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VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

LIKVIDACE ZÁSOB
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

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

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

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

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

Jedna svářečka pro 
elektrodu, céóčko i TIG

Přijmeme prodavačku 
pro prodejnu 

„KRÁM 
JEANS - WEAR“ 
v Náchodě Kamenice 113

požadujeme:
� slušné vystupování
� trestní bezúhonnost

� aktivní prodej
sortimentu

tel.: 777 606 802

TTF (integrovaný výcvik 
v oblasti techniky, taktiky 
a � lozo� e boje) zve op�t 
všechny p�íznivce bojo-
vých um�ní na pravidel-
né tréninky a seminá�e, 
které za�ínají od nového 

školního roku (6. zá�í) v t�locvi�n� ZŠ TGM Náchod. D�raz 
je kladen na ú�innost, jednoduchost, p�irozenost a celkovou 
kultivaci t�la i mysli. Cílem je nau�it každého, bez ohledu 

na v�k, pohlaví a fyzické schopnosti, úsp�šn� se bránit proti 
všem možným zp�sob�m útoku. Toho se dosahuje p�ede-
vším tréninkem modelových technik (etud) na všech úrov-
ních boje (výcvik se st�elnou zbraní, boj s nožem, telesko-
pickým obuškem, boj beze zbran� atd.), dále pak rozvojem 
�ízené agrese (bojového ducha), rozvojem vnímání a postup-
ným p�estupem improvizaci a volnému boji.
Pravidelné tréninky na: ZŠ TGM Náchod (každé pond�lí 
a st�edu) oddíl d�tí od 15:30, oddíl dosp�lých od 17:00, kontakt: 
724 350 372 nebo 776 116 277 Martin Kastnar, Michal M��ínský

� Ve dnech 21. a 22. srpna prob�hla na Rozkoši ukázka plavby military techniky 
a záchranných akcí na pomoc obyvatelstvu a záchranu majetku p�i živelných pohro-
mách. Vyzkoušet si plavbu na „vále�ných povozech“ mohli i p�ítomní návšt�vníci.   
                                           Foto: Josef „Pepa“ Voltr

Prodejna 
stroj� a ná�adí
B�loveská 168, 

Náchod

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

PROFI
ELEKTRO 
NÁŘADÍ

AKCE! 

SLEVY AŽ 30%



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Už zase do školy
Mnoho d�tí, které dnes voln� pobíhají po h�ištích a loukách se bude muset od 

1. zá�í prodrat džunglí silni�ního provozu do školních lavic. V silni�ním provozu 
jsou však d�ti velmi zranitelné. Jejich malá výška jim zhoršuje a n�kdy zcela 
znemož�uje rozhled. Nedostatek zkušeností zase m�že za nedokonalý odhad 
vzdálenosti a rychlosti jedoucích vozidel. A d�tem vrozená spontánnost �asto 
zp�sobí neadekvátní reakce a zbrklost.

P�ed za�átkem školního roku je vhodné, aby rodi�e menších d�tí op�t prošli 
celou trasu do školy, našli bezpe�ná místa pro p�echázení a vysv�tlili dít�ti zásady 
bezpe�ného p�echázení. Zejména je pot�eba p�ipomenout, že p�echázet se smí jen 
tam, kde je vyzna�en p�echod pro chodce a je tam dostate�ný rozhled. Nikdy by 
se nem�lo p�echázet mezi zaparkovanými vozidly. P�ed vkro�ením do vozovky je 
pot�eba se vždy zastavit, rozhlédnout na ob� strany a když nic nejede, rychle, ale nikoli 
zbrkle, p�ejít. Vhodné je, aby rodi�e doprovázeli mladší d�ti na cest� do školy rad�ji 
n�kolik dn�, aby získali jistotu, že se dít� v dopravním prost�edí pohybuje bezpe�n�. 
D�ležitým prvkem pro bezpe�nost d�tí je i jejich viditelnost. Na cestu do a ze školy 
by m�lo být dít� oble�eno v pestrém oble�ení, p�ípadn� používat retroreflexivní nebo 
fluorescen�ní prvky na oble�ení nebo na školních brašnách. Pokud d�ti jezdí do školy 
ve�ejnou dopravou, musí jim být vysv�tleny zásady bezpe�ného chování v dopravních 
prost�edcích - nutnost se za jízdy držet, nep�echázet vozovku p�ed nebo za autobusem 
stojícím v zastávce - vždy vy�kat jeho odjezdu tak, aby p�i p�echodu nem�ly zakrytý 
výhled. Pozor také na zp�sob, jakým vozíme d�ti v aut�. Zásadn� respektujme 
p�edpisy a používejme autoseda�ky! Doporu�uje se však, aby rodi�e d�ti do školy v 
osobních automobilech nevozili. Použití osobního automobilu totiž zhoršuje dopravní 
situaci u škol a zaparkovaná vozidla �asto tvo�í p�ekážku komplikující nap�íklad 
p�echod ostatních d�tí p�es silnici v blízkosti školy.                               Old�ich P�ibyl

Ob�anské sdružení Babi��ino údolí 2006 ve spolupráci s M�stským ú�adem v 
�eské Skalici a Správou NKP, Státního zámku Ratibo�ice Vás srde�n� zvou na akci 

ve Dvo�e u Rudrova mlýna v Babi��in� údolí v Ratibo�icích

POSVÍCENÍ NA MLEJN�
V ned�li 29.8.2010 od 10 do 17 hodin

Ukázky výrobních postup� a prodej výrobk� �emeslník� a trhovc� z celé republiky, 
posvícenské laskominky a spousta legrace.

Samoz�ejm� nebudou chyb�t tradi�ní Proškovy pe�ené klobásy!

Program: Zámecký park
* Sobota 28.8. - od 20.00 LUCERNA - divadelní hra v podání herc� divadelního 

souboru Jiráskova divadla v Hronov�
* Ned�le 29.8. - Dv�r u Rudrova mlýna v Babi��in� údolí
11.00 - 17.00 KLAPETO - posvícenská kapela z Náchoda

14.00 - 16.00 NEŠLAPETO - kapela z Trutnova

Akce se uskute�ní u Rudrova mlýna v Babi��in� údolí
Vstupné dosp�lí: 40,- K� d�ti 20,-K�
Vstupenka platí i na prohlídku mlýna

„Když po�así dovolí, sejdeme se v údolí“

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Jak tomu �asto bývá, i k objevu ko�aku vedla náhoda. V roce 1313 osobní léka� krále ara-
gonského popisuje vinný destilát: „ Z révy by se dal p�ipravit likér jiné barvy i chuti než víno, 
nápoj, který by mohl prodloužit život. Elixír života, voda života - eau-de-vie.“

Roku 1620 rytí� de la Croix Maron, který m�l sídlo nedaleko Cognacu, v temném kout� své-
ho sklepa objevil po dlouhá léta zapomenutý starý sud s „eau-de-vie“. Okusil jeho obsah a ke 
svému velkému p�ekvapení zjistil, že nápoj získal na kvalit� i chuti, že má neobvyklou barvu 
a plné aroma. Tak se zrodil ko�ak. Od roku 1924 je ozna�ení „ko�ak“ chrán�no versailleskou 
a madridskou dohodou

a tento název se smí používat jen pro výrobky skute�n� pocházející z této oblasti. Ko�ak je 
tedy ko�akem jen tehdy, pochází - li z Cognacu!

Servis ko�aku ve Francii je od našeho zažitého v mnohém odlišný. Podává se p�i teplot� 18 
- 20 °C ve sklence, která se podobá pohárku na sherry. Je malá, na vyšší stopce a otev�ená. U 
nás se podává v tzv. napoleonce. Je to p�lkulatá skleni�ka na krátké stopce s malým otvorem. 
Podle francouzských odborník� prý p�sobí otvor jako komín, a jeho aroma se ze sklenky 
vytratí daleko rychleji.

Caribbean Martell
Do mixéru vložíme tolik drceného ledu, kolik se vejde do velké sklenice na Martini. P�i-

dáme 4 cl ko�aku Martell, �tvrtinu zralého banánu nebo 2 cl banánového džusu. P�ilijeme 
4 cl kokosového džusu nebo 2 cl kokosového sirupu a 8 cl jable�né š�ávy. Vše rozmixuje-
me, nalijeme do sklenky a vychutnáme si tak v�ni Karibiku.

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

Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

KOŇAK-elixír života

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (14)

První tehdy ru�ní výrobu cementových výrobk� m�l Josef Hlavatý v 
d�ev�né boud� v prostoru nedávného OSP. Od roku 1909 byla výroba 
p�emíst�na do d�ev�né boudy blíže k �ece. V roce 1923 byla na �as �in-
nost p�evedena k hospod� U Hlavatých. Nakonec koupil pan Hlavatý 
pozemek na Kladské ulici od podjezdu železni�ní trati sm�rem k dnešní 
pekárn�. V nov� postavené, z �ásti už zd�né cementárn� pracovalo až 
8 d�lník�. Vyráb�ly se zde betonové roury, skruže na studny, terasové 
dlaždice, ploty a k�ly i další výrobky pro stavby.

V roce 1937 byla zadána cementárn� vojenskou správou výroba pro-
titankových p�ekážek, tzv. ježk�. Protože byla výroba náro�ná a pot�e-

bovala velký prostor, byly pronajaty objekty pily (dnes pekárny). P�i 
této výrob� bylo zam�stnáno až 50 lidí.

V roce 1949, kdy byla provozovna zestátn�na, p�evzalo objekt Ce-
lostátní družstvo cementá��, po roce 1953 družstvo Stavba Jarom��. 
Od roku 1964 objekt p�evzaly Vodovody a kanalizace Náchod a z�ídily 
zde sklady. Celý objekt koupila v roce 2003 � rma Togaz, zabývající se 
montáží a údržbou plynových a vodovodních za�ízení.

