád�t z tohoto p�íjmu pojistné a Vy
proto nebudete mít z titulu tohoto zam�stnání �ešen sv�j pojistný vztah. Proto se musíte u 
zdravotní pojiš�ovny sama p�ihlásit jako tzv. osoba bez zdanitelných p�íjm�. M�sí�n� budete 
mít povinnost platit pojistné v �ástce 1.080,- K�. 

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

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

   Dnes Vám nabídnu ješt� jeden recept na 
zpracování cukety a patizónu. Oboje olou-
peme, nakrájíme na asi 1 cm silné proužky,
cuketu podéln�. Obalíme v ko�enící sm�si 
Kuchárek, posypeme sezamových semín-
kem, trochou strouhanky a pokapeme so-
jovou omá�kou. Na rozpáleném tuku po 
obou stranách zprudka orestujeme a poklá-
dáme na rozpálený tuk na peká�i. Dáme 
zapéci do trouby, zalité t�emi rozšlehanými 
vejci, smíchanými s 10 dkg Krkonošského
strouhaného Eidamu. Vhodnou p�ílohou 
jsou va�ené brambory, stejn� tak bílé pe�i-
vo a pikantní zelenina. Tak, a� Vám chut-
ná.... p�eje

La�ka Škodová

ECHO V KUCHYNI
NÁKYP CUKPATINÁKYP CUKPATI

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

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

Nezaměstnanost 

STOUPÁ
  V průběhu července 2009 došlo v okrese 
Náchod oproti předchozímu měsíci ke zvý-
šení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 
296, z 3825 na 4121, což představuje zvý-
šení o 7,7%.
V absolutních počtech evidovaných uchaze-
čů došlo ke zvýšení o 7,6%.
  Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 
k 31.7.2009 v okrese Náchod hodnoty 7,4%, 
to je o 0,6 procentního bodu více než v před-
chozím období. K 31.7. roku předchozího se 
jednalo o hodnotu 3,5%. Během července 
se na úřad práce nově přihlásilo 858 osob. 
Absolventů škol se zaevidovalo 30. Největ-
ší počet nově příchozích tvořily osoby po 
ukončení pracovního poměru u zaměstnava-
tele.                                                        (red)                    

Vavřinecký den 
v Hronově

 
  Otcem Vav�incem v tradi�ním pr�vo-
du, pivními specialitami na sladko i na 
slano a pestrým programem v parku se 
mohli pot�šit návšt�vníci již 6. Vav�i-
neckého dne po�ádaného místní hote-
lovou školou.
   Veselý pr�vod s uzenou vep�ovou 
hlavou a otcem Vav�incem v doprovo-
du nejkrásn�jších dívek školy se vydal 
od budovy St�ední školy hotelnictví 
a podnikání S�MSD do Jiráskových 
sad�. Žáci školy od�ní do r�zných dru-
h� profesního oble�ení pochodovali za 
doprovodu Dechového orchestru mla-
dých ZUŠ Hronov. Otec Vav�inec zde 
byl p�edstaven jako patron kucha��, 
cukrá��, hostinských, pivovarník� a 
student�.
   Za velkého zájmu návšt�vník� pokra-
�oval program v  Jiráskových sadech. 
Kucha�ské �emeslo si tu mohly p�ed 
zraky divák� vyzkoušet i p�ítomné 
d�ti. Sout�že byly proloženy hudební-
mi výstupy a programem mažoretek. 
Gastronomické um�ní bylo tentokrát 
zastoupeno výrobky studené kuchyn�, 
nap�íklad pln�ným hermelínem. 
   V pr�b�hu odpoledne pak p�edvedli 
žáci ve�ejnosti slušivé a praktické od�-
vy v rámci módní p�ehlídky profesního 
hotelového oble�ení.                        (r)
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