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Příští Echo vychází12. září 2008

Telekomunikační, zabezpečovací a speciální elektronické systémys.r.o.

www.aremic.cz

E-mail: info@aremic.cz
Tel.: 491 422 100

GARÁŽOVÁ VRATA

www.novinyecho.cz

SPLÁTKOVÝ PRODEJ
BEZ AKONTACE A NAVÝŠENÍ

KVALITNÍ SPOTŘEBIČE   
 ZA ROZUMNOU CENU

Ezop Computers, s.r.o.
Běloveská 762
547 01 Náchod
Tel: 491 433 611

Prodejna 
strojů 

a nářadí
Běloveská 168, 

Náchod

vše pro vše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

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

Štípačky na dřevo 
Woodster od 4000,-

a další stroje na 
www.okolozahrady.cz

Robert Matyáš, Pohoří 155, Dobruška, tel: 608 963 288

Motorové pily 
Homelite od 3000,-

AKCE !!!

Revoluční výrobek anglické fi rmy EVOLUTION 
Řeže pomocí jediného universálního kotouče ocel do tl. 6mm, hliník, dřevo 
i s hřebíky do tl. 75mm. Max šířka materiálu do 300mm. Čistý a přesný řez 

bez jisker, otřepů a bez chlazení, příkon 2kW, laser, o kotouče 255mm, 
hmotnost 19,6 kg.

AKČNÍ CENA s DPH: 9.945,- Kč a navíc diamantový kotouč na řezání 
stavebních materiálů zcela zdarmaSv
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V MĚSÍCI ZÁŘÍ OBDRŽÍ KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK DÁREK
Squash centrum  Náchod

tel. 602 886 577

ricochet * squash * stolní tenis
Házenkářská hala - Hamra, Náchod

Náchod, roh ulic Volovnice a Hurdálkova
Otevřeno:  po – pá   7:30 – 17:00
      so 8:30 – 11:30

ZAHÁJEN PRODEJ BURČÁKU

MŠE ZA ŠKOLÁKY
   V Červeném Kostelci neponechávají prospěch tamních školáků náhodě, a tak se za ně 
slouží i speciální mše svatá „Veni Sancte Spiritus“. Žehnání školákům a studentům a žeh-
nání školních a studijních potřeb proběhlo v tamním kostele Sv. Jakuba. Tak školáci, s Boží 
pomocí a na samé jedničky...                                                                                             (r)  

   V Novém Městě nad Metují došlo ke změ-
ně výrobce tamního zpravodaje. Vydávání 
tohoto městského informačního servisu v 
minulosti zajišťovala fi rma atelier duplex 
s.r.o.. Nyní bylo rozhodnuto, že do 31.12. t.r. 
bude vydávání Novoměstského zpravodaje 
- t.j. přímou výrobu a související grafi ku rea-
lizovat pro Město společnost Tiskárna Lose-
nický. Poté bude vypsáno standardní výbě-
rové řízení na dodavatele výroby a grafi ky 
zpravodaje.                                        (r)   

ZPRAVODAJ V NOVÉM

   V sobotu 6.září můžete navštívit prosto-
ry před Novoměstským zámkem a zámecké 
nádvoří. Těšit se můžete na umělecko řeme-
slné výrobky ze dřeva, broušených kamenů, 
skla, bavlny, hedvábí, keramiky, kukuřičné-
ho šustí nebo krajky. Naláká Vás vůně koře-
ní, medoviny a staročeských perníků. Připra-
veno je vystoupení sokolníků.... Srdečně zve 
pan Josef Bartoň-Dobenín s chotí a Správa 
zámku Nové Město nad Metují

TRHY UMĚLECKÝCH 
ŘEMESEL



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

   Dne 13.8.2008 nás navždy
opustil můj manžel, pan František 
Samek pekař z Náchoda. Děkuji celé 
rodině, kamarádům, známým i zákazní-
kům za projevenou soustrast a květinové 
dary.  

Děkuji Naďa Samková

   Děkuji všem přátelům, známým, souse-
dům, jeho kamarádům ze železnice a všem, 
kteří jste ho měli rádi, za projevenou sou-
strast a účast na rozloučení. Zdeněk Semerák 
zemřel náhle 17.8.2008.   
                                     Semeráková Jitka, 

manželka a děti s rodinami                                                                                            

VZPOMÍNEJTE

   Dne 8.září 2008 uplyne 20 let, co nás 
tak mladý opustil náš drahý tatínek, pra-
covitý člověk a veselý kamarád, pan 
Stanislav Zvolský z Náchoda. Kdo jste 
ho měli rádi, věnujte mu tichou vzpo-
mínku. 

dcera Eva s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA

Kulturní komise obce Pro-
vodov - Šonov spolu se 
starostou obce Pavlem 
Hylským oslavili dne 
16.8.2008 v zasedací 
místnosti Obecní-
ho úřadu v Šonově 
zlatou svatbu manželů 
Vernerových ze Šonova.    

info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Bývalý vodní mlýn v klidném údolí potoka Běluňky, poblíž Chvalkovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 950 000,- Kč

Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, zahrada, nutné úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 000,- Kč

Rodinný dům v Náchodě na Pavlišově v započaté rekonstukci, obecní voda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 000,- Kč

Rodinný domek v klidné části obce Jasenná u Jaroměře, včetně vybavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 099 000,- Kč

Venkovské stavení v obci Kameničná - Orl. hory, pozemek J orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 569 000,- Kč

Rodinný dům v blízkosti centra Náchoda s možností vybudování 4 byt. Jed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 795 000,- Kč

Menší rodinný domek v Červeném Kostelci – Olešnice, započatá rekonstrukce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 000,- Kč

Rodinný dům  s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490 000,-Kč

Prodej zděného družstevního bytu 1+1 v Náchodě na Brance v 1.NP 
o  celkové výměře 50 m2. Dispozice: kuchyň, obytná místnost, WC, 
koupelna (zděné jádro), předsíň, k bytu patří sklep a velký balkon. 
Zavedená obecní voda, kanalizace, topení na plyn, teplá voda – vlastní 
karma, el. 220/380V. Pěkné, klidné místo, nízké náklady. 

 Cena: 849 000,- Kč

   S blížícím se školním rokem přichází i Pohybové centrum Jany 
Michelové s novým rozvrhem hodin ve fi tku na Malecí v Novém Měs-
tě nad Metují. A začínáme, stejně jako děti školou povinné, 1.9.2008. 
Možná ještě nevíte, který druh cvičení by vás bavil .. možná váháte, 
jestli vůbec se cvičením začínat .. pro vás všechny, ale i pro ty pravi-
delně cvičící, jsme připravili den otevřených dveří nazvaný
*** INSPIRATION DAY *** 14.9.2008 (neděle) *** 9:00-19:00 ***
Bude to den, během kterého si budou moci dospělí i děti vyzkoušet všech-
ny možné typy cvičení, které naše fi tness centrum nabízí. A že jich není 
málo. Pro ty nejmenší (od 4 let) jsou tu hodiny dětského a juniorského 
aerobiku, pohybové a taneční průpravy, hodiny komerčního aerobiku a 
gymnastiky a pro nejšikovnější pak tréninky v rámci fi tness týmů. Že 
nevíte, co si pod těmi názvy představit? Přijďte 14.9.2008 kdykoli během 
dne do naší tělocvičny a všechno se dozvíte od zkušených cvičitelek.
A jestli už máte děti, které chtějí aerobik cvičit, jejich zápis proběhne
*** 4.-5.9.2008 *** tělocvična Malecí, NMnM  *** 15:00-17:00 ***
   Pro dospělé je naše nabídka rovněž široká. Kdo dává přednost kla-

sickému aerobiku může vybírat z hodin aerobik, aerobik dance, step 
aerobik, port de bras. Kdo raději posiluje, pro toho jsou připravené 
hodiny bodystyling, p-class, bossu. Pro taneční typy jsou tu hodiny 
břišních tanců, nike rock star a capoeira. Zdravotní cvičení by neměl 
vynechat snad nikdo z nás. Bolí vás záda? Máte problémy s krční páte-
ří? Zadýcháváte se při chůzi do schodů? Právě pro vás jsou vhodné 
hodiny pilates, kalanetika, over ball, jóga, power jóga.
Že je třeba se hýbat dnes už ví mnoho z nás, ale ne každý už ví, jak se 
správně stravovat, jak sledovat svůj denní příjem energie, jak se starat 
o své zdraví. Proto jsme pro vás připravili ve spolupráci se Státním 
zdravotním ústavem sérii přednášek na další zajímavá témata.

Prostě to přijďte rozjet opět s námi.
                                                  
                Malecí 585, Nové Město nad Metují

                              tel. 606 181 148
                              e-mail: info@fi tnesjana.cz

                              www.fi tnesjana.cz

A opět začínáme !

   Devátý ročník této tradiční celorepubliko-
vé charitativní akce se uskutečnil v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě 
v pátek 22.8.2008.
    Celým dvouhodinovým galavečerem 
provázely moderátorky Lucie Koňaříková 
Salamé a Erika Judínyová ze Slovenska.
   Do letošního ročníku Muže roku, který je 
součástí akce Den dobrých skutků, se při-
hlásilo celkem 854 mužů jak z Česka, tak i 
Slovenské republiky. Do fi nále v Náchodě 
postoupilo 6 Čechů a 6 Slováků. Jeden z 
fi nalistů byl i pětadvacetiletý Jan Machá-
ček z České Skalice, který velmi dobře 
reprezentoval náš region a před porotou, 
čítající 54 členů, sklidil zasloužené uznání. 
Přesto však na vítěznou metu nedosáhl.
    Mužem roku 2008 se po otázce z poroty, 
volné disciplíně a promenádě ve spodním 
prádle, stal Miroslav Jech ( na snímku 
první zleva ), 27 letý podnikatel ve staveb-
nictví z Českých Budějovic. Ze Slovenska 
si titul odnesl Martin Šmahel ( na snímku 
vpravo ), 25 letý fi tnes trenér z Bratislavy.
    V porotě zasedly známé osobnosti z kul-
turního, společenského i politického živo-

MUŽ ROKU 2008
ta, rovněž v programu večera vystoupili známí umělci z showbyznysu obou států.
    Výtěžek z akce, včetně sobotního koncertu Nadi Urbánkové půjde do Stacionářů Cesta v 
Náchodě, Nona v Novém Městě nad Met. a Dětského domova v Pardubicích.
    Dle slov hlavního organizátora charitativních akcí Davida Novotného, bude příští desátý 
ročník Muže roku 2009, opět mezinárodní, ČR a SR. Počítá i s velkou přehlídkou, ve které-
vystoupí i dosavadní vítězové této soutěže. Pořad s názvem Muž desetiletí se pravděpodobně 
uskuteční na podzim roku 2009. Již nyní se začíná s jeho přípravou.   