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

C E M E N T Á R N A

 � Skládání betonových ježk�

 � Firma Togaz

 VZPOMÍNÁME
  „T�žko jsme se s Tebou lou�ili, t�žké je bez 
Tebe žít, láska však smrtí nekon�í, v srdci T� ma-
minko stále budeme mít.“
     Dne 6. zá�í 2010 uplyne 1 smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná ma-
minka, babi�ka, prababi�ka, sestra a teta, 
paní Kate�ina Vargová z Náchoda.
Kdo jste ji znali, v�nujte ji s námi tichou vzpo-
mínku. 

Stále vzpomínají d�ti Pavel, Honza, Mirek, 
Kate�ina, Iveta a Alena 

s rodinami

          VZPOMÍNKA
                Dne 21.8.2010 by se dožil 70.let pan 
               Jaroslav  Machá�ek, Náchod - Babí.
          Zárove� vzpomeneme 15 let od jeho úmrtí.
              

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

Stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou

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

 - profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
 - profilový systém spl�uje normu 73 0540-2
 - dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem
 - kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
 - montáž, doprava a zam��ení v cen� 
   dodávky
 - zákaznický kupon slev pro další dodávky

 S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit�ní, sít�
 proti hmyzu, parapety vnit�ní i venkovní, zimní zahrady.

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

Rodinný dům, vilka s nádherným výhledem do krajiny, Náchod – Babí  ...................................1 690 000,-Kč
Světlý družstevní byt 4+1 s balkonem v Novém Městě nad Metují  ........................................1 570 000,-Kč
Větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice ve Vestci  ...........................................1 495 000,-Kč
Krajový řadový dům v klidné části centra České Skalice  ............................................................1 900 000,-Kč
Pěkný rodinný dům s udržovanou zahradou v Červeném Kostelci  ............................................2 190 000,-Kč

Rodinný dům po rekonstrukci, Otovice u Broumova
Vkusn� rekonstruovaný objekt v klidné, p�íjemné �ásti Otovic. D�m je odizolovaný, 
s novou fasádou i vnit�ními omítkami, nové stropy, st�echa je po generální rekon-
strukci. Udržovaná zahrada s okrasnými d�evinami. Dispozice: Vstupní chodba, 
kuchy� s jídelnou, obývací pokoj, záchod a koupelna + další 2 menší místnosti, 
vstup do sklepa. V 1.NP d�tský pokoj, ložnice se vstupem na terasu, chodba a velký 
p�dní prostor vhodný i pro další vestavbu. Parkování v garáži nebo na zpevn�ném 
dvo�e (zatrav�ovací dlaždice). El. 220/380V, vodovod + studna, odpady do jímky, el. 
bojler, kachlová kamna + p�ímotopy. � Cena: 1 995 000,- K�

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIPD�kujeme 

léka��m a sestrám chirurgie a 
ARO Nemocnice v Náchod� za 

pé�i a ob�tavost p�i hospitalizaci 
Ing. Josefa Zákravského. 

rodina

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

O Pannách (23. 8. - 22. 9.)se všeobecn� ví, že zakulacené �lov��í tvary pronásledují od-
suzujícími pohledy. Zrozenci tohoto znamení jsou p�ímo posedlí zdravou stravou a zásad-
n� jedí jenom takové potraviny, které pomáhají udržovat dobrou t�lesnou kondici. Mnoho 
jich m�žeme vid�t na rozmanitých p�ednáškách, nebo� pe�ují o své sebevzd�lávání až do 
vysokého v�ku. Najdeme je také v posilovnách a zeleninové trhy se jimi jenom hemží. 
Ze slavných zrozenc� jmenujme alespo� spisovatele J. W. Goethe, L. N. Tolstého nebo R. 
Chateaubrianda. Goethe byl znám jako velkorysý hostitel a na ve�ejnosti vystupoval jako 
labužník. Jeho matka byla znamenitá kucha�ka. Zeleninová jídla byla její specialitou. Jméno 
Chateaubriand nese již bezmála 150 let vále�ek z hov�zí sví�kové o váze 400 až 600 g, 
který se objevuje s r�znými dopl�ky a omá�kami na jídelních lístcích t�ch nejvybran�jších 
podnik�. K Tolstému zase pat�í úprava smažené ryby dopln�né �ervenou vinnou omá�kou 
a nakládanou �ervenou �epou. Z našich slavných zrozenc� se v Pann� narodili kup�íkladu 
skladatel Antonín Dvo�ák nebo here�ka Ji�ina Šejbalová. Oba zanechali i svou gastronomic-
kou stopu. Podle A. Dvo�áka je pojmenováno n�kolik specialit, které si už našly své místo v 
gastronomických lexikonech. 	ekne-li se nap�íklad Vývar 
 la Antonín Dvo�ák, p�edstavte 
si vývar s noky vyrobenými z dr�bežích jater s jemn� nakrájenými lanýži. Ji�ina Šejbalová 
krom� herectví vynikala i výrazným gastronomickým talentem. Její podzimní recepty z ku-
cha�ky Va�íme na chat� jsou krásn� napsané. I když se v našich �láncích již n�kolik recept� 
z hub objevilo, nem�žeme vám nenaservírovat alespo� n�jakou její literární lah�dku.

Bedly á la vep�ová podle Ji�iny Šejbalové
Vyberte stejn� velká, ješt� mla�ou�ká poupátka bedly jedlé. Noži�ky jste pe�liv� vyloupli 
a samotné kalíšky si vyrovnali na prkénko, máte je p�ipraveny k pln�ní. O náplni vám 
musím n�co �íci. Nedávno jsem se dozv�d�la, že když dostali bohatí velko�ezníci chu� 
na fašírku, nechali si umlít (a�koliv to u nich nemohlo hrát pen�žní roli) to nejlevn�jší 
vep�ové koleno. Zkusila jsem to ihned a musím �íci, že v tom m�li pravdu. Te� ale nechci 
d�lat fašírku, a proto místo housky dám do p�l kg rozemletého kolena - nelekn�te se - 
osminku litru mléka a osolím. Touto sm�sí naplním kalíšky bedel, které v troub� zvolna 
na sádle zapékám.

Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i na webu 
ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravují žáci a pracovníci 
St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, 

Hronov, s. r. o., www. hshronov.cz

Talíř ve znamení 
Panny

„FILM PLNÝ 
REKORD�“

V náchodském kin� Vesmír m�žete 28. srpna 
shlédnout netradi�ní � lmový snímek „Nej-
v�tší z �ech�“. Režisérem � lmu je Robert 
Sedlá�ek. Krom� známých herc� zde objeví-
te i protagonisty �ady �eských rekord�. Mezi 
nimi nechybí ani hronovský otužilec Petr 
Kocián, který je známý nap�íklad nedávný-
mi extrémními pobyty v kryokomo�e.      (r)

V minulém �ísle Echa došlo ve vzpomínce na pana Josefa Rajla z Kramolny k poli-
továníhodné nep�esnosti. 5. srpna uplynulo již 21 let od jeho úmrtí a ne 11, jak bylo 
p�vodn� uvedeno. Poz�stalým se omlouváme.                                                 redakce



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

!! Nová kancelář !!
Nové Město nad Metují

otevřena od 1.9.2010
Rašínova 278, budova bývalé vrátnice, 

fi rmy Nyklíček a spol.
tel. 737 355 156

e-mail: p.hrudik@seznam.cz

příklad: pov.ručení 2010
Auto Do 1000 1 207 Kč
1001 - 1350 1 293 Kč
1351 - 1850 1 844 Kč
1851 - 2500 2 792 Kč
Nad 2500 4 002 Kč

S bonusem 50% a se slevami

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE                                                           HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE                                                           
                          když kyslík lé�í…když kyslík lé�í…

Pacient leží ve speciálním válci – hy-
perbarické komo�e a vdechuje medi-
cinální kyslík. Tlak v hyperbarické 
komo�e odpovídá tlaku, který je v 16 
metrech pod vodou. P�i takovém 
zvýšení tlaku  významným zp�so-
bem vzr�stá množství kyslíku roz-
pušt�ného v krvi.  Krev s kyslíkem se 
nyní dostává i do oblastí postižených 
zužováním cév p�i onemocn�ních 
chronických, akutních i zán�tlivých. 
Zlepšení zásobování kyslíkem tato 
místa uzdravuje. Zázrak? Nikoli! 
Takto vypadá hyperbarická oxyge-
noterapie.  

LÉ�BU HRADÍ 
POJIŠ�OVNA 

„Myslím, že jste docela p�esn� popsal hlavní principy hyper-
barické oxygenoterapie. Vdechování kyslíku za p�etlaku má 
d�ležitou terapeutickou hodnotu p�i lé�ení �ady chorob  a zdra-
votních potíží. P�itom je nutné podotknout, že tato u nás zatím 
nep�íliš známá metoda je ve sv�t� již hodn� rozší�ena. Význam-
ným zp�sobem se rozvíjí nap�íklad v Austrálii, Japonsku �i 
USA. Ani v �esku však nejsme zase úplnými nová�ky, protože 
první hyperbarická komora byla otev�ena v Ostrav� již v roce 
1965 a v sou�asnosti je v naší republice již více než 10 center 
poskytujících hyperbarickou lé�bu“, �íká Prim. MUDr. Jaroslav 
Tr�ka, CSc ze Soukromého sanatoria a hyperbarické oxyge-
noterapie   PRAJZKO v Hronov�. Terapeutický efekt hyper-
barické oxygenoterapie dokládá i indika�ní spektrum diagnóz 
a klinických stav� schválené k úhrad� z ve�ejného zdravotního 
pojišt�ní. Ano, léka� vám m�že hyperbarickou oxygenoterapii  
normáln� „p�edepsat“ a úhradu za tuto lé�bu p�evezme na svá 
bedra vaše zdravotní pojiš�ovna. Tento zp�sob lé�by má velmi 
dobré ú�inky i u �ady chronických onemocn�ní v�etn� diabe-
tických defekt� a též u chronických bércových v�ed�, zvlášt� 
s ú�astí anaerobních mikrob�.  Okysli�ená krev lé�í akutní sta-
vy i preventivn� chrání.

KVALITNÍ SLUŽBY

 „Lé�bu v našem sanatoriu doporu�uje obvodní léka� nebo am-
bulantní specialista, k n�muž pacient dochází v rámci své klasic-

ké lé�by. Toto doporu�ení je vždy u�in�no po dohod� s léka�em 
hyperbarické komory. Znamená to, že bližší informace o p�e-
tlakové terapii kyslíkem získáte p�ímo u vašeho léka�e nebo 
m�žete kontaktovat i naše pracovišt�“,  vysv�tluje Prim. MUDr 
Jaroslav Tr�ka, CSc. Hyperbarická oxygenoterapie trvá v jedné 
procedu�e 120 minut. Doporu�uje se, aby pacienti absolvovali 
takových procedur pr�m�rn� 20, p�i�emž samoz�ejm� hodn� 
záleží na povaze jejich onemocn�ní.  Po celou dobu  terapie jste 
v kontaktu se zdravotnickým personálem. Celý pr�b�h lé�by 
v hyperbarické komo�e pr�b�žn� sleduje kvali� kovaný odbor-
ný personál. „Myslím, že kvalitu našich služeb mohou nejlépe 
doporu�it naši klienti. N�kte�í z nich využívají našich služeb 
pravideln�. Naší milou pacientkou je nap�íklad paní Donátová 
z Trutnova. Jsme velmi rádi, že jsou se službami našeho sana-
toria pacienti maximáln� spokojeni“, dopl	uje Prim. MUDr. Ja-
roslav Tr�ka, CSc. Soukromé sanatorium hyperbarická komora 
PRAJZKO v Hronov� je špi�kovým pracovišt�m hyperbarické 
medicíny. Jedná se o zdravotnické za�ízení, které navíc dispo-
nuje i certi� kátem kvality poskytovaných služeb ISO. Našich 
služeb m�žou využít i pacienti a klienti ze vzdálen�jších míst, 
protože je naše za�ízení umíst�no v Penzionu Prajzko. Zde je 
možnost p�kného ubytování a dobrého stravování.

KDYŽ KYSLÍK LÉ�Í 

Hyperbarická  oxygenoterapie má zna�né  regenera�ní ú�in-
ky. Podporuje bun��ný metabolismus a tká	ovou regeneraci. 
Pom�že p�i celkové p�epracovanosti, únav�  a stresu. V rámci 
konkrétních zdravotních stav� je její úloha nezastupitelná – a� 
už se jedná o otravy oxidem uhelnatým a kou�ovými plyny �i 
p�i lé�b� n�kterých druh� infekcí. U jiných onemocn�ní je tato 
lé�ba vhodným dopl	kem jiné lé�by – nap�. u bércových v�e-
d�, poruch prokrvení dolních kon�etin, poopera�ních píšt�lí 
a poruch hojení opera�ních ran, nehojících se stav� po ampu-
tacích, u omrzlin, popálenin, u n�kterých poruch sluchu, p�i 
poúrazovém poškození mozku. U všech t�chto stav� platí, že 
za zvýšeného tlaku kyslík efektivn� lé�í. Není to zázrak. Je to 
hyperbarická oxygenoterapie! 

Kontaktujte nás na adrese: info@prajzko.cz, 
tel: 777 27 33 39

adresa: Husova 223, 549 31 Hronov

P�ipravil Karel Petránek (echo – pi)

Starostovi Náchoda 
hrozí až 8 let za m�ížemi

Protikorup�ní policie podala v polovin� srpna Okresnímu státnímu zastupitelství v Ná-
chod� návrh na podání obžaloby starosty Náchoda Old�icha �tvrte�ky (ODS) ze dvou 
trestných �in�, které údajn� spáchal p�i prodeji m�stského pivovaru.
Policie uvedla, že jednáním funkcioná�e náchodské radnice vznikla škoda 35 milion� korun. 
V p�ípad� odsouzení obvin�nému hrozí až osm let v�zení, informoval mluv�í protikorup�ní 
policie Roman Sk�epek.
Obvin�ný �tvrte�ka �TK �ekl, že nadále trvá na tom, že se ni�eho nezákonného nedopustil. 
Policie starostu Náchoda obvinila z trestných �in� porušování povinností p�i správ� cizího 
majetku a zneužívání pravomoci ve�ejného �initele v souvislosti s prodejem 100 procent akcií 
Pivovaru Náchod, které vlastnilo m�sto.

Nejvyšší nabídka nevyhrála
Podle policie obvin�ný jako jeden ze �len� z�ízené Komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek v�d�l, že hlavním hodnotícím kritériem pro výb�r vhodného zájemce o akcie pivova-
ru, je nejvyšší nabízená kupní cena. „Jako nejlepší pak byla vyhodnocena nabídka kupní ceny 
150 milion� korun, p�estože jiná spole�nost nabídla kupní cenu o 35 milion� korun vyšší. 
Smlouva, kterou m�l obvin�ný následn� uzav�ít s novým nabyvatelem akcií, neodpovídala 
zastupitelstvem m�sta schválenému návrhu,“ uvedl Sk�epek. N�které formulace byly podle 
policie dodate�n� zm�n�ny a rovn�ž m�lo být provedeno antidatování, aby se m�sto Náchod 
vyhnulo dodržení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bylo uloženo zdržet 
se uzav�ení smlouvy o prodeji akcií.                                                  Zdroj: www.aktualne.cz

ŽALUZIE

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 

� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga

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

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

Naproti kinu Vesmír: Hurdálkova 206, 547 01  Náchod

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

ST�EŠNÍ 
LAT�

v�etn� impregnace

od 12 k�/bm 
v�. DPH

Kvalita není výsada, kvalita je právo
od � rmy KJMAX spol s.r.o.
Hostovského 247, Hronov

tel.:  491 482 484, 777 273 499

Po celý srpen je ve Vlastiv�dném muzeu 
v Dobrušce otev�ena výstava zast�ešené 
tématem: 690 let existence tohoto m�sta. 
Dobruška má dlouhou a zajímavou historii. 
Vzpome	me nap�íklad to, že je svázána se 
jmény sv�toznámého malí�e Kupky �i ná-
rodního buditele F.L.Heka. Sv�j z�etelný 
vryp do pomyslného kola d�jin zde zane-
chala i židovská komunita apod.                (r)

VÝSTAVA

���	



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

1 hod. 40,-Kč (latinsko-americké rytmy zumba, salsa, samba, 
merenque, reggaeton, africké prvky, prvky tae bo…)  
Zaměřeno na spalování tuků a posilování všech tělesných partií. 

Vhodné pro všechny!!

Tříměsíční KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY opět od 13.9. v 17.30 hod. 
ve stejné tělocvičně. Nutná rezervace!! Dále kurzy Rychnov n.Kn., 

Nové Město n.Met., Opočno, Černožice. 
Bližší inf. na tel.: 777 610 954 nebo e-mail: Marketazahourkova@seznam.cz 

®

Mezinárodní � rma d�tského 
oboru hledá:

Obchodního zástupce 
na území �R

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

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

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

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

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

491 421 711 

obchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.czobchod@cyklotony cz www cyklotony czobchod@cyklotony cz www cyklotony cz

VELKÉ PRÁZDNINOVÉ 
VELKÉ PRÁZDNINOVÉ 

SLEVY!SLEVY!

„NOVÉ ZA STARÉ“„NOVÉ ZA STARÉ“



tématická strana novin         věnovaná 56. ročníku mezinárodního folklorního festivalu Č. Kostelec

PRIVÁTNÍ  VETERINÁRNÍ 

                 POLIKLINIKA
                           MVDr. Slavomír Šticha

                                     Náchodská 839,  549 41 �ervený Kostelec

                        491 461 808, 602 162 367

- Stomatologie - Chirurgie - Neurologie - Interna
- Laborato� - RTG, EKG - Ortopedie

* vystavení pot�ebných doklad� pro EVROPSKOU UNII

NEP�ETRŽITÁ POHOTOVOST
Výjezdy k velkým zví�at�m 

Jazyková škola 
s dvanáctiletou tradicí

Špi�ka v oboru v celé �r

Plhovská 1100, 547 01 Náchod    
Tel.491 421 236, Mobil 602 967 099

info@pastime.cz, 
www.pastime.cz 

SPONZOŘI FESTIVALU

Červený Kostelec 
nejen jako místo 

folklorních tradic…

Červený Kostelec jako místo, 
kde jsme založili tradici 
vyspělého gumárenského 

průmyslu

TADY JSME DOMA, TADY POČÍTEJTE S NAŠÍ PODPOROU 
Společnost SAAR GUMMI CZECH podpořila konání 56. roč-
níku Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec

* telefonní a komunikační systémy
* zabezpečovací signalizace

* požární signalizace
* uzavřené kamerové okruhy

* ozvučení
* kontrola docházky

* domácí telefony a videotelefony
* jednotný čas

ul. Manželů Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec

tel.:491 462 122, www.t-servis.org

Vaše spojení s bezpečím...