Text a foto Ivan Vávra                                                                                                                                              

Občanské sdružení Babiččino údolí 2008, Měst-
ský úřad Česká Skalice a Správa NKP, státního 

zámku v Ratibořicích ve spolupráci s fi rmou 
Ohňostroje Náchod - Jiří Gross Vás zvou na akci

BALONY V ÚDOLÍ S OHŇOSTROJEM
Pátek 12. září 2008

Podium u Panského hostince
16.00 - Koncert country skupiny KAMION

Louka za pomníkem Babička s dětmi
17.30 - Start horkovzdušných balonů

20.00 - OHŇOSTROJ  nad údolím
Vstupné  25,- Kč

Státní zámek Ratibořice
20.00 - 22.00 - Mimořádné podvečerní 

a večerní prohlídky zámku
Vstupné 30,- Kč - návštěvníci, kteří se prokáží 

vstupenkou z akce v Babiččině údolí - vstup zdarma
V případě nepříznivých podmínek 
pro start balonů se akce nekoná 

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí“

   Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
policistovi Janu Markovi z Policie v České 
Skalici a jeho kamarádům Tomášovi Seifr-
tovi, Adamovi Mervartovi a Lukášovi 
Coufalovi za záchranu života našeho syna. 
Zraněnému synovi poskytli první pomoc 
a zavolali rychlou záchrannou službu. Na 
rozdíl od ostatních jim osud v bezvědomí 
ležícího mladíka nebyl lhostejný. Sou-
časně chceme poděkovat i náchodskému 
oddělení ARO za příkladnou péči.

                 Šťastní a vděční rodiče.     

PODĚKOVÁNÍ

Občanské sdružení Babiččino údolí 2006, Městský úřad Česká Skalice 
a Správa NKP, státního zámku Ratibořice pořádají v měsíci září 2008

RATIBOŘICKÉ babí LÉTO 
aneb DÁMSKÉ KAPELY V ÚDOLÍ

Podium u Panského hostince vždy od 14.00

Sobota 6.9.2008   COUNTRY LADIES z Prahy
Neděle 7.9.2008   PIZIZUBKY z Nového Texasu
Sobota 13.9.2008   BOSSORKY z Úpice
Neděle 14.9.2008   KOCÁBKA z Trutnovska
Sobota 20.9.2008   SUNNY GIRLS z Prahy
Neděle 21.9.2008   BERUŠKY z Jablonce n. N. a jejich hosté: 
  dívčí trio VĚDMY a Žofi e DAŘBUJÁNOVÁ
Neděle  28.9.2008  COUNTRY TRIO Hany Horecké z Prahy

Jednotné vstupné 25,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Park před zámkem v Ratibořicích
Sobota 27.9.2008 16.00 - SCHOVANKY - koncert skupiny z Prahy

Vstupné 100,- Kč
„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí„      

OBEC VRŠOVKA A SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VRŠOVKA

si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOST SVĚCENÍ SYMBOLŮ OBCE 
A SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE, 

které se koná 6. září 2008 na hřišti ve Vršovce

* 9.30 hodin Slavnostní mše svatá s požehnáním 
obecního znaku a praporu a praporu SDH Vršovka

Mši bude celebrovat arcibiskup 
Mons. p. Karel Otčenášek

* v průběhu celého odpoledne bude probíhat 
program pro děti

* seskok parašutistů Aeroklubu N. Město n. M.
* pochod Mažoretek Náchod

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV
Projev starosty obce, přivítání hostů, 

rodáků a přátel obce
* 13.00-19.00 Hudební vystoupení skupiny STYL

Ukázky bojového umění 
- KARATE Dobruška - TJ Sokol

Ukázka policej. zásahu POLICIE ČR OŘ Náchod
Orientální tanečnice SABUA

Ukázky bojového umění a plivání ohně 
CAPOEIRA INFERNO Náchod

* 20.00-02.00 Vystoupení skupiny NACOPAK BAND
„Náchodská country a popová akční kapela“

Občerstvení bude po celou dobu konání 
oslav zajištěno v areálu. 

Atrakce a soutěže pro děti. 
Ukázky historické hasičské techniky.

Oslavy se konají i za nepříznivého počasí.
Těšíme se na Vaši účast     

AREÁL MODERNIZUJE
   Na poslední den měsíce září je plánováno 
předání objektů nového sociálního zázemí 
ve sportovním areálu TJ SOKOL Jezbiny.
Převážnou část fi nančních prostředků se podaři-
lo zajistit ze státního rozpočtu, významnou část-
kou přispěla i jaroměřská městská pokladna. (r)       

Pozvánka na 5. kolo 
České fotbalové ligy!
   Dne 6. 9. 2008 v 17:00 se v Bělovsi uskuteční 
mistrovské utkání mezi FK Náchod - Deštné 
a rezervním týmem SK Slavia Praha. Náchod-
ským hráčům se zatím podařilo bodovat jenom 
jednou a to hned v 1. kole soutěže, kdy přehráli 
Sezimovo Ústí výsledkem 1:0. V dalších utká-
ních však postupně nestačili na Viktorii Plzeň 
B, Spartu Krč a v posledním kole prohráli s 
Hlavicemi 2:1. V tabulce České fotbalové ligy 
patří hráčům FK Náchod - Deštné zatím 15. 
místo, což zatím není příliš lichotivé vzhle-
dem ke skutečnosti, že se soutěže účastní 18. 
týmů. Hráči i fanoušci věří, že v sobotu bude 
v Náchodě nejen pěkné pozdní léto díky poča-
sí, ale také kvůli dobrému výkonů a vítězství 
Náchoda nad SK Slavia Praha B. Sportu zdar a 
fotbalu zvlášť!                            (Michal Brát)     



 klasické masáže  masáže lávovými kameny

 indická masáž hlavy  anticelulitidní masáž

pokud se Vám nechce 
za mnou, 

já přijedu za Vámi!
pouze za cenu masáže

nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří 

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

NOVINKA!

IZOLACE 
VLHKÉHO ZDIVA

INJEKTÁŽÍ
* šetrné vůči stavebním objektům
* čištění pískovců a podezdívek
* stavební práce

L.Pagač, Machov
TEL.:737 327 367, 606 110 940      

 SUN STUDIO MASÁŽE
Ivana Tencarová

 Hradec Králové, Brněnská 18   tel.736 682 748

BÁJEČNÝ DEN S VYSOKOVSKÝM KOHOUTEM
   Legendární dostaveníčko amatérských fi lmařů - Vysokovský kohout a internetový projekt 
Doplnek. com spojily své organizační úsilí ústící v „Báječný den s Vysokovským kohoutem“. 
Tenisové kurty v této obci tak byly svědky výborně připravené akce, která i navzdory poněkud 
uplakaně - větrnému počasí přilákala řadu diváků, partnerů a spolupracujících subjektů. Nechy-
běly netradiční sportovní disciplíny, vystoupení kouzelníka, břišních tanečnic, živá hudební 
produkce a la country a další chuťovky včetně těch pečených (prasátko na rožni), vařených 
(domácí gulášek), tekutých (dobrá piva s láskou čepovaná) i sladkých (domácí zákusky roz-
ličnými náplněmi, krémy, polevami i posypy disponující). Moderace celého odpoledne se ujal 
herec Jan Čenský, mnoha hlasy promluvil známý moderátor pan Faltus. K zastižení zde byl i 
nestor českých kreslířů a výtvarníků pan Jaroslav Cita a další zajímaví hosté.
Naše snímky dokumentují báječnou pestrost celého 
báječného dne:
Soutěžní disciplínu vystavěnou na obratné manipulaci 
se stavebním kolečkem střídá kouzelnické číslo, v němž 
protagonistou je pan Čenský. A pan Cita v dobré náladě 
podepisuje svoji novou knížku pro malé čtenáře.... 
Báječný den s Vysokovským kohoutem!               

foto Echo

Náchodské Kuronské slavnosti FIAT MAREA NA ROZKOŠI
   Rok s rokem se sešel a máme tady další pozimní sraz FIAT 
MAREA CLUBU, který se koná ve dnech 12.-14.9.2008 v auto-
kempinku na Rozkoši u České Skalice.  V pátek začne sraz ve 
20 hodin lampionovým průvodem a volnou zábavou. V sobotu po 
registraci účastníků bude po desáté hodině společné focení a násle-
duje spanilá jízda.
Odpoledne proběhne burza, servisní prohlídky a dětské odpoledne 
se spoustou atrakcí. Nechybět bude ani opékání prasátka a další 
občerstvení. V 19 hodin je naplánována tombola a po ní DJ.
   Více informací získáte na e-mail: Rozkos2008@email.cz nebo 
na www.vychodoceskysraz.websnadno.cz  

TENIS V NÁCHODĚ - NÁBOR
   Tenisový  nábor, který je zaměřen na  

děti ve věku 4-7 let, proběhl v úte-
rý 2. září  od 16.00 hod na  teniso-
vých dvorcích v  Náchodě - Bělovsi. 
Pokud se chcete ještě připojit nevá-
hejte a navštivte nás některé další 

úterý ve stejný čas.  
Bližší informace naleznete na našich 

webových stránkách www.thala.cz.
Na 27. září připravujeme klubový turnaj 
mládeže. Mimo tenisu zde budou i různé 
soutěže. Proběhne rekapitulace úspěšné 
letní sezóny a již se budeme připravovat 
na zimní období. Od začátku listopadu 
začínáme v tenisové hale.    
                         R. Hloušek - TK Náchod  

   Konající se každý rok v prvním zářijovém týdnu na náchodském 
zámku a přibližují období, kdy Náchodské panství vlastnil Petr vévo-
da Kuronský a Zaháňský (1792 - 1800). Historickou tradici vévodo-
vých pobytů, během nichž ožívá náchodský zámek mnoha kulturními 
akcemi, neopakovatelnou večerní atmosférou, historickými řemesly, 
hudbou a divadlem, přibližují návštěvníkům herci, pouliční kejklíři, 
šermíři i tanečnice. Po dva víkendové dny se mohou návštěvníci v 
historickém průvodu i v zámeckých komnatách setkat se samotným 
vévodou, princeznami, i černou paní při večerních prohlídkách. Širo-
ká nabídka akcí a vystoupení je určena dětem i dospělým. Letos ožije 
slavnostmi náchodský zámek ve dnech 6 a 7. září 2008.                NA

Kadeřnictví v Novém Městě nad Metují 

nabízí volnou kapacitu 
pro nehtovou modeláž. 