Mezinárodní folklorní festival v �erveném Kostelci je jeden z nejstarších a nejv�tších festivalových 
rej� svého druhu v rámci naší republiky. Jak však napovídá jeho název, jeho posláním je prezentovat 
mezinárodní folklorní tradice v celé jejich ší�i a pestrosti. A �ervenokosteleckému festivalu se toto 
poslání da�í vypl�ovat mírou vrchovatou. Mezinárodní folklorní festival v �erveném Kostelci má tak 
výborný zvuk v Evrop� i okolním sv�t�. Dosv�duje to i ú�ast zahrani�ních soubor�, které každý rok 
do �erveného Kostelce p�ijížd�jí. V letošním, již 56. ro�níku festivalu se zde p�edstavily soubory z 
Itálie, Turecka, Slovenska, Skotska, Mexika, exotického Konga a dalších zemí.
Mezinárodní folklorní festival v �erveném Kostelci je speci� cký tím, že krom� hlavního programu v 
p�írodním areálu u tamního divadla J.K.Tyla, se festivalová �eka rozlévá i do ulic m�sta. Tento feno-

mén byl mnohými zpochyb�ován p�i p�enesení festivalu, jehož p�vodní název byl U NÁS NA NÁ-
CHODSKU, ze vzdáleného rýzmburského areálu p�ímo do st�edu m�sta. Pochyby ovšem vyst�ídalo 
nadšení, protože festivalové tradici interakce mezi diváky a ú�inkujícími jenom prosp�la. Festival tak 
není izolovaný, festival opravdu „protéká“ celým �erveným Kostelcem. O folkloru kdysi spisovatel 
Kundera �ekl, že je to tunel pod d�jinami, kterým stále n�co krásného a �istého plyne navzdory hek-
tické civilizaci na povrchu. Pokud p�iznáme pravdivost tohoto tvrzení, potom ovšem p�ipus	me, že 
každá ponorná �eka ob�as musí vystoupit na povrch. Míst s podobnými zázraky, kde z hlubin alespo� 
na pár dní vystupuje �eka p�inášející k�ehké krystaly lidových tradic, není mnoho. Jedním z t�chto 
míst je i �ervený Kostelec.                                                                                    foto Old�ich Nermu� 



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

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 724 869 259
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Rohenice u H.Králové-Hospodářský RD (3+1) po rekonstrukci,s chlévy,velkou půdou, kolnou a pozemkem 1.838 m2 ..............1.720.000,-Kč
N.Město n/Met.-“Na Františku“-Pěkný,kompl.zrekonstruovaný,větší RD,s novou přístavbou a nadstandart.vybavením ......... 4,9 mil.Kč SLEVA!
Česká Skalice-Řadový RD (5+1) v klidné a pěkné lokalitě,5 min.od náměstí,balkony ze všech pokojů ........... 1,95 mil.Kč VÝHODNÁ KOUPĚ!
Náchod-Větší RD s 3 volnými byty (2 jsou s balkony),v centru,poblíž nákupních středisek,zahrada s kolnou a okras.dřevinami .............. 2,9 mil.Kč
Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2), v 1 NP,po částečné rekonstrukci,s balkonem,poblíž centra,klidné místo ..................................1.200.000,-Kč
N.Město n/M.-Řadový,zateplený,dvoupodlažní RD(5+1),s garáží,v klidnější části města,s pěknou zahradou a skleníkem ...............2,195 mil.Kč
N.Město n/M.-Velký,řadový,třípodlažní RD „Na Františku“-klidná část,vstup z kuchyně na pěknou okrasnou zahrada ........3,15 mil.Kč SLEVA!
N.Město n/M-Krčín-Komer.objekt s 2 prodejnami (163 m2+57 m2),s třemi byty (2 volné) a půdou k vestavbě,poz.661 m2 .............2,96 mil.Kč
Náchod-Č.Čermná-Restaurace se salonkem,sálem a bytem 1+1 v centru obce,možnost venkovního posezení ................950.000,-Kč k jednání!
Benešov u Broumova-Větší hrubá stavba RD ( 9 místností) na pěkném a klidném místě,nová střecha,přípojka vody a elektro. ............k jednání!
Teplice n/Met.-Bývalý hotel v centru města,s restaurací,salonky a 14 pokoji,k rekonstrukci,půda k vestavbě,poz.745 m2 ........... 1.685.000,-Kč
N.Město n/M,Slavoňov,Vršovka,Jestřebí,Bohuslavice,Machov-pozemky pro výstavbu RD,většina s inž.sítěmi,pěkné lokality ....info v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

Prodej elektrokol 
a elektroskútrů

www.automotodum.cz

Přestavby aut na LPG
www.autonaplyn.cz

Jaroměř   Tel:777962205

Truhlářské a tesařské práce
Lubomír Bernard

Bezděkov nad Metují
TEL.: 723 311 496

Do kadeřnictví sháním ještě jednu 
šikovnou kadeřnici na prostisměnu

a kosmetičku na ŽL . 
Nástup ihned, nájem levně. 

Salon Natali. Náchod 
Tel.: 777 605 704

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

MD, podnikatele

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

SEZNÁMENÍ

* Rozvedený 48/172/72 s vy�ešenou minulostí by rád 
poznal up�ímnou a hodnou ženu, také s vy�ešenou minu-
lostí z blízkého okolí Náchoda, �.Skalice, N.M�sta. TEL.: 
733 609 144
* 47-letá, 174 cm by se ráda seznámila s mužem p�im�-
�eného v�ku pro trvalý vztah. Nejrad�ji Nové M�sto n.M. 
nebo Náchodsko. TEL.: 774 278 277
* Nesm�lý - t�žko se seznamující muž (50 let) hledá part-
nerku pro spole�né soužití a kamarádství a více... Mezi-
m�stí, Broumov, Teplice nad Metují. Zn: NAD�JE, ŽE T� 
NAJDU Tel.721 81 19 50
* 53/175 neku�ák chovatel koní, hledá hodnou a sympa-
tickou dívku nebo ženu s podobnými zájmy, nebo která má 
ráda zví�ata. TEL.: 605 579 050
* NAJDU OSAM�LOU ŽENU NA VÝLETY, 
NA KOLO, NEBO K VOD�? �ASEM I HLUBŠÍ 
VZTAH. JÁ SPORTOVNÍ TYP, 31LET, Z NÁCHODA. 
TEL: 606 209 139

BYTY

* Prodám byt 5+1 v OV v Náchod� Plhov�, volný 
od 08/2011. Cena - nejvyšší nabídce. Tel. 776 106 982
* Prodám byt v osobním vlastnictví v Náchod� na Plho-
v�, Havlí�kova ul., 2+1, 58 m2. Byt po rekonstrukci, nová 
okna, stoupa�ky, zateplení. Cena k jednání 1.150 000,- K�. 
Kontakt 608 540 789
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s balkonem, 42,41m2 ve 2.
NP v Náchod� na Lipím naproti hospod�, nájemné 4.000,-K� 
+ inkaso 2.200,-K� + kauce 18.600,-K�. Tel.:608 90 30 70.
* Dlouhodob� pronajmu p�kný slunný byt 2+1 v Ná-
chod� - s balkonem, výtahem, nová plast. okna, zateplení 
domu. Tel. 732 167 291

* Hledám dlouhodobý pronájem RD p�íp. bytu v RD 
v Novém M�st� nad Metují �i blízkém okolí. Požadavky: 
podlahová plocha bytu 80 - 120m2, za�ízený nábytkem 
(ložnice, obývací pokoj, kuchy�, koupelna), garáž výho-
dou, volný k nast�hování od zá�í 2010. V p�ípad� nabí-
dek prosím volejte na tel.: +420 731421255

* Pronajmu byt 3+1 s velkou terasou v centru Náchoda. 
Nájem 6.500,- + 2.500,- záloha na služby, kauce 13.000,-. 
Tel.:737 407 528.
* Dlouhodob� pronajmu p�kný byt 3+1 v Náchod� - 
Brance. Cihlový d�m. Tel. 732 167 291
* Prodám p�kný velký byt - 90 m2 - ve zd�ném dom�, 
v Novém M�st� nad Metují.Tel. 774 678 899
* Pronajmu DB 2+1 v Novém M�st� n.M.,Malecí. Tel. 
737 971 044
* Koupím byt 1+1, 2+1, nebo menší 3+1 v Hronov� nebo 
v Polici n/Met. hotovost, tel. 608 66 77 34
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 775 777 073
* K dlouhodobému pronájmu se nabízí byt 2+1 v Ná-
chod�, Kladská ulice. Cena: 4 500,-K� + zálohy za služby. 
Tel.: 774 311 404
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. Tel: 
774 777 073
* Pronajmu velké 1+1 v NA B�loves se zahradou. Tel. 
737 411 933
* K pronájmu se nabízí garsonka v Pražské ulici, Ná-
chod. Cena: 5 000,-K� v�etn� služeb. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu 3+1 v centru Náchoda. Volný od 1.10.2010. 
Volat po 19. hod. Tel. 603 567 617
* Pronájem nové zd�né garzonky (28 m2) v centru 
N.M�st� n/M., s plast. okny, 1.patro. Cena 3.900,-K�/m�s. 
a pronájem reprezent. kancelá�í od 13 m2 (od 2.000,-K�/
m�s.), tel. 602 204 002
* Pronájem zd�ného, p�kn� za�ízeného bytu 2+1 (45 
m2) v Náchod� ul. Jugoslávská, 4 NP, klidné místo, cena 
5.000,-K�/m�síc, tel.602 204 002.
* Nabídn�te prosím k pronájmu menší byt v Broumov� 
a okolí na tel.491 470 926. D�kuji.
* Nabídn�te prosím ke koupi garzonku, byt 1+1, pop�. 
2+1 v N. M�st� n/Met. a okolí na tel. 491 472 638. D�kuji.
* Nabízíme pronájem luxusn� za�ízeného RD (3+1) v N.
M�st� n/Met.- „Na Františku“. Cena: 8.500,-K�/m�s. + 
3.000,-K� zálohy na služby. Tel.602 204 002 - Ideal Reality.
* Prodám byt 2+1 v Dobrušce, v OV, 63m2, d�m po re-
konstrukci. TEL.:602 461 073
* Pronajmu podkrovní byt 70 m2 ve Velkém D�eví�i. 
Kauce nutná. TEL.: 608 21 31 54
* Dlouhodob� pronajmu byt 2+1 s výtahem o rozloze 
52 m2 v Praze 10 - Malešicích. Byt je zcela nov� zrekon-
struován. Veškeré služby v míst�, blízkost MHD. Výhled 
do zelen�, hezké bydlení v klidné lokalit�. Požaduji kauci. 
Tel. 608 436 157
* Pronajmu družstevní panelový byt 3+1, kauce 15 tis.
K�, cena 6600,- + elektrika, max. 4 osoby, volný. TEL.: 
603 398 571 po 19.h
* Pronajmu zd�ný 2+1 poblíž centra Náchoda. 
TEL.:603 165 026, miskmich@seznam.cz.
* Pronajmu garsonku 1+1 Malecí Nové M�sto nad 
Metují. Plastová okna, satelit, balkon v mezipat�e. Nájem 
3000K� + inkaso + kauce. Tel.608 243 619
* Pronajmu garsonku v NA - blízko centra, balkon. Tel. 
491 473 954, 721 986 186.
* Pronajmu byt 3+1 v �.Kostelci na Koubovce. Dlouho-
dob�. Kauce nutná. Tel. 728 569 833
* Koupím byt v Hronov�. P�ízemí nebo I. patro (v p�í-
pad� výtahu nevadí vyšší patro) - balkon výhodou. Tel. 
723 998 212
* Pronajmu �ást. za�ízenou garzonku, I. kat., v Nácho-
d�, Komenského ul., nájemné 3000,-K� + m�s. + inkaso, 
vratná záloha 9000,-K�, - ihned volná Zn. 723 461 286
* Prodám byt v OV - cihla. 1+1, Náchod, 47 m2. Tel. 
606 949 222
* Prodám �áste�n� zreko. DB 2+1 v Novém M�st� n.M. 
- Malecí. TEL.:605 579 009
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 80m2 v Novém M�st� 
n/M. D�m je zateplen, plastová okna, možnost p�ipojení 
internetu. Volný od 1.11. P�i nástupu kauce 20000,-K�. tel 
608 323 373
* Pronajmu byt 2+kk a 2+1 v Hronov�. Tel. 608 11 00 41
* Prodám velký dvougenera�ní rodinný d�m v Polici 
nad Metují. Nový kotel na biomasu, nová okna, st�echa 
atd. Cena: 2.200.000,- (cena k jednání). Nutno vid�t. RK 
nevolat!! Tel.:732 340 159 (volat po 16hod.)
* Hledáme byty do dlouhodobého pronájmu 1+1, 2+1, 
3+1, 4+1 v Náchod� v okolí Rubeny. TEL.: 720 146 821
* Pronajmeme byt 1 + kk v Náchod� na sídlišti u nemoc-
nice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu garsoniéru v Hronov� - dlouhodob�. Tel. 
608 66 77 30
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov�. TEL.:736 537 033
* Nabízíme k prodeji cihlový byt 3+1 v OV, 60 m2 po cel-
kové rekonstrukci v klidné �ásti Náchoda - Purky�ova uli-
ce. Parkování u domu, zahrada, kuchy�ská linka, vlastní 
plynové topení. Cena 1 319 000,- K�. Tel: 739 624 610.
* Prodám byt 1+1 v Náchod�, p�kn� zrekonstruovaný. 
Nutné vid�t. Tel.: 777 657 995
* Pronajmu garzonku, Náchod, Plhov, volná ihned, 
2500 K� + služby a enegie. TEL.: 605 536 983
* Prodám byt 3+1 v DV o vým��e 65 m2 ve Velkém Po-
�í�í. P�i rychlém jednání sleva. Cena 740.000,- K�. Tel: 
604 756 688, RK nevolat !!!
* Prodám byt v OV, 1+kk 28m2+lodžie v �eské Skalici. 
Panel. D�m po rekonstrukci. TEL.: 721 628 547
* Prodej bytu 1+1 49 m2 + balkon, 3.poschodí v novém 
dom� s výtahem, Nové M�sto n.M. B�ezinky. TEL.:776 
352 469

* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i u gymnázia. Cena 
398.000. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 v Jarom��i, cena 800 tis.K�. TEL.:775 
061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palachova ul.1457, ná-
jem 5000,-K�+ 1800,-K� služby. TEL.:775 061 233
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Husova (bývalá Jed-
nota). Velmi dobrý stav, parkování zajišt�no v areálu. Byt 
4+kk, 75 m2, 5900,-K� + inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-
K� + inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 5100,-K� + inkaso. Kauce 
10 000,-K�. TEL.: 777 152 750
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�sta n.M., 
p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Koupím byt v Náchod� 1+1 nebo 2+1, platba hotov�. 
TEL.:736 222 449
* Sháním byt v Polici nad Metují - pronájem. TEL.:603 
441 264
* Prodám byt 3+1 v OV v �erveném Kostelci, atraktivní 
lokalita. Cihlový, zrekonstruovaný, 4.n.p. bez výtahu, 73 
m2, lodžie, sklep, garáž. Volný 08/2011. Cena 1,65 mil.K�. 
Tel. 777 346 018
* Prodám byt v OV v Nové M�st� n. M. na Malecí. 3+1. cena 
1.500000,p�i rychlém jednání možná sleva. TEL.: 602 280 857
* Pronajmu byt 2+1 v RD ve Studnicích u Náchoda, 
povinná kauce. TEL.:608 86 98 85

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

* Prodám zd�ný byt 2+1 v Polici nad Met. poblíž nám�s-
tí. Tel. 604 788 951
* Dlouhodob� pronajmu garsonku po rekonstrukci 
30m2 v Novém M�st� n/M. D�m je zateplen, plastová okna, 
výtah. Volná ihned. Kauce 15000,-K�. Tel 608 323 373

NEMOVITOSTI

* Rodinný d�m 2+kk v Náchod� v klidné lokalit� 
ve Starém M�st�. D�m je ve svahu orientovaný na jižní 
stranu s výhledem do údolí �eky Metuje. Nachází se cca 20 
minut p�šky do centra. K dispozici je garáž, velká terasa 
24 m2, zahrada 250 m2 a sklep. D�m má plynové topení. 
Vybavení: kuchy�ská linka, nová koupelna, základní náby-
tek. D�m je ur�ený k dlouhodobému pronájmu a je vhodný 
pro rodinu s jedním dít�tem nebo pár. Zví�ata ano (ven-
kovní, pozemek oplocen), ku�áci kou�ící mimo RD nevadí. 
Nájemné 5500K� + energie. Vratná kauce �iní trojnásobek 
nájmu. Volný je ihned. Tel. 776 339 583.

* Sháníme menší rodinný d�m v Náchod�, do 1,2mil. se 
zahrádkou. Tel.: 608 667 734
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kostelci 
a okolí. Tel:774 777 072
* Nabídn�te rodinný d�m do 50km od Náchoda na klid-
ném míst�, 3mil. Hotovost. Tel.: 608 88 30 12
* Prodáme starší podsklepený RD v obci Rtyn� u Ja-
rom��e - se zahradou, stodolou, garáží a dílnou. Cena 
1 300 000,-K�. Tel.776 022 422
* Dlouhodob� pronajmu garáž v Náchod� - v B�lovsi. 
Tel. 732 167 291
* Koupíme pozemek s chatou i v horším stavu do 3km 
od Police n./Met. nebo pozemek na výstavbu chaty, ne 
u rušné cesty . Tel.: 607 939 657

* Prodám R�D na Františku v Novém M�st� nad 
Metují na klidném míst�. Dispozice 5+1 a 1+kk/
vhodné k pronajímání/. Další info 724 843 630

* Prodám RD v �. Kostelci (Horní) - �ást. po rek., (nové 
izolace, podlahy, kuch. linka v�. spot�., okna, WC, oploce-
ní, zahrady, plyn. topení...) Fixace hypotéky kon�í v b�ez-
nu 2011, cena dle dohody, asi 1,9 mil. K�. info i foto mai-
lem na: JR.SLAVIKOV@SEZNAM.CZ, p�íp. SMS na tel. 
776 311 277 RK nevolat!
* Hledám chalupu v Orl. horách nejl. rybní�ek, les, po-
losamota, 1,5mil. Tel.: 721 146 244
* Koupím garáž - v�tší. V Náchod� a okolí. Tel. 
608 02 74 58
* Hledám pronájem chalupy, chaty k celoro�nímu obý-
vání v okolí Náchoda, do 7000,-K� v�.služeb. TEL.:608 
170 481
* Vym�ním starší d�m u Náchoda za byt v OV I. kat., 
nejlépe 2+1 (cca 50 m2), I. patro, lodžie, v centru Nácho-
da, cihlový d�m + doplatek. Tel. 491 422 679 RK nevolat!
* Prodám rodinný d�m po rekonstrukci v Náchod�, Staré 
M�sto. P�ízemí 2+1, v pat�e p�ipraveno pro výstavbu další byt. 
jednotky. Zateplená fasáda, 100 m2 obyt.plocha, zahrada 100 
m2. Cena 2,400 mil.K�. Dohoda možná. TEL.: 774 844 265
* Prodám rodinný barák v centru Náchoda, nebo vym�-
ním za 2+1 nebo 1+1 + doplatek. TEL.:606 654 335
* Prodám stavební parcelu cca 1600 m2, cena 400tis.K�. 
Doubravice u �eské Skalice. El. na hranici pozemku, oplo-
cená. TEL.:602 361 768
* Pronajmu suchou zd�nou garáž v Náchod�. Tel. 
724 128 278
* Prodám nebo pronajmu dva nové nízkoenergetické 
RD v Polici nad Metují a Mezilesí u Nového M�sta n.M. 
(možno i �áste�n� na splátky). Tel. 603 525 531
* Prodám pozemek v Litobo�i na samot� u lesa (vhodný 
ke stavb� srubu apod.). Slunný, p�kný výhled. Elekt�ina 
u pozemku, voda zjišt�ná. 5261 m2 - 218,-K� za m2. Tel. 
608 169 484
* Prodám �adovou garáž, Náchod, pod Babím, cena 
130 000 K�. TEL.: 739 082 089