„Nehtařky“ hlaste se na tel. 602 10 70 33, 
491 472 267 od 9 do 18 hod.              

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

Pro podnikatele, zaměstnance a 
důchodce úvěry již od 6.000,-Kč

* žádné poplatky předem!!
* peníze do 24 h.

Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00
www.proficredit.cz

PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o.

přijme

KVALIFIKOVANÉ 
ZEDNÍKY

do trvalého pracovního 
poměru.

Kontakt: 608 351 606                 

Centrum HARMONIE

klasická a veterinární 

homeopatie, 

ájurvédská terapie 

a produkty,

rozvoj osobnosti, 

tel. 777 132 430

www.homeopatie.euweb.cz             

Nabízíme 

stravování 

pro střední a 

malé fi rmy a 

provozovny
- rozvoz nad 5 jídel ZDARMA

tel. 728 386 034     

   Sdružení zdravotně postižených 
Náchod zve své členy a příznivce na 

výlet do Velkých Pavlovic 
17. a 18.10.2008 za 780,- Kč.

 
Odjezd z Náchoda od Tepna Klubu v 
pátek v 7.30 hod.
Boskovice - návštěva města, zámek, vinný 
sklípek, degustace, chuťovky, hudba. Uby-
tování ve více lůžkových pokojích se soc.
zařízením. Více na letáčkách, nástěnce a ve 
skřínce na Kamenici. 
Aktuální spojení: Máslová Věra 775 671 
344. Otto Volhejn 603 949 721.
   Každou středu poradenské odpoledne od 
13 - 15 hod. kde se na naše aktivity můžete 
předem přihlásit, v  klubovně Sdružení 
zdravotně postižených v MÚ Palachova ul. 
1303 Náchod.
Přejeme Vám všem radost z výletů a setkání.

Za výbor SZdP Náchod 
Olga Frühaufová 

Jan Kočnar - silniční práce Náchod

PŘIJME

stavebního dělníka 
s ŘP „C+E“ popř. jen „C“

tel. 604 203 001  

Záměr pronájmu 

bufetu

Městys Velké Poříčí

nabízí k pronájmu

ZAŘÍZENÝ 

BUFET
na náměstí.

Podrobnosti získáte osobně 

na úřadu městyse
nebo na tel. čísle 

491 482 732.

ÚVĚRY NARUBY
Pro předlužené domácnosti

Pro rozšířené podnikání
Pro všechny bez omezení

Pro ty, kteří jinde nemají šanci
Pro velký zájem

KOMBINACÍ DVOU PRODUKTŮ 
ÚVĚR NEMUSÍTE SPLÁCET

TEL.: 724 427 070

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290
Tel./fax : 491 453 373, mobil 603 531 304, andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří  renovace van 
 textilní rolety  těsnění  vestavěné skříně na míru 

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

DříveDříve

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE



výuka v Náchodě. Mám státní jazyk. zkoušky. 
Tel. 737 877 468
* Pohlídám Vaše dítě NA, ČK, HR a JA. 
Zkušennosti, spolehlivost. TEL.:774 253 315
* Zajišťujeme osobní asistenci pro klienty 
různého věku. Vy si určíte kdy k vám asis-
tent přijede a na jak dlouho. Koupání, pomoc 
při osobní hygieně, doprovody, rehabilitace, 
pedikůra. 85 Kč/1 hod. Lze hradit z příspěvku 
na péči. Tel. 491 520 308, 739 439 063
* Hledám brigádnici na výpomoc do Rych-
lého občerstvení, vhodné pro důchodce, ženy 
na MD - cca 4 hod.denně. Nejlépe z České 
Skalice. TEL.:605 864 017
* Prodám, případně pronajmu garáž v Čes-
ké Skalici ul. Zelená u Rozkoše. Kontakt: 608 
311 256, 603 997 309

* Hledám obchodního zástupce - podmínkou 
vlastní auto. TEL.:608 143 570 po 18.hod.

* Za odvoz a demontáž přenechám kvalitní 
výběh s boudou pro psa, 2,5 m x 2,5 m (bouda 
mimo). Tel. 739 672 206
* Výroba králíkáren, kurníků, psích boud - i 
zateplených, altány, přístřešky, pergoly a jiné 
tesařské práce. Tel. 773 04 20 90
* Přijmeme lektory cizích jazyků. TEL.:603 
508 779
* Tenisové lekce ve Velkém Poříčí. TEL.:736 
782 068
* Nabízíme ustájení vašeho koníka na krás-
ném statku 6 km od Náchoda. Celodenní 
péče, velké pastviny, možnost vyjížděk, výu-
ka jízdy. Nezávazná návštěva vítána. Cena 
dohodou. TEL.:776 707 735
* Přijmu zaměstnance do trafiky - na HPP 
i VPP. TEL.:608 143 570 po 18.hod.

* Hledáme do mladého kolektivu aranžer-
ku nebo floristku do nově otevřeného 
obchodu v Novém Městě n.M.. Možno plný 
úvazek, po dohodě na VPP. TEL.:608 88 77 
74

PRODEJ
* Prodám pšenici a trikitale - 400 Kč/q, šrot 
+ 50 Kč. Brambory Karin 6 Kč/kg. Slavětín 
n.Met. Tel. 732 381 524
* Prodám psí kotec, zastřešený s dřevě-
nou podlahou a dřevěnou boudou. Rozměry 
300x195x200cm.Tel:777 644 779     
* Prodám vlek za os. auto s víkem, plac. sil. 
daň na 2008, za 5900,- Kč, kameru ALLA 8 za 
800,-Kč, kotouč. mag. THOMSON st.včetně 
pásek, diaprojektor PENTACON A V 100 za 
1000,-Kč. Tel. 608 72 70 75
* Prodám kovářský plot masiv v.155 délka 
cca 31 m. TEL.: 605 966 319
* Prodám levně 4 bodové světlo na strop, 
bílé, dvojsvětlo na stěnu. Tel. 602 103 775
* Prodám nový masážní stůl - skládací 66 x 
186 - vysouvací podpěrka pro hlavu 40 cm - 
vejde se i do malého auta. Tel. 607 621 395
* Prodám vykrmené vepře ve váze cca 120 
kg, cena dohodou. TEL..: 491 424 754
* Prodám malou ledničku 75 l, DAEWOO, 
roční spotřeba el.230 kWh, za 1500,-Kč. 
TEL.:606 560 124 volat po-ne 8-20 hod.
* Prodám bílé dveře 80 L,P. Použité, vhodné 
jako provizorní na stavbu apod. Levně. Tel. 
602 103 775
* Prodám stavební míchačku na dvě koleč-
ka, stavební rozvaděč vč. ochrany, střešní 
okno Velux, 1 ks, originálně zabalené 78 x 
118 cm, tel. 608 414 664

* Prodám vybavení prodejny potravin 
- ve velmi zachovalém stavu, používáno 4 
roky. TEL.:608 143 570 po 18.hod.

* Prodám čelní nakladač ND5-17 na unif.
řadu Zetorů 56-77, nové čepy, držáky, lžíce. 
Cena na tel.606 481 939
* Prodám pískovcové kvádry a pískovcový 
sloup. Levně. Tel. 739 672 206
* Prodám nádrž na JAWA (asi pionýr, cca 
5l), karburátor, různé elektromotory zn. MEZ 
Náchod. Tel. 602 103 775
* Prodám 50 l skleněné demižony. Tel. 724 
002 593
* Prodám EUROOKNA dřevěná 120x150, 4 
ks. TEL.:608 11 00 41
* Prodám jehněčí maso - 150 Kč za kg. Tel. 
607 950 500 po 21 hod.
* Odprodám vybavení pivnice v Náchodě s 
možností i pronájmu. Tel. 608 86 98 85

* PRONAJMU BYT 1+1 V NÁCHODĚ, UL. 
BĚLOVESKÁ. MĚSÍČNÍ NÁJEM VČ.SLUŽEB 
5500,- KČ, VRATNÁ KAUCE 10000,-KČ. VOL-
NÝ IHNED, VÝHLED DO PŘÍRODY. NUTNO 
VIDĚT. T.Č.:602 747 024
* Pronajmu byt 2+1 v RD - v Náchodě - „Třešin-
kách“, internet, digi- TV, samostatný vchod, mož-
nost parkování, úložné prostory, nájemné 5500,-Kč 
+ inkaso. Tel. 604 153 123
* Prodám byt 3+1 v centru Náchoda, po rekon-
strukci, cihlový dům. Cena 1500000,-. Tel. 602 
451 944
* Prodám byt 2+1 v Náchodě. Zachovalý, nová 
okna. Cena 1100000,-. 491 422 839
* Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci v centru 
Nového Města n.M.. TEL.:604 45 27 27
* Prodám byt 3+1 v OV v Dobrušce, nová plast.
okna, fasáda, zateplení, volný ihned. Cena 1,38 mil.
Kč - při rychlém jednání možná sleva. TEL.:608 
156 417 - RK NEVOLAT
* Koupím byt 2+1 v Novém Městě nad Metují 
nebo vyměním tamtéž byt 3+1 za 2+1 s doplatkem. 
Tel. 605 163 142
* Pronajmu slunný byt 2+kk v Novém Městě nad 
Metují o rozloze 64 m2 od září 2008. Kontaktní 
tel.774 261 361
* Pronajmu byt 4+1 v Náchodě Běloveská ul., ve 
zrekonstr. panelovém domě, volné od září - října. 
TEL.:720 139 115
* Pronajmu lidem nově vybav. byt 1+1 jako 1+2, 
65 m2, jih, u N. Města n. M., příroda, garáž. tel.602 
13 42 13
* Prodám DB 1+3 SUN Náchod, výhled na 
Bražec, po rekonstrukci, cena dohodou. TEL.:604 
96 72 39
* Pronajmu byt v Náchodě 1+1, náj.4000,-Kč + 
2000,-Kč služby, kauce 20 tis.Kč. TEL.:774 699 
600, faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt v Hronově 3+1, nájemné 4500,-
Kč. TEL.:  775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostorného 
bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jaroměře. 
Byt se nachází v 1.NP cihlového domu v klidné 
části města. Ve městě je veškerá občanská vyba-
venost cena 890.000Kč. Tel: 773 268 500,775 061 
233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz