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

* Pronajmu garáž v Komenského ulici v Náchod�. Tel. 
608 318 566
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u Nového M�sta n.M. 
- d�m je po rekonstrukci topení, v objektu p�da, sklep, za-
hrada 280 m2, garáž, k�lna. Cena 1,950 tis.K�. TEL.:724 
307 964, RK nevolat!
* Prodám stavební parcelu cca 1600 m2, cena 400tis.K�. 
Doubravice u �eské Skalice. El. na hranici pozemku, oplo-
cená. TEL.:602 361 768
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty, Havlí�-
kova ul.240. Velký p�dní prostor pro další 4 byty. Cena 
2.500.000,-K�. TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská ul.198. 
Cena 2.560.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Prodám v�tší rodinný d�m s velkou udržovanou zahra-
dou v Hronov� na P�í�nici. Tel. 777 23 21 22, RK Nevolat.
* Prodám RD (statek) 3+1 v centru Horní Radechové, 
zahrada o vým��e 1500 m2, cena dohodou, tel. 605 715 294

PRODEJ

* Prodám laminátovou kanoe + pádla. Cena 2000,-K�. 
Tel. 774 678 899
* Do tane�ních levn� prodám pánský oblek na vyšší 
štíhlou postavu. Tel. 739 155 617
* Prodám atyp. okno v.120 cm š.150 cm, cena dohodou. 
TEL.:608 307 589
* Prodám starší mírn� poškozené lipové sk�ín� s ná-
stavcema. Tel.: 608 840 295

* Prodám sadu 4 ks - komplet kola - pneu zn. BARUM 
BRILANTIS 165/70 - R13, letní dezén 5 mm, disky Š.Fe-
licia. Cena kompletu 3000,-K�. Tel. 739 676 990
* Prodám sedací soupravu, gau� + 2 k�esla, sv�tle 
zelená, zachovalá, nutno vid�t, cena dohodou. Hronov. 
TEL.:604 740 452
* Prodám RAFT PRO 4 os. s pevným zad. �elem, 
3 500,-K� lo	. motor 3,3 HP, 2 500,-K�. Tel. 721 986 186
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové, složení 
panelu plech minerál. vata a plech, 100x200 cm, TL 6 cm 
250 k�/m2, TL 8 cm 275 K�/m2, TL 10 cm a 12 cm 300 K�/
m2, použití na stavbu montované garáže, dílny, chatky, 
st�n, oplášt�ní, stropního podhledu, p�í�ky, mám 150 ks, 
tel. 728 527 366
* Prodám originální hadí k�ži (v perfektním stavu, dél-
ka 4 metry), ú�ední odhad ceny p�es 10 000,-K� - prodám 
za 2000,-K� (jako bonus p�idám k�ži z varana), d�dictví. 
Tel. 776 727 901
* Prodám prkna za 3500,-K�, fošny, trámy, krovy - 
5000,-K� (cena vše za 1 m3). Dále prodám novou mícha�-
ku (1 rok v provozu) - za 5000,-K�. Tel. 776 146 173
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zeminu, sypkou 
a zbavenou ne�istot, ideální k obnov� a zakládání nových 
trávník� a pro kone�nou úpravu zahrad, cena 400,- K�/1 
m3. Dovezu. Tel: 777 222 232

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, poblíž cent-
ra, v nov� zrekonstruovaném dom�. V�etn� kuch. kou-
tu a WC. Nájemné 2.000,-K� + inkaso + kauce., tel. 
608 90 30 70.
* Hledám pronájem podnikatelským prostor v Novém 
M�st�. Tel: 774 777 073

* Pronájem výrobn�-skladovacích prostor u No-
vého M�sta n.Metují. 200 m2, cena dohodou. Tel. 
725 822 468

* Poptávám pronájem nebytových prostor v Náchod�. 
Možno i mimo centrum m�sta, nejlépe i s garáží. Nabídn�-
te na tel. 602 358 538
* Pronájem nov� zrekonstruovaných nebytových pro-
stor 52 m2 v centru Hronova. Tel. 776 238 192
* Pronajmu garáž v Polici nad Metují. TEL.:603 
441 264
* Pronajmu prodejnu 50m2 v Hronov�, cena 5000 K�.
Tel:606 111413
* PRONAJMEME PROSTORY VHODNÉ PRO OB-
CHOD, V BUDOV� �ÍNSKÉ RESTAURACE NA PL-
HOV� V NÁCHOD�, PROSTORY VOLNÉ OD ZÁ
Í, 
INFORMACE NE TEL. 608 831 886
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budov� Itálie 
na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kancelá�e o celk.vým�-
�e 91 m2. Možno dohromady nebo jednotliv�. K dispozici 
kuchy�ka, WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Prodám �adovou garáž nad Rybárnou (pod okr. vete-
rinou), bez el., cena 120 tis., tel. 737216951, RK nevolat.

KOUP�

* Koupím plechové šlapací autí�ko. TEL.: 603 173 075
* Koupím 2 ks krystaly o kmito�tu 468 KHz. TEL.:604 
94 33 88
* Koupím akumula�ní kamna 2 - 4 kW. TEL.:603 
876 158
* Koupím staré pohledy do r. 1945. Tel. 608 420 808
* Koupím jakékoli staré �asopisy, �ty�lístky s d�tskou 
tématikou. TEL.:603 594 451
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, a jiné. Platba 
v hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky nap�.
zn. PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objektivy 
v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím také stereoko-
tou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslušenství. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré hra�ky všeho druhu, možno i k oprav�, 
starší motocykl, p�íslušenství, náhradní díly. TEL.:776 
176 032
* Koupím staré pohlednice, dob�e zaplatím. TEL.:775 
440 253
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakelitová 
autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, mode-
lové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, ho-
dinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vyznamenání a �ády 
LM aj. staré nepot�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 
608 811 683

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

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

R	ZNÉ

* Sháním starý bezcenný obraz i bez rámu, min. 40 x 
100cm, tel. 608 883 012

* Kytarista, skladatel 34 let z Náchoda hledá 
do své autorské skupiny perkusistu/bubeníka, p�í-
padn� i klávesáka. Prosím, ne za�áte�ník. Nutný 
je cit pro dynamiku a aranž, p�esnost, spolehlivost 
a ochota zkoušet alespo� jednou týdn� od te	 do jara 
a po té ochota objížd�t s kapelou cca 3x za m�síc re-
publiku. Styl je od písni�ká�ství p�es POP až k rock-
ovým prvk�m. Jen vlastní, autorské v�ci. Nutný je 
kvatitní p�ístup s vidinou dlouhodobé spolupráce. 
TEL.: 774 180 060

* Hledám šikovnou a pe�livou švadlenu pro trvalou spo-
lupráci tel.608 172 533

* Nabízím výuku n�meckého jazyka pro d�ti a do-
sp�lé v Novém M�st� n.M. Dlouholeté pedagogické 
zkušenosti. Tel.: 777 014 487

* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, 
vhodné na zavážky a do cest. TEL.:739 814 111
* Hlídání d�tí, pejsk�, senior� (kvali� k. u�it. MŠ - 32 
let praxe). �išt�ní oken, koberc�, sed.souprav, úklidy. Platí 
stále. TEL.: 605 145 004
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpadu, že-
leza, v�tví, pa�ez�, atd., na p�ání s nakládkou. Dále dovoz 
písku, št�rku, betonu, ka�írku, d�eva a veškerého sypkého 
materiálu. Tel: 608 959 550
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�íhám 
živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, pokácím i vysa-
dím nový stromek. Tel. 737 564 496
* Odvoz suti, p�istavení kontejneru. Možnost naložení 
a složení hydr. rukou. Úklid staré veteše. Tel. 777 213 229

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Nabízím pomoc starším lidem v domácnosti. V týdnu 
podle dohody od 8 do 15 hodin. Mám pe�ovatelský kurz 
a zkušenosti s osobní asistencí. Tel. 737 840 320
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze i na H�. Výd�-
lek až 17.000 K�/m�s. Tel. 603 731 609

AUTO - MOTO

* Prodám náhr.díly na vozy Škoda Favorit i starší typy. 
Cena dohodou. TEL.:737 744 246

* Prodám VW Golf III, r.v. 1996, výborný stav, provede-
na investice cca 17 000, po kompletní GO, bližší informace 
na tel. 774 933 905 cena 37 000,- p�i rychlém jednání sleva

* Prodám Renault Megane Break, 1.9DCi, r.v. 
2001, šedá-metal., 4xairbag, klima, cena:K� 50000, 
tel.736 483 404