NEMOVITOSTI

* Hledáme chatu, chalupu v původním stylu i k 
rekonstrukci nejl. Machovsko, Bělý směrem na 
Teplice n/Met., cena dle stavu. Tel.: 607 939 657
* Prodám velký RD 4+1, jednogenerační v Č.K. 
Lhota na krásném klidném místě v dobrém stavu, 
cca 10 min do centra. Dům je komplet podsklepený 
(prádelna,garáž,sušárna,kotelna,sauna). Pozemek 
720 m2. Možné i s vybavením.Ihned k nastěhování. 
Cena dohodou. Email:jiri.jir@seznam.cz, tel.:736 
764 142
* Hledáme chatu, chalupu, dům k trv. bydlení na 
klidném místě, u lesa, u vody, cena otevřená, okr. 
NA,RK,TU Tel.: 608 667 734 
* Koupím dům k rodinnému bydlení nebo k 
rekreaci na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Koupím menší rodinný domek se zahrádkou 
ihned k nastěhování, platba hotově, v Hronově, 
Polici n/Met. a okolí. Tel.: 773 559 014
* Prodáme pozemek(1200 m2) pro výstavbu RD 
na pěkném místě v obci Sendraž u N.Města nad 
Metují.Sítě na pozemku, cena 220Kč/m2. Tel:602 
204 002-Ideal Reality

* Koupím stavební parcelu v Novém Městě nad 
Metují nebo blízkém okolí. Tel.: 604 73 43 45
* Hledáme RD v Č. Skalici a okolí do 2,5 mil. i 
řadový se zahrádkou. Tel.: 608 883 012
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s pozemkem 
o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.Kč. TEL.:774 699 
600, 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Chatičku max. 10-15 km od Náchoda cena oko-
lo 700 tis. i  k  celoročnímu užívání. TEL.:777 63 
85 25
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 mil.Kč. 
TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podskle-
pený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 061 
233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní dům v Hronově, který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra města Hronov. 
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu 
určitou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neu-
rčitou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 
3+1 a 1+0. Cena 2.590.000Kč,- e-mail: fninvest@
seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 1000 m2 
cena 790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepe-
ný, cena 2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz

RŮZNÉ
* Nabízím doučování angličtiny a francouz-
štiny. Tel.775 323 162
* Pronajmu nebytové prostory vhodné pro 
obchod či kanceláře v České Skalici vedle 
radnice. Volné od 10/2008. Tel. 777 222 808
* Daruji za odvoz starý nábytek. Likvidace 
domu. Tel. 776 735 513
* Provádím sečení zahrad, sadů a špatně 
přístupných svahů udržovaných i neudržo-
vaných, cena 1-1,50 Kč/m2. Volat 19-20 hod 
na tel. 605 319 638

* DOUČOVÁNÍ NĚMČINY - VHODNÉ 
PRO VŠECHNY. Hronov i Náchod. KON-
TAKT: 605 589 002
* ŠPANĚLŠTINA, ANGLIČTINA - soukr. 

za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

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

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319

Výkup i z pozůstalosti, z půdy, i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

důchodce, ženy na MD
BEZ POPLATKŮ
tel: 739 317 455

Hedáme spolupracovníky

NEBANKOVNÍ 

ÚVĚRY
pro podnikatele i zaměstnance

 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

Máte záznam v registru?
Banka Vám nepůjčí?

Zavolejte: 777 120 127 Nové Město a okolí

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

* SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ * RYCHLE** SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ * RYCHLE*
SEZNÁMENÍ

* 45-letý sportovního typu, spoután nefunkčním 
manželstvím, rád pozná ženu s obdobným problé-
mem. e-mail: fengsu@email.cz
* Muž svobodný, nekuřák, abstinent, 30 let z 
Náchoda 190/80 hledá za účelem vážného sezná-
mení ženu do 34 let z Náchoda a okolí.
Dítě není překážkou. Moje záliby: plavání, cesto-
vání, příroda, kolo, tenis. tel. 721 095 186

BYTY

* Prodám byt 3+1 v podíl. spolvl., v centru 
Č.Kostelce, cena 1.450.000,-Kč, dohoda o slevě. 
TEL.:607 765 292
* Pronajmeme nový byt 1+kk, 30 m2 v Hronově 
(bývalá jednota). Tel. 777 152 750
* Prodám DB v Náchodě na Plhově. Byt 3+1 s 
hezkým výhledem se nachází ve 4.patře panelo-
vého domu. Cena 1.100.000, při rychlém jednání 
možnost slevy. Tel. 774 856 069, RK nevolat.
* Koupím byt v OV 2+1, 3+1 ve zděném domě 
do 1,4 mil., nebo rodinný dům v okolí  Náchoda 
do 2 mil., platba hotově, SPĚCHÁ !!! Tel.: 608 66 
77 34
* Prodám družst. byt 3+1 na sídl. SUN v Nácho-
dě, 74 m2, přízemí, cena 870 tis.Kč, volný ihned. 
RK NEVOLAT!! TEL.:739 447 589
* Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 1+1 kk 
v Náchodě na Kamenici. Nájem 5900,- včetně 
inkasa., kauce 20.000 Kč. Tel. 777 551 022 po 16. 
hod.
* Prodám garzonku 30m2 v OV v Novém Městě 
n.M., lodžie, 2x výtah, bezbariérový přístup, cena 
817.000 Kč (při rychlém jednání dohoda možná). 
Tel. 604 894 544
* Pronajmu byt 1+1 v Jaroměři, nájemné 3500,-
Kč + inkaso. TEL.:775 061 233
* Prodám velký slunný byt 4+1 v OV v Nácho-
dě, Běloveská ul., plast. okna, část rekonstrukce, 
vyšší poschodí. Volný ihned nebo dohodou. Cena 
1.990.000 Kč. Tel. 604 918 897
* Pronajmu byt v Červeném Kostelci ve zděném 
domě 1+1 cca 55 m2, nájem 4000,-Kč + služby, 
kauce 12 tis.Kč. Volný ihned. TEL.: 604 774 115
* Pronajmu byt 1+1 54 m2 - v centru Náchoda, 
volný ihned, cena dohodou, tel. 776 702 006
* Koupím byt 2+1, 2+kk v OV v Náchodě nebo 
Novém Městě n.M., ne RK. Tel. 724 13 74 75

* Prodám DB 1+1 zařízený Náchod Plhov, 46 
m2, volný, 890.000,- Kč. TEL.:777 859 154, 
muffi na.p@email.cz
* Prodám družstevní byt 1+1 v Náchodě na Bran-
ce. Cena: 849 000,- Kč. Tel.  777 602 884
* Pronajmu byt 3+1 do dlohodobého pronájmu 
v Náchodě ve Starém Městě. Cena 5 000,- Kč + 
služby. Kauce. Tel. 774 311 404
* Pronajmu 1+kk s terasou 31,30 m2 v 1.NP v 
Náchodě - Lipí naproti hospodě. Náj.3500,- + 
inkaso. Kauce 15 tis.Kč. TEL.:608 90 30 70
* Hledám pronájem RD do 10 km od Náchoda. V 
případě dohody je možná i rekonstrukce RD. Tel. 
602 304 911, 774 54 54 54
* Prodám byt 3+1 možno i s garáží v Novém Měs-
tě nad Metují. TEL.: 606 629 767
* Pronajmu 3+1 74 m2 ve 4.NP Václavická ul. 
Náchod Branka. Náj. 5000,-+ inkaso. Kauce 20 tis.
Kč. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmeme byt 1+1 34 m2 v centru Náchoda, 
cena 4600,-Kč + inkaso, velmi pěkný, parkování v 
uzavřeném areálu. TEL.:777 152 750 v prac.dny 
do 18.00 hodin
* Pronajmeme byt 1+1(42m2) v I.patře, po rekons-
tr. (plast.okna, nová kuch linka..), v Novém Městě 
n.M.-Krčín. Nájemné 4.000,-Kč/měs.+ služby. 
Tel.602 204 002 - Ideal Reality
* Prodám panelový družstevní byt 2+1, 56m2, 
Náchod-Plhov. Byt je slunný, prostorný, 3.NP, 
výtah, balkón, sklep, parkovací místo před domem. 
Cena: 950 000 Kč. Kontakt: 605 182 608
* Pronajmu byt 3+1 v České Skalici. Volejte 776 
868 321
* Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt 1+1 v 
Novém Městě n.M., Nad Stadionem 1322, 1. pod-
laží. Inf. na tel.: 733 131 189
* Pronajmu pěkný byt v Úpici, 1+1, 42 m2, část.
zařízený, volný od 1.10.08. TEL.:602 284 585
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě na Brance, nová 
kuchyně. TEL.:602 247 247
* DLOUHODOBĚ PRONAJMEME GARSON-
KU V NÁCHODĚ, ve zděném nově zaterpleném 
domě, u centra města. Garsonka je po celkové 
rekonstrukci, NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, kou-
pelna, kuchyň, plovoucí podlaha, patrová postel. 
Celková rozloha 25,3 m2 + koupelna 4,35m2. Ihned 
k nastěhování. Cena 4200,-+ inkaso (v ceně jsou 
zahrnuté 4vstupy do solné jeskyňky každý měsíc). 
Požadujeme kauci tři nájmy předem. POUZE 
VÁŽNÍ ZÁJEMCI. INFO NA TELEFONU: 608 
777 727
* Vyměním byt 3+1 - 84 m2 s balkonem za 2+1, 
1+1 v cihlovém družst.domě v České Skalici. Cena 
dohodou nebo doplatek, příp.prodám. TEL.:604 
746 848. RK NEVOLAT
* Pronajmu byt 1+1 Běloveská v Náchodě, 
nájemné 5000,-Kč vč.inkasa. Kauce 5000,-Kč. 

TEL.:731 90 55 47
* Pronajmu garsonku 30 
m2 v Novém Městě nad 
Metují po rekonstrukci. 
Dům je zateplen. Při nástu-
pu kauce 15000,-Kč. Tel: 
608 323 373
* Pronajmu 2+1 domek v 
Náchodě, částečně zaříze-
ný, k celoročnímu bydlení 
s velkou zahradou v pří-
rodním prostředí. V domku 
je etážové topení, je nutné 
topit tuhým palivem. V pří-
padě zájmu zašlete SMS na 
tel. č. 00421 902 657 380

KUŘICE
ve stáří 12 týdnů červené a černé

ČERVENÝ KOSTELEC, Chovatelské potřeby
Prodej 18. září 2008

Tel. 491 461 414, 
mobil 774 197 388      

NUTNO 

OBJEDNAT!

KOUPÍM

* KOUPÍM KŘESLO Z 50.LET S DŘEVĚNÝ-
MI KULATÝMI PODRUČKAMI, ZÁVĚSNÉ 
(ČALOUNĚNÉ KŘESLO LZE VYJMOUT Z 
DŘEVĚNÉ KOSTRY) SPĚCHÁ!!!  Telefon 775 
60 77 20
* Koupím autoplachtu, starší, použitou, min.roz-
měr 250 cm x 250 cm, 2 ks. TEL.:604 437 128
* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohledů, případně vykoupím. Kupuji řády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 
735 593

* Koupím kozu, bílou, krátkosrstou. Tel. 607 950 
500 po 21 hod.
* Koupím staré hračky a hudební nástroje. Tel. 
776 139 418

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 6000,-
Kč/týden. TEL.:603 731 609

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

* Kavkazský pastevecký, štěňata bez PP - čisto-
krevná, mohutná, k odběru ihned, cena 4000,-Kč, 
oba rodiče k vidění. Tel. 776 04 20 90

AUTO - MOTO

* Prodám ŠKODA 100 MB, r.v.69, garážovaná, 
bez STK, dobrý stav, vhodná k přestavbě na vete-
rána, originál náhradní díly, seznam dílů a foto 
zašlu e-mailem. Cena dohodou. Tel. 774 370 665
* Prodám Seat Toledo 1,9 TDi, r.v.95, metalíza, 
alu kola, ABS, 2x airbag, 4x zimní pneu s disky, 
stavit.volant, šíbr, palub.počítač, nová spojka, cena 
46.000,-Kč. TEL.:777 247 114
* Prodám Škodu Fabii Classic 1.4, 44kW, ben-
zín, r.v. 2002, najeto 100.000km, zabezpečení con-
struct, posilovač řízení, autorádio, 1. majitel, ser-
visní knížka, STK 5/2010, barva hráškově zelená;
nové letní pneu. Cena 120.000Kč. Při rychlém 
jednání včetně zimních pneu + disky. Tel. 603 419 
218
* Prodám MITSUBISHI GALANT, r.v. 94, 
garážovaný, výborný stav. Tel. 774 30 80 86
* Prodám ŠKODA FAVORIT tmavě modrý, r.v. 
93, najeto 140.000 km, dobrý tech. stav, STK 07/09. 
Cena 15.000 Kč. V.Poříčí. Tel. 777 11 43 01
* Prodám Škoda Favorit, r.v.1993, naj.123 tis.
km, STK do 9/09, tmavě červená barva, mlhovky, 
rádio + 4 disky, cena 14 900,- DOHODA, dobrý 
stav. TEL.:777 840 464
* Prodám Š 135 L - Favorit, r.v. 1992, výborný 
stav, garážovaný, najeto pouze 30 tis. km, TK 
12/09. Cena dohodou, na tel. 491 427 513 večer

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁŘ
*Komenského 29, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602204002

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

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU 

800 282 282

Restaurace v Č. Čermné u Náchoda
Nachází se u hl.komunik. 1NP-výčep, salonek, 
kuchyň, sklad, kotelna, 2NP-sál s výčepem, 
byt1+1. Poz.551 m2.
Cena: 1,1 mil.Kč

Družst. byt 1+kk v N. Městě n. Met.
Udržovaný byt (29m2) je ve 4.patře panel.
domu,v klidné části Malecí,s balkónem situo-
vaným na JZ.
Cena: 690.000,-Kč

Družst. byt 3+1v Náchodě-Plhov 
Je po rekonstr.(74 m2)-zděné jádro, nová koupel-
na, WC, plov. podlahy..v 5. patře, s balkónem do 
klidné části
Cena:1,48 mil.Kč

Vážení spoluobčané,
pro velký zájem byl zahájen 

prodej druhého 
vydání DVD s názvem:

Za historií 
Nového Města nad Metují.

DVD ukazuje historii města od založení v roce 
1501 až po jeho současnost ve formě starých foto-
grafií, historických dokumentů, zajímavých video-
pasáží a to nejen z Nového Města nad Metují, ale i 
zajímavosti z blízkého okolí.
Můžete DVD koupit pro sebe, nebo jako vhodný 
dárek.
DVD se prodává v Informačním centru a v Novo-
městském muzeu - jeho koupí přispějete i na čin-
nost těchto městských zařízení.
DVD si můžete také objednat i po internetu na strán-
kách www.falkar.com nebo na tel.606 629 767

Děkujeme za projevený zájem

DVD nejen pro rybáře!!!

Vážení, máte možnost si koupit jako dárek DVD pro 
sebe, nebo známé. DVD je nabito exkluzivními záběry 

jak rybářskými, tak kamerou.

Na DVD jsou kapitální ryby a pohled na ně, 
jak se loví.

www.falkar.com , tel.606 629 767
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NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

ZIMA 2008/2009 - ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZIMNÍ DOVOLENÉ  ZA SLUNÍČKEM  
Výhodné slevy za včasný nákup do 15.9.2008, děti až do 15 let zdarma. 

****
V nabídce také katalogy na ZIMU 2008/2009 –LYŽE!

*****
!VELKÝ VÝBĚR LAST MINUTE ZÁJEZDŮ!

****
!VELKÁ NABÍDKA ADVENTNÍCH ZÁJEZDŮ S ODJEZDEM Z NÁCHODA !

****
DIVADLO BROADWAY – HUDEBNÍ KOMEDIE ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA  8. 11. 2008 OD 18:00 Divadelní adaptace 

populárního filmu, hraji: Richard Genzer, Ladislav Potměšil, Zuzana Norisová a další! Cena: 1 100,- Kč + doprava, pro zájemce program 
v Praze s průvodcem

****
DIVADLO HYBERNIA – VESELOHRA SE ZPĚVY ŠVEJK 8. 11. 2008 OD 18:00

V hlavní roli Švejka Dalibor Gondík, upravil a režíroval Václav Postránecký, hudební doprovod kapela Šlapeto!  Cena: 1 050,- Kč + 
doprava, pro zájemce program v Praze s průvodcem

****
STAVOVSKÉ DIVADLO – ČINOHRA DON JUAN – 24. 10 .2008 OD 19:00

Miroslav Donutil ve své další životní roli, příběh Vás ohromí barevnou scénou a nádhernými kostýmy!
Cena: 850/800,- Kč dle kategorie vstupenek + doprava

****
NÁRODNÍ DIVADLO – ČINOHRA LUCERNA – 16. 11. 2008 OD 14:00

Nová premiéra hry od Aloise Jiráska, hrají: Taťjana Medvecká, Vlasta Chramostová, David Matásek a další… Cena: 700/600/550,- Kč 
dle kategorie vstupenek + doprava

****
DIVADLO KALICH – NOVÝ ČESKÝ MUZIKÁL TOUHA – 14. 12. 2008 OD 14:00

Lucie Vondráčková a další v upravené verzi filmu Kvaska! Po představení procházka vánoční Prahou!
Cena: 1149/1049/949/849,- Kč dle kategorie vstupenek + doprava

****
!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

Navštivte nás v Naši nové prostornější provozovně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené.