* Prodám SCOOTER YAMAHA 125, ochr. štít, kufr. Tel. 
37 000,-K�. Tel. 721 986 186
* Prodám Peugeot 306 - sedan, r.v.1995, naj. 122 tis.km, 
STK do 11/2011, cena 30 000,-K�. Tel. 602 805 554
* Prodám Honda Civic, 1.5 LSI, r.v.1993, STK 4/2012, 
Alu kola, nová baterie, vým�na oleje, taž. za�ízení,el,- sta-
hování oken + zrcátka, GO brzd, cena dohodou - levn�. 
Tel. 604 138 571
* Prodám motocykl Honda Transalp, bezvadný 
stav, šedá metalíza, 600 ccm, cena: 49 000,-K�. Tel. 
774 678 899 

Půjčky do domácnosti
Náchod

TEL.: 725 725 816

Přijmu účetní
Znalost účetní evidence

a podvojného účetnictví vítána

TEL.: 608 21 31 54

Obuv NOBL Hronov (naproti hračkám POMPO) 
nabízí

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

SLEVA -50%

NABÍDKA
Volný byt k pronájmu

2+1
ul. 28.října 655, Česká Skalice

bližší info 
733 319 203, 733 395 604

NABÍDKA
Volný byt k pronájmu

3+1
ul. Komenského 656, Č. Skalice

bližší info 
733 319 203, 733 395 604

Firma Jan Kočnar
Silniční práce Náchod

přijme

STAVEBNÍ DĚLNÍKY
s ř.p. C + platný profes. průkaz

TEL.: 604 259 816

Kovoobráběcí fi rma hledá 
vhodného uchazeče na pozici 

 Možnost i brigádně, vhodné 
i pro důchodce.
 Požadujeme: 

vyučení ve strojírenském 
oboru, praxi.

 Informace na tel. 774874070

OBSLUHA CNC 
SOUSTRUHŮ 

A DLOUHOTOČNÝCH 
AUTOMATŮ.

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465



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

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

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�

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

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K�. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské.
ROZVOZ ZDARMA

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
ul.17.listopadu po, st, pá  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.  

                                   so  8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

* u vás ukážeme 
* poradíme 
* spočítáme  

* počítačové návrhy 
* návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná 

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

www.renovnabytek.cz
tel.: 491 487 409, 

mob.: 776 74 20 74

- vestavěné skříně

- vestavěné skříně

- kuchyně na míru

- kuchyně na míru

- renovace kuchyní

- renovace kuchyní

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 nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2 820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

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

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

nebo na tel.�.491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

Náchod – podsklepená d�ev�ná chata s vlastní zah-
radou o vým��e 375m2 nad koupališt�m ....... 450tis.
B�loves - ideální 1/2 RD s bytovou jednotkou 3+1 
se vl. vchodem, garáží a zahradou ................. 950tis.
Zlí� u �eské Skalice - novostavba rod. domu se 
zajímavou kombinací kamene a d�eva.......3,199mil.
Vysokov - DB 3+1 na zd�né �ty�bytovce se zahrád-
kou, garážovým stáním a p�dními pr. .......1,150mil. 
P�ibyslav nad Metují - d�m sestává z hl. obytné 
�ásti,vým�nku,stodoly a staveb.pozemku ..1,500mil.
Náchod – rod. d�m nedaleko centra s dv�ma byty 
3+1 a 1+1,vhodný k bydlení i podnikání ...1,690mil.
Kramolna - modern� zrekonstruovaný rodinný d�m 
4+1 s pozemkem o vým��e 877m2 ............2,495mil.
Hronov –dvoug.RD(1+1 a 4+1)ve výborném stavu 
s garáží,lukrativní místo,udržovaný poz ....3,700mil. 
Velké Po�í�í - kompletn� zrekonstruovaný nadstand-
ardní dvoug.rodinný d�m (5+1, 3+1)..........4,250mil.
Nové M�sto n./Met. – dva stavební pozemky  
972m2 a 1 182m2, lukrativní místo ..........Info v RK
Nové M�sto n/Met. – p�dní byt 3+1 v OV (65m2) 
ve zd�ném dom� t�sn� p�ed kolaudací ....Info v RK
D�dov - celoro�n� obyvatelná chalupa 3+1 po re-
konstr. v blízkosti Teplicko-Adršpaš.skal…1,945mil.
Babí u Náchoda - zahrada s d�ev�nou chatou na vl. 
pozemku 718m2,klidné místo pro relax ......... 330tis. 
Hlav�ov - poloroubená útulná chalupa 3+1 nedale-

ko Police n./Met.,vhodná i k trv. bydlení ..1,050mil.
Ho�i�ky u �. Skalice – p�kný DB 3+1 (82m2) ve 
zd�né 6-ti bytovce v pronájmu zahrádka ...1,200mil.
Náchod – DB 3+1 s p�evodem do os. vl.,možnost 
za�ízení hypotéky,s kterou vám pom�žeme ... 890tis. 
Náchod – dvoupodlažní RD  ve Starém M�st� n/
Met. se zahrádkou na klidném míst� ............. 995tis.
�ervený Kostelec – rodinný d�m 4+kk se zahradou 
nedaleko centra, plocha 122m2 ..................2,100mil.
Náchod – Klínek – stavební pozemek o vým��e 
1 640m2, možnost odkupu i ½ pozemku ...1,070mil.
Solnice – zd�ný domek k bydlení i rekreaci…890tis., 
Náchod-B�loveská – BV 3+1, 68m2 .........1,250mil.
Horní Adršpach –chatka s vl. pozemkem ... 399tis., 
M�stec u Naho�an -RD 4+1 se stodolou ..... 790tis.
Božanov – RD Broumovského stylu s pozemkem 
5 263m2 s využitím dalšího staveb. poz…..1,290mil.
Náchod – B�loveská – prodej (740tis.) nebo pronájem 
(3 500,-K�/m�s.) bytu 1+1 v os. vl., pl. 36,5m2 
Žernov u �.Skalice – RD 4+kk se stodolou ...1,390mil., 
Javor u Teplic n/M. – chalupa .................1,090mil.
Náchod -zd�ná chata 2+kk na Babí ............. 230tis., 
Nový Hrádek – rodinný d�m 3+kk, volný ... 870tis.
Nové M�sto n/Met. – rodinný d�m  4(3)+1 po rekon-
str. ve Vrchovinách, ihned obyvatelný .........2,290mil.
Ho�i�ky –  domek k bydlení i rekreaci ......... 950tis, 
�eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou..160tis.

 RYBAŘINA
- MYSLIVOST 

- ZVERIMEX
K.ŠOLCOVÁ - NÁCHOD - PLHOV

 Potraviny Verner-I.patro
Nabízíme široký sortiment výrobků,
 živé návnady - červy, rousnice aj.

 Dárkové poukázky 200, 500 a 1000 Kč.  

tel. 776 687 510 , 775 261 853 

NEZBÝVAJÍ VÁM PŘED 
VÝPLATOU FINANCE ?

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

6.000,-Kč až 35.000,-Kč SPLATNOST AŽ 5 LET
Nám.T.G.M 43, Náchod,budova Pošty 2 .patro

491 420 391,731 463 005

PŘIJMEME SPOLUPRACOVNÍKY

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Malá výrobní fi rma specializující se 
na zakázkovou textilní výrobu hledá 

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

telefon: 777 737 122

ADMINISTRATIVNĚ - TECHNICKOU
PRACOVNICI (KA) 

Zavedená jazyková škola 
hledá lektory cizích jazyků.

Kontakt: 739 596 803

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

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2 

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Novinka! 
- prodej a montáž

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

Nabízíme k pronájmu kancelářské 
prostory pro podnikatelské využití 

v nově zrekonstruovaném objektu na 
Husově náměstí v České Skalici. 

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

Info o ceně a možnosti prohlídky 
na tel. 733 395 604

Obchodní družstvo 
Impro Zábrodí

– Kon�iny

st�edisko kovovýroby 
v Zábrodí - Kon�inách

nabízí: 
Laserové d�lení plech� až do 

síly 20 mm na laserových centrech 
Trumpf a Bystronic

Ohra�ování do délky 3 m a síly ple-
chu 8 mm na ohr. lisu TrumaBend

Sva�ování kov� v�etn� nerezu a hliníku
Lisování na hydraulických lisech

vyrábí: 
Smá�ecí vany pro impregnaci d�eva 
proti plísním a šk�dc�m smá�ením

Ocelové ter�e pro st�elnice

Kontakt: tel: 491 445 236, 
606 630 111, fax: 491 445 217

e-mail: manager.kovo@odimpro.com

Tělocvičná jednota SOKOL v Náchodě vyhlašuje

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 6. do 10. září 2010
V tomto týdnu lze navštívit a zkusit si následující cvičení:

* Pondělí 6.9. 
 od 9.00 h kondiční cvičení starších žen a žen v domácnosti
  19.30 h  kondiční cvičení žen s hudbou
* Úterý 7.9 
 od  15.30 h  Karate
  16.00 h  cvičení mladšího žactva
  18.00 h  cvičení mužů na nářadí
  18.30  street dance zejména pro dorost a dospělé
  19.30 h  nohejbal mužů
* Středa 8.9. 
 od  16.00 h  cvičení gymnastické přípravky se zaměřením na 
   správné držení těla ( dívky i chlapci od 5 let)
   cvičení dospělých s dětmi, cvičení předškolních dětí
  17.00 h  Taneční klub ( st. a lat.amer. tance)
  17.30 h  integrální jóga pro ženy i muže
* Čtvrtek 9.9. 
 od  17.30 h cvičení přípravky rokenrolu
* Pátek 10.9. 
 od  16 do 18 h „ SOKOLENÍ“ pro celé rodiny 
  (trampolíny, jednoduché testy zdatnosti a zdravotní testy)

Jedinou podmínkou vstupu do tělocvičen je přezutí do čisté cvičební obuvi
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Do 1 kg mletého vep�ového masa vmí-
cháme nama�kaný �esnek - asi 1 pali�ku, 
nakrájené 2 cibule, mletou sladkou pap-
riku, grilovací ko�ení, 2 vejce, s�l a za-
hustíme strouhankou. Sm�s rozd�líme 
na 2 �ásti. Do každé zabalíme 2 bavorské 
grilovací slabé klobásy, bochánky posy-
peme kmínem a dáme péct do rozeh�áté 
trouby. Pe�eme asi 45 minut. Výbornou 
p�ílohou je bramborová kaše nebo va�e-
né brambory. Nezapome�te na okurkový 
salát ve sladkokyselém nálevu.