Venclík J. 604 715 135, 737 672 191    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO 
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM PODŘEZÁVÁNÍM

- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍNŮ

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga

UČEBNICEUČEBNICE – bez starostí
 U nás koupíte učebnice pro všechny typy středních škol.
 podle částky nákupu praktické dárky (pravidla na prodejně)
 poskytujeme množstevní slevy
 dejte nám seznam - ostatní zařídíme - k vámi danému datu připravíme

Dále u nás koupíte:  od leporelek a dětské liter.po zákony a manuály vše :)

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

Pár kroků navíc pro zdraví, nohy nám zotaví. Proč jít rovně, když můžu jít za roh a vybrat si výborně :)

Naproti kinu Vesmír: Hurdálkova 206, 547 01  Náchod

GS GALEN, sdružená gynekologická ambulance

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

Ordinační hodiny a tel. číslo 491 421 625 zachovány

přijme pracovníka na pozici

ASISTENT/-KA 
VÝROBY

Požadavky:
 ÚSO s maturitou
 znalost práce na PC
 řidičský průkaz sk. B
 příjemné vystupování
 komunikativnost
 samostatnost
 zodpovědnost

Dále přijme

ZÁMEČNÍKA
a 

ELEKTROMONTÉRA
Požadavky:

 vyučení v oboru
 řidičský průkaz sk. B
 spolehlivost
 samostatnost

Kontakt:
Velké Poříčí čp. 177
telefon  491 482 500

e-mail drapacova@eldr.cz

 opravy havarovaných vozidel na rovnacím rámu
 opravy i silně zkorodovaných karoserií
 nástřik spodků a dutin vozidel

AUTODÍLNA ŠEVČÍK - PROVODOV
MECHANICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ OPRAVY VOZIDEL

ALEŠ ŠEVČÍK
723 588 725

MECHANICKÉ OPRAVY

autodilnasevcik@seznam.cz

JAN ŠEVČÍK
 776 227 724

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

PRONÁJEM
KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V BROUMOVĚ

zadní trakt Mírové náměstí 98, Broumov - průchod z náměstí 
objekt po kompletní stavební rekonstrukci v prvním patře: 

 4 kanceláře kompletně vybavené moderním nábytkem kuchyňský 

kout vybavený linkou a ledničkou  sociální zařízení v přízemí 

 parkovací místo v garáži  samostatné plynové vytápění 

 telefonní síť (rozvody + ústředna s provolbou) 

 počítačová síť (rozvody) zabezpečovací systém pro celý objekt

Informace na tel.č.: 491509573, J.Stanik

E-mail: dk.broumov@daukm.cz

DIABETOLOGICKÁ a INTERNÍ ORDINACE 
MUDr.Hany Müllerové v NÁCHODĚ

oznamuje, že od 15.9.2008 bude po dobu rekon-
strukce polikliniky přemístěna do areálu dolní nemoc-

nice, do budovy bývalé infekce.
Ordinace je v přízemí - vchod je v zadní části budovy.

Parkoviště je zajištěno v Nemocniční ulici, odkud 
bude také otevřen vchod přímo k budově.

Provoz ordinace se nemění, včetně ordinačních hodin 
i telefonu 491 424 191

V případě NOUZE volejte 603 30 60 38  

Pronajmu 

prostor k podnikání 
na frekventovaném místě v 

Náchodě.

TEL.:608 143 570 po 18.hod.

Farma Turov  (Rokytník u Hronova)

Víkendové tábory s koňmi pro děti 2008

Termíny: 

1) 5.9. - 7.9. 2008  2) 12.9. - 14.9. 2008

3) 19.9. - 21.9. 2008

 Kapacita: 20 dětí   Věk: 7 - 16 let   Ubytování: ve stanech   Cena: 1 600 Kč

                                

Podzimní prázdniny v sedle 2008

Termíny: 

1)24.10. - 29.10. 2008 (pátek 17:00 - středa  10:00)

2) 29.10. - 2.11. 2008 (středa 14:00 - neděle 17:00)

 Kapacita: 20 dětí  Věk: 8 - 16  let   Ubytování: v budově   Cena: 2 600 Kč

Náplní dne bude jízda na koni, ježdění na jízdárně, 

péče o koně a různé hry a bojovky.

Objednávejte tábory již nyní na tel. čísle: 724 521 210 

Mertlíková Markéta, www.kone-rokytnik.cz



Klempířské Klempířské 
a pokrývačské a pokrývačské 

prácepráce
mobil 777 155 344

E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

eštaP klempířství

Jsme potravinářský řetězec, zaměřený 
na obslužný prodej čerstvých výrobků.
PŘIJMEME PRO NOVOU PRODEJNU
Masa - uzenin -  lahůdek a pečiva

v objektu Plusu NÁCHOD

VEDOUCÍ
PRODEJNY

ZÁSTUPCE
VEDOUCÍ

ŘEZNÍKA
Nabízíme  mimořádně atrak-
tivní zaměstnanecké výhody 
vyplývající ze zázemí a jistoty

velké a silné společnosti.

! VOLEJTE IHNED !
p. Jarý, tel.: 602 272 376

Pro zelenou známku do VAKu
   Stanice měření emisí provádí měření na vozidlech 

následujících značek: Škoda, Volkswagen, Audi, Seat, Peugeot, 
Renault, Citroen a Ford za velmi příznivé ceny.

Objednávky přijímá:  pan Štěpán tel: 491 419 233
e-mail:  ps.vedouci@vakna.cz

Čištění septiků, žump a prohlídky kanalizací
Nabízíme čištění septiků, žump a kanalizací moderními 

fekálními a kanalizačními vozy za výhodné ceny. 
Dále provádíme prohlídky kanalizací pomocí

nejmodernějšího kamerového systému.

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

Nabízejí následující služby

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

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

  Nový hotel v Náchodě přijme do HPP, 
VPP i na brigádu pokojskou.

Požadavky: pracovat samostatně, 
odpovědnost za svěřený pracovní úsek, 
upřednostňujeme zkušenosti v hotelu 

nebo penzionu. 
Nástup možný ihned, mate-li zájem o 

více informací, zašlete prosím životopis 
s kontaktem  + foto zn. pokojská 

 na e mail : info@hotel-tommy.com  

„ POKOJSKÁ  DO HOTELU „

Váš dodavatel dveří

tel.:491 421 450
fax :491 451 144

mobil:777 809 933
www.stada.cz

e-mail:stada@stada.cz

Podhradní ul.859
552 03 Česká Skalice

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
 praxe na obdobné pozici   min. ukončené SŠ vzdělání  flexibilita a komunikativnost 

 týmový přístup a inovativnost  komunikativní znalost Aj nebo NJ podmínkou

Technolog/Konstruktér
Požadavky: 

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

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

Seřizovač CNC strojů 
do dvousměnného provozu

Plánovač výroby

Požadavky: 
min. ukončené SOU   strojírenská praxe   spolehlivost   flexibilita, slušnost

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

Nabízíme:
 práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem pro 

významné zákazníky z automobilového  a topenářského průmyslového segmentu
  Možnost zaměstnání i pro pracovníky s částečnou ZPS

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

PRONAJMU 
PROSTOR 

v zavedeném salonu 
v NÁCHODĚ naproti Kinu Vesmír.

Vhodný pro masérské, 

kosmetické služby apod. nebo jako kancelář. 

Zázemí odděleného prostoru

TEL.:603 194 192       

MUDr. Romana Macháčková
ODBORNÝ KOŽNÍ LÉKAŘ

tel.: 605 591 006
e-mail: bezvrasek@seznam.cz

Provádíme ekologickou 

likvidaci vozidel 

s možností odtahu 

nepojízdného vozidla. 

Tel. 774 455 454, 723 378 320  
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* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 HODIN DENNĚ

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 

Pronajmu nebytové 

prostory k podnikání na 

náměstí v České Skalici
 
I. patro, 86 m2.

Tel. 605 722 482

ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
přijme

UČITELE I. STUPNĚ
tel: 491 465 813

zsck@zsck.cz   

491 421 711 

obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ MODELŮ
Roku   Roku   
   2008   2008

soustružníka

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

tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

- MATRACE -

ELA MAXI
akční cena 2390,-Kč včetně DPH

rozměr 90 x200
Prodloužená záruka 4 roky

pro Váš spokojený spánek a krásné sny



tématická strana novin         tématická strana novin         tématická strana novin         

festival roztančil a okouzlil

 Diváci si to na festivalu užívají, a to i nejen díky bohaté nabídce chladivého občerstvení (jak dokazuje náš snímek). Připravena 
je pro ně  celá řada doprovodných akcí, včetně populární fotosoutěže o nejzajímavější festivalové okamžiky.

 Tanečníci italského souboru La Rondinella, který na festivalu prezentoval tradice regionu Basilicata z přelomu 18. a 19.
století. Italové samozřejmě na pódiu nezapřeli svůj jižanský temperament. 

 Média na festivalu pochopitelně nechyběla. Fotoaparáty a kamery běžely a exponovaly na plný výkon. Ostatně, není 
se co divit. I pan Komenský říkal, že svěřovat zážitky pouze paměti není dobré, protože naše paměť je prchavá...

 „Život je jako píseň, ve které vyzpíváváme naše sny...“ I tak se slovy představuje soubor, který do Červeného Kostelce 
přijel - přiletěl až z dalekého TAIWANU. A bylo to zajímavé vystoupení, ve které dominovaly pěvecká a hudební složka.        

Před lety jsme v novinách ECHO poprvé 
použili pro charakteristiku Mezinárod-
ního folklorního festivalu v Červeném 
Kostelci výrok spisovatele Milana Kun-
dery: Folklor je tunel pod dějinami. Ani 
dnes neznám lepší definici pro kulturní 
setkávání mnoha národností, výjimečně 
univerzální právě společným jednacím 
jazykem - lidovou tradicí, folklorem... 
Folklor je tunel pod dějinami, cesta ply-
noucí z minulého do budoucího, koryto 
dávné podzemní řeky, kterou stále cosi 
čistého plyne zatímco nad ní hromuje, 
lomozí a skřípe postindustriální civiliza-
ce XXI. století.

   Historie Folklorního festivalu v Čer-
veném Kostelci se začala psát již v roce 
1952, kdy se v lokalitě hradu Rýzmburk 
(u Babiččina údolí) uskutečnila lido-
vá slavnost. Semeno padlo na úrodnou 
půdu. Symbolem další bohaté sklizně 
byl i letošní, již padesátý čtvrtý ročník 
festivalu, který se uskutečnil v červeno-
kosteleckém areálu u tamního divadla 
J.K.Tyla ve dnech 20. - 24. srpna 2008.

V devadesátých letech minulého století 
měl festival doslova na kahánku, když 
se po restitucích dostal rýzmburský are-
ál do soukromých rukou a byla ohrože-
na samotná existence této kulturní akce. 
Počínaje 39. ročníkem se festival „U Nás 
na Náchodsku“ koná v přírodním areálu 
v Červeném Kostelci. Formálním potvr-
zením „splynutí“ festivalu s tímto měs-
tem je nakonec i změna názvu. Zájem o 
festival roste z řad odborných kruhů i 
laické veřejnosti. Nyní je festival pořá-
dán pod patronací organizace UNESCO 
(v rámci mezinárodní organizace lidové-
ho umění I.O.V.). Červený Kostelec se 
tím dostal na kulturní mapu světa.

Text a foto Mirek Brát

BARVY

HUDBA

SPONZOŘI 
FESTIVALU

ul. Manželů Burdychových 256 
549 41 Červený Kostelec

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

Vaše spojení s bezpečím...