A pokud sekanou nepo�ídíte sníst najed-
nou, k ve�e�i Vám p�ijde k chuti studená 
s ho��icí a chlebem. Tak, a� Vám chutná...

p�eje La�ka Škodová

��������	
���
BAVORSKÁ BAVORSKÁ 

NNADÍVANÁ SEKANÁADÍVANÁ SEKANÁ

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

                    
JAZYKOVÁ ŠKOLAJAZYKOVÁ ŠKOLA

��  Výuka Aj,Nj,Šj,Ij,Fj,Rj,Pj
�� Jednoleté pomaturitní studium
�� Intenzivní jazykové kurzy 
    – po�ádané celoro�n�
��  P�eklady, tlumo�ení, korektury
��  jako bonus kurz RUŠTINY zdarma 
  (p�i platb� na celý školní rok)
��  ceník, rozvrh a u�ební program 
  najdete na: www.magicenglish.cz
  magicenglish@magicenglish.cz

        

  tel: 603 508 779tel: 603 508 779
pobo�ky MAGIC SCHOOL s.r.o.:pobo�ky MAGIC SCHOOL s.r.o.:

Náchod, Police nad Metují, Praha,Náchod, Police nad Metují, Praha,
Nové M�sto nad MetujíNové M�sto nad Metují

   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky ko-
telen včetně zajištění revizí elektroinstalací a tla-
kových nádob. Zajistíme i školení obsluh těchto 
tlakových nádob. Obrátit se na nás můžete 
i se zajištěním prohlídek komínových těles. 
Taktéž zajistíme revize domovních plynovodů 
včetně odstranění zjištěných závad. Součástí 
naší nabídky jsou i revize a servis výtahů. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!                                                                                                                                          

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro společenství vlastníků 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

Výstava loutek
Od pond�lí 13. zá�í do pátku 24. zá�í 2010 

bude k vid�ní ve výstavní sí� M�Ú na ná-
m�stí T.G.M. v �erveném Kostelci výstava 
loutek. Výstava loutek je p�ipravená Lout-
ká�ským souborem RADOST, který pracuje 
p�i M�stském kulturním st�edisku v �erve-
ném Kostelci. Otev�ena bude denn� od 9 
do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

platí do konce zá�í

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

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

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

STARKOČ - sobota 28. srpna 
2010 hřiště u sokolovny ve Starkoči

POZVÁNKA na 11. ročník 
NOHEJBALOVÉHO 
TURNAJE TROJIC

Kategorie:
a) hráči hrající okresní a krajské soutěže

b) hráči nehrající soutěže
Prvá tři družstva v kategoriích obdrží 

krásné poháry !
Každý hráč obdrží věcnou cenu!!

Začátek v 9.00 hodin!
Občerstvení všeho druhu zajištěno!

Specialita: sele na rožni !!!

                                                tel.: 603 422 845       

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

                                

* speciality bezmasé kuchyně * domácí zákusky a koláče

3. – 5. září 2010
Víkend bramborových specialitVíkend bramborových specialit
Country večer se skupinou BAFIX

pondělí-neděle od 11 hodin obědy

* Dobrý den, mohl byste se našim �tená-
��m p�edstavit?
Dobrý den, ano jist�. Jmenuji se Aleš Ca-
bicar a jsem místop�edseda Regionálního 
výboru TOP09 Náchod, a sou�asn� jsem 
lídrem kandidátky Top 09 do komunálních 
voleb v našem m�st�.  

* V letošních volbách do Parlamentu 
�eské republiky se vaše nov� vzniklá 
strana uplatnila pom�rn� dob�e, co po-
važujete za nejv�tší úsp�ch?
V nedávných parlamentních volbách jsme 
aktivn� podporovali našeho kandidáta pana 
Leoše Hegera a jsme velmi pot�šeni sku-
te�ností, že se stal poslancem a posléze 
Ministrem zdravotnictví �eské Republiky.

* A jak se úsp�chy strany v t�chto vol-
bách promítly v našem kraji?
V našem kraji, v Náchod�, je získaná jed-
na p�tina hlas� ukazatelem d�v�ry voli��, 
a budeme se o ni ucházet i v nadcházejících 
komunálních volbách. Velmi nás t�ší, že 
se TOP09 ukazuje jako pln� kompetentní 
strana ke spravování ve�ejných záležitostí 
a požívající vysokou d�v�ru ob�an� našeho 
státu, kte�í se nezalekli nutnosti sebedisci-
plíny a st�ídmé spot�eby v zájmu naší bu-
doucnosti.

* Jaké cíle si tedy kladete pro komunál-
ní volby, a p�edevším pro fungování vaší 
strany po volbách?
Na komunální úrovni budeme vycházet ze 
stejných princip� a budeme se snažit p�i-
nést do Náchoda sv�ží myšlenky vycházejí-
cí z pozice �ádných hospodá�� a prosazovat 
samosprávu pracující ve prosp�ch ob�an� 
tohoto m�sta. Samospráva je rovn�ž po-
vinna zabezpe�it spln�ní p�edstav obyvatel 
m�sta o žití v n�m. Výkonnost, ale i efekti-
vita jsou nutným p�edpokladem. K tomuto, 
pokud od voli�� obdržíme mandát, chceme 
svým dílem p�isp�t.

* A s �ím vy osobn� jako lídr kandidátky 
do volebního klání vstupujete?
Mohu Vám za sebe a za všechny, kdo 
ve volbách stojí vedle mne, nabídnout st�íz-
livou, odpov�dnou a zárove� pragmatickou 
politiku, která pozvedne úrove� v našem 
m�st� a bude ho nadále rozvíjet ku prosp�-
chu nás všech i t�ch, co p�ijdou po nás. 

* Jak velké myslíte, že má TOP09 šance 
oproti konkuren�ním stranám?
Na poli sout�že o p�íze� ob�an� našeho 
m�sta budou mimo jiné našimi konkurenty 
po�etná sdružení �i formace nezávislých 
kandidát�. Aniž bychom jakkoli pochybo-
vali o jejich osobní kompetentnosti jsme 
názoru, že zázemí silné vládní politické 
strany, jakou si TOP09 vydobyla, je pro 
budoucí rozvoj m�sta Náchoda velkou vý-

hodou. A to zejména s p�ihlédnutím ke sku-
te�nosti, že rozsáhlejší rozvojové projekty 
a� už infrastruktury �i jiné budou závislé 
hlavn� na schopnosti zastupitelstva získat 
externí 	 nan�ní zdroje

* Máte tedy voli��m co nabídnout..?
Jsme p�esv�d�eni, že se nám poda�ilo získat 
kvalitní a odhodlané kandidáty do místního 
zastupitelstva. Jsou to p�evážn� lidé s komu-
nální politikou v našem m�st� doposud ne-
spojeni, což považujeme logicky za výhodu, 
nebo� nejsou zatížení historickými vztahy 
a vazbami, které by deformovali nezávislost 
jejich úsudku a práce ve prosp�ch ob�an� 
m�sta Náchoda. Naši kandidáti svojí odbor-
ností pokrývají široké spektrum �ešení kaž-
dodenních problém� samosprávy v Nácho-
d�. Postupn� Vás s kandidáty i p�edstavami 
o �ízení m�sta budeme seznamovat.

* Mohou se ob�ané n�jakým zp�sobem 
zapojit do �ešení problém� kraje, �i sami 
na n�které upozor�ovat?
Ano, samoz�ejm�, tento nedostatek v míst-
ní politice bychom již nyní cht�li napravit. 
Nabyli jsme p�esv�d�ení, že samotným ob-
�an�m je v sou�asnosti nabízen minimální 
prostor pro aktivní komunikaci se samo-
správou. Bez zp�tné komunikace nelze 
vykonávat službu ob�an�m m�sta správn�. 
Proto bychom uvítali a zárove� Vám nabíd-
li možnost vyjád�ení �i upozorn�ní na pro-
blematické záležitosti, které Vás v Náchod� 
trápí, �i naopak Vaše podn�ty ke zlepšení 
a zkvalitn�ní života v Náchod�. Z toho-
to d�vodu jsme na adrese Kamenice 133 
nainstalovali pevnou schránku �i m�žete 
komunikovat elektronicky na adrese info@
top09nachod.cz nebo prost�ednictvím soci-
ální sít� FACEBOOK ve skupin� TOP09 
NÁCHODSKO. Smysluplné názory �i 
podn�ty vítáme, jist� se stanou inspirací pro 
naše snažení v místní samospráv�.

* P�eji hodn� št�stí u voleb a d�kuji 
za rozhovor.                                   (Echo – PI)

Náchodským lídrem 
TOP09 je Aleš Cabicar