Knižní projekt MARE NOSTRUM (Naše 
moře) Mirka Bráta navazuje na vydání kni-
hy Thalassa - Evropou v kapce vody, kterou 
vydalo pražské nakladatelství NAŠE VOJ-
SKO v závěru loňského roku. Cílem vydá-
ní knihy Mare nostrum je propojení zemí 
okolo Středozemního a Černého moře pro-
střednictvím reportáží, článků a fotografi í. 
Dnešní svět je díky moderním technologiím 
propojený a globalizovaný a též vstupem do 
evropských struktur se Česko stává „hrá-
čem“ i v těchto, jen zdánlivě vzdálených 
lokalitách. Speciální kapitolu bude mít v 
knize Mare nostrum i Česká republika. Více 
informací na ofi ciálním webu projektu na 
adrese www.marenostrum.cz

PROJEKT MARE NOSTRUM

www.marenostrum.cz

Slévárna TUPRON s.r.o.
Soukromá slévárna šedé litiny

 díly pro stavbu kamen a krbů
 díly pro strojírenský průmysl, ventily
 okrasná litina, komerční litina

Slévárna TUPRON s.r.o.
549 41 Červený Kostelec, Stolín 71
tel. 491 461 245, fax: 491 462 113

e-mail: tupron@tupron.cz, www.tupron.cz DÁLKOVÉ STUDIUM JAZYKŮ

Navita a.s., Olešnice 337, 549 41 Červený Kostelec
Tel. 491 461 257, tel./fax : 491 461 258

e-mail: navita@navita.cz

            Zajišťujeme pro Vás

CELOROČNÍ PRODEJ
* brambory – velmi rané, konzumní, krmné, loupané (vakuově balené)

* cibule a mrkev (i loupaná vakuově balená)
* zelí (kysané) do závodních  a školních jídelen i do restaurací

PRIVÁTNÍ 
VETERINÁRNÍ POLIKLINIKA

MVDr. Slavomír Šticha
Náchodská 839,  549 41 Červený 

Kostelec

491 461 808, 602 162 367
- Stomatologie - Chirurgie

- Neurologie - Interna
- Laboratoř - RTG, EKG

- Ortopedie

* vystavení potřebných dokladů 
pro EVROPSKOU UNII

NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST
Výjezdy k velkým zvířatům         

Červený Kostelec - tradice hodnot mezinárodní folkloristiky, 
Červený Kostelec - tradice špičkového českého strojírenství...

kontakt: SEMET s.r.o., Rybničná 500, Červený Kostelec 549 41, tel. 491 462 586, 
fax: 491 462 130,  e - mail: semet@semet.cz, www.semet.cz     

Společnost SEMET realizuje s úspěchem zakázkovou výro-
bu dílů a montážních celků vyrobených z plechu. Dále je zde 
výroba klempířských obrubovacích strojů, zakružovacích 
strojů na profi ly, ručních a pneumatických lisů pro tuzemské i 
zahraniční odběratele.



Farní charita Náchod hledá pro svůj projekt SV. ANNA Domov pro matky s dětmi

Pracovnice v soc. službách, případně sociální prac. pracov-
nice pro týmovou a samostatnou  činnost v projektu

Požadavky: 
 Minimálně středoškolské vzdělání (150 hodin akredit. kurz  zdravotnické-

ho/pracovníka v soc. službách nebo VOŠ  VŠ vzdělání  v sociálním oboru 
je výhodou)  Bezúhonnost  samostatnost   zodpovědnost  schopnost 

týmové práce  znalost obsluhy PC
Nabídka: 

 Zajímavé a tvůrčí povolání   odborný růst   vhodné pracovní a technické 
zázemí   možnost dalšího vzdělávání a specializace ( Plný pracovní úvazek 

nebo částečný pracovní úvazek  dle dohody).

Máte-li  zájem  o  výše  uvedené pracovní místo, dostavte se na informační 
setkání v 1. patře objektu Farní charity Náchod, Mlýnská 189, Náchod

žluto-hnědý vícepatrový dům s průjezdem naproti parkovišti „U Bílé Růže“

Dne 15. 9. 2008 v 10.00 nebo v 15.00 hodin 
S sebou přineste strukturovaný životopis a fotografi i

Nemůžete-li se dostavit, kontaktujte nás na  tel. 491 433 499 další informace o 
organizaci: www.charitanachod.cz

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zaměstnance, podnikatele, 
důchodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

20 tis. - 2 mil.
bez zástavy,

řešíme problémové klienty,
exekuce najdeme řešení,

tel: 775 059 388

Pro zaměstnance, maminky, 
důchodce a podnikatele

LEVNĚJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065        

BEZ RUČITELE!

Půjčky!

BEZ POPLATKU!

Podmínky:  SŠ vzdělání  schopnost 
komunikace se zákazníky příjemný 

vzhled i vystupování

Do regionální pobočky v Náchodě přijmu

Informace na tel.:777 345 132 PO - PÁ

2 asistenty/ky 
pro prodej

Pronajmu 
malou kancelář se soc.zař.

Česká Skalice - náměstí
TEL.:604 437 128  

Náchodský pivovar - 
Pondělní zasedání Městského zastupitel-
stva v Náchodě (8.9. od 15 hod. v Beránku) 
se bude opět zbývat osudem Náchodského 
pivovaru a.s. Zájem o koupi akciíí pivova-
ru projevily tři subjekty, které nabízejí od 
145 do 150 milionů korun. Silná skupina 
zastupitelů však prodávat pivovar nechce 
a tak bude hlasování velice zajímavé.
   Pomoc při řešení převážně daňovýcah 
problémů spojených s prodejem akcií 
Pivovaru Náchod a.s. nabídl vedení radni-
ce i senátor ing. Petr Pakosta, který nám 
poskytl následující rozhovor.

pouze s jediným potenciálním kupujícím 
a na veřejnost o těchto jednáních pronik-
ly jen kusé informace. Prostor pro různé 
spekulace byl tak opravdu veliký. V dru-
hém kole pak byla na webových stránkách 
města Náchoda
zveřejněna stručná nabídka na prodej 
100% akcií pivovaru. Není zřejmé, co se 
vlastně prodává, jestli v majetku pivovaru 
zůstane dostavba Beránku či nikoliv, jak to 
bude s úvěrem, který si pivovar na dostav-
bu vzal od banky a podobně.

 Jak by podle vás měl takový prodej 
probíhat?
   Za optimální postup bych považoval, 
kdyby město nejprve rozhodlo, zda akcie 
pivovaru prodá a v případě, že ano, jak 
bude naloženo s onou dostavbou Berán-
ku a souvisejícím úvěrem. Nevím, jestli 
si někdo uvědomuje, že zde hrozí řada 
rizik, mimo jiné i v oblasti daní. Jednou z 
vhodných možností je například rozdělení 
pivovaru na dvě společnosti. Byl by zde 
tedy jasný, schválený a zveřejněný pro-
jekt prodeje. Až potom by měli být oslo-
veni zájemci s tím, ať předloží konkrétní 
nabídky. Poté by město rozhodlo o prodeji, 
a to nejlepší nabídce. Podmínky by měly 
být stanoveny tak, že jediným kritériem 
by měla být cena, je to kritérium spraved-
livé a transparentní. V minulosti jsem se 
na podobných projektech podílel a vím, že 
tento postup dobře funguje.
* Ale co když nový majitel pivovaru 
ukončí výrobu piva v Náchodě?
   Budou-li konzumenti piva pít náchod-
ské pivo, pak není důvod výrobu ukončit. 
Pokud by pro náchodské pivo nebyl odbyt, 
pak zastaví výrobu každý vlastník, i měs-
to. Ale Primátor je podle mého přesvědče-
ní natolik kvalitní pivo, že podobné riziko 
nehrozí. Současný stav má důvody spíše v 
oblasti marketingu.
   Jestliže má ale město obavu, že nový 
vlastník výrobu piva ukončí, je možné 
podmínku zachování výroby vhodným 
způsobem zapracovat do podmínek pro-
deje tak, aby každý potenciální zájemce o 
pivovar věděl, do čeho vlastně jde.

* Děkuji za rozhovor. Karel Petránek

 Co říkáte plánu vedení města Nácho-
da prodat 100% akcií pivovaru?
   Zastávám názor, že města či obce by 
neměly vystupovat jako podnikatelé. 
Poslání měst či obcí je jiné, navíc v  podni-
katelských subjektech je často třeba činit 
rychlá rozhodnutí a to bývá ve společnos-
tech vlastněných a řízených městy či obce-
mi problém.
   S myšlenkou prodat akcie náchodské-
ho pivovaru se tedy ztotožňuji. Jiná věc 
ovšem je, jakým způsobem se to provádí.
Podobné prodeje musí být zcela transpa-
rentní, aby nebyl prostor pro jakékoliv 
pochybnosti o regulérnosti takového pro-
deje.

 Vy si tedy myslíte, že způsob prodeje 
akcií v pořádku není?
   Řekl bych, že dosavadní postup je určitě 
nešťastný. V  prvním kole město jednalo 

  Dnešní moderní dobu si již bez znalosti alespoň jednoho světového jazyka nelze představit. S postupným propojováním 
zemí světa roste potřeba schopnosti dorozumění s lidmi z  různých částí naší planety. Již řadu let zažíváme příliv zahra-
ničních fi rem, které v naší zemi podstatným způsobem rozšiřují pracovní příležitosti. Tyto příležitosti nám nabízejí vyšší 
výdělky a vyšší životní úroveň. Na stranu druhou však kladou vyšší nároky na naše znalosti. Často se jedná především 
o znalosti jazykové. Těch využijeme také při cestování, v  oblasti internetu nebo v souvislosti s dalším vzděláváním a 
rozšiřováním našich schopností.

Vybrat si
   Palčivá otázka v oblasti studia cizího jazyka tkví ve způsobu, jak se námi 
zvolenou řeč naučit. Dnešní doba nabízí nepřeberné množství učebnic, a 
tak mnozí z nás zkoušejí štěstí jako samoukové. Tato varianta však není 
vhodná pro každého- ať už z  nedostatku pevné vůle a schopnosti „přinutit 
se“ pravidelně studovat nebo z důvodu chybějící zpětné kontroly a pomoci 
kvalifi kovaného učitele. Většina z nás tedy volí specializované vzdělávací 
zařízení. Je jich spousta, tak podle čeho vybírat? Tuto otázku jsme konzul-
tovali s majitelkou náchodské jazykové školy, MAGIC ENGLISH s.r.o., 
Lucií Šabatovou. Co Vaše škola svým studentům nabízí?

Kvalitní škola
   Jazyková škola MAGIC ENGLISH s.r.o. umožňuje zdokonalení vybra-
ného jazyka v rámci všeobecných kurzů a kurzů zaměřených na složení 
jazykové zkoušky. Jedná se zejména o státní jazykové zkoušky, zahraniční 
zkoušky, maturity nebo specializované kurzy zaměřené na obchodní jazyk 
či jinou oblast. Škola zajišťuje také fi remní výuku ve více jak 50 fi rmách. 
Mezi nejčastěji vyhledávané jazyky patří angličtina, němčina, francouz-
ština, španělština, italština a ruština. Výuka probíhá individuálně nebo v 
malých skupinkách, dle přání zákazníka. Majitelka jazykové školy MAGIC 
ENGLISH s.r.o. Lucie Šabatová říká: „Nízký počet studentů ve skupině 
umožňuje jazykové škole udržet vysokou intenzitu výuky a přitom zacho-
vat výhodu skupinových kurzů. To, společně s vysokou kvalitou učitelské-
ho sboru a příjemným zázemím, zajišťuje nejlepší možný výsledek, který 
bychom od absolvování podobného kurzu očekávali.“ Toto tvrzení podpo-
rují nejenom kladné ohlasy studentů, ale také skutečnost, že MAGIC ENG-
LISH s.r.o je držitelem prestižního certifi kátu Oxfordské Univerzity, který 
vysokou kvalitu výuky zaručuje.

Sídlo jazykové školy MAGIC ENGLISH s.r.o. zájemci naleznou v  centru 
Náchoda při výjezdu z náměstí v Zámecké ulici. Učebny disponují moder-
ním vybavením, pomáhajícím při realizaci výuky. Učitelé hodiny pečlivě 
připravují, a tak, díky svým dlouholetým lektorským zkušenostem, si stu-
denti z každého setkání mohou odnést maximum. Majitelka školy MAGIC 

ENGLISH s.r.o. ještě dodává: „Učitelé pravidelně podstupují školení, aby neustále zvyšovali svoji kvalifi kaci, a to jak v 
oblasti jazykové, tak i v oblasti pedagogické. Při jejich výběru klade naše škola důraz na schopnost učitele navázat vztah 
s žákem a zaujmout jeho pozornost. Je velice důležité, aby se žák cítil příjemně v prostředí, kde probíhá výuka. Proto 
dbáme, aby vyučovací prostory v našich klientech příjemné pocity vyvolávaly. Realizace kurzů v prostorách vybraných 
zákazníkem taktéž není překážkou“.

Začít co nejdříve
   Jako jedna z mála, jazyková škola MAGIC ENGLISH s.r.o. pořádá 
kurzy pro děti předškolního věku. Nejnovější studie prokazují mnohé 
výhody včasného začátku studia cizího jazyka. Protože malé děti ještě 
nemají ukončený vývoj mluvidel a sluchových orgánů, snadněji se učí 
jinému zvukovému systému a tudíž i jinému jazyku. Člověk 21.století 
stále častěji pátrá po důvodech, proč by měl to či ono dělat a malé děti 
nejsou výjimkou. Jazyková škola Lucie Šabatové motivuje své nejmenší 
žáky možností získat prestižní, celosvětově uznávané, Cambridgské cer-
tifi káty, a to ve třech úrovních obtížnosti: Cambridge Starters (pro děti 
od 7 let), Cambridge Movers (8-11 let) a Cambridge Flyers (9-12 let). 
Aby dítě certifi kát obdrželo, musí úspěšně zvládnout zkoušku, ověřující 
nejenom gramatické znalostí, ale také čtení, psaní, konverzaci nebo poro-
zumění vybranému poslechu. Rodiče tak mohou své ratolesti nabídnout 
jedinečnou průpravu pro pozdější absolvování „dospěláckých“ certifi -
kátů, v nichž uchazeči procházejí stejným způsobem testování, pouze s 
rozdílem obtížnější varianty. Cambridgeské zkoušky v dnešní době před-
stavují stále významnější součást vybavení do života a svým držitelům 
zajišťují nejenom snazší získání práce, ale také patřičné platové ohodno-
cení. O serióznosti těchto přípravných kurzů svědčí i fakt, že zájemci pro-
cházejí testem vstupním. Pro školní rok 2008/2009 se tento test uskuteční 
druhý a třetí týden v září 2008, vždy od 16 hodin v budově fi rmy MAGIC 
ENGLISH s.r.o. Konkurence ve znalostech cizích jazyků s každým dnem 
narůstá a v případě angličtiny toto platí dvojnásob. Pakliže hledáte smys-
luplné využití volného času vašeho dítěte, zvažte možnost jeho přihlášení 
do jazykových kurzů a nepromeškejte tuto jedinečnou příležitost.

   V pestré nabídce jazykových škol není snadné vybrat tu kvalitní. 
Důležitou roli sehrává osobní zkušenost, stejně jako viditelné výsledky. 
MAGIC ENGLISH s.r.o., dle výše popsaných skutečností, v konkurenč-
ním boji bez problémů obstojí. Pole své působnosti navíc rozšiřuje i za 
hranice kraje, a proto, pokud máte zájem o další informace ohledně stu-
dia na této škole, navštivte internetové stránky nebo využijte telefonního 
čísla v níže uvedeném kontaktu. Pracovníci školy vám ochotně zodpoví 
veškeré dotazy.

„DEJTE NÁM HODINU A MY VÁM DOKÁŽEME , ŽE JSME NEJLEPŠÍ“
VYBERTE SI JAZYKOVOU ŠKOLU MAGIC ENGLISH

Jazyková škola MAGIC ENGLISH s.r.o., Zámecká 1845,  547 01 Náchod, 605 755 744, 603 508 779
Pobočky : Náchod, Nové Město n. Met., Police n. Met., Rtyně v Podkrkonoší, Velké Poříčí, Praha, magicenglish@magicenglish.cz, www.magicenglish.cz

VÝPRODEJ GARÁŽOVÝCH VRAT
* sekční, zateplené s kazetami (rozměr 2500 s 2150) bílé

Původní cena 28.000,- nyní 12.900,-
* výklopná vrata bílá (rozměr 2500 x 2100)

Původní cena 11.500,- nyní 7.500,-

Volejte prosím pouze v pracovní dny
na tel. 723 067 596.  

Výrazná sleva venkovních rolet na menší okna

 IZOLACE BALKONŮ  STŘECH A TERAS
 ZAHRADNÍ JEZÍRKA

SVAŘOVANOU FOLIÍ FATRAFOL 
 PŮJČOVNA Č. KOSTELEC stavební a zahradní techniky

736 603 169

PŘÍJMEME
SERVÍRKU 
- ČÍŠNÍKA
DO ZAVEDENÉ PROVOZOVNY V DOBRUŠCE

INFO: 777 650 550, 724 037 407

jak dál?

Technické 
služby

 Náchod s.r.o.
přijmou 

VYUČENÉHO DLAŽDIČE, popřípadě
VYUČENÉHO ZEDNÍKA s praxí v dláždění.

TEL.:491 433 068



DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
PŘÍJEM CS LINK, 

GITAL LINK
pro domácnosti, rodinné domky, 
panelové domy, hotely, pensiony

profi digitální sestavy pro satelitní 
příjem do STA (technologie HUMAX, 
TOPFIELD, AXING, TRIAX) projek-
ty, rekonstrukce stávajících systé-
mů, prodej technologie, montáž, 
servis 

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
Českých Bratří 89       491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz         
provozní doba: Po-Čt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

Realitní kancelář RAKO Trutnov 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 připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz  

Náchod - chata zděná/montovaná 1+kk s vl. pozemkem 314m2, posezení s pergolou .............425 000,-Kč
Velké Poříčí - stavební rovinatý slunný pozemek, dobrý přístup,výměra cca 1 200m2 ..............900,-Kč/m2

Horní Radechová - RD po rekonstr. se zahradou, prostornou garáží, dílnou, kolnou ..........2.500.000,-Kč
Velký Dřevíč - stavební pozemek na klidném místě vhodný na RD, bungalovu, 930m2 ...............dohodou
Náchod - podsklep. krajová zděná chata s bazénem u lesa se zahradou o výměře 398m2 ..... .970.000,.Kč
Nové Město n/Met. - RD 3+1 se zahradou 618m2 na klidném místě, ihned obyvatelný ......1.690.000,-Kč
Olešnice v Orl. horách - poloroubená chalupa v původním stylu z roku 1862 ....................5.200.000,-Kč
Náchod - DB 1+1 předělaný zmodernizovaný na 2+1 v ul. Modrá s  balkónem, pl. 45m2 .....980.000,-Kč
Horní Radechová - podsklepená zděná chata s podkrovím na přespání, 17m2, zahrada .........599.000,-Kč
Náchod - prodej DB 3+1 na Brance, plocha 78m2, výhled do přírody, ihned volné ..............1.560.000,-Kč
Náchod - stavební pozemek o výměře 1 442m2 se zděnou dvoupatrovou chatou  ................. 1.050,-Kč/m2

Náchod - pozemek s ovocnými stromy, výhledem na Krkonoše, klidné prostředí ...................850.000,-Kč
Náchod - Plhov - DB 3+1 s výtahem a DB 1+kk ve Starém městě s  balkónem v 1.NP .............. .dohodou
Udržovaná chalupa s velkou navazující stodolou a zahradou, Teplic. -Adršp. skal .............1.050.000,-Kč
Náchod - DB 1+1, ul. Mlýnská_.850tis., Náchod - byt 2+kk porekonstr., převod do OV ..............1.25mil.
Velké Poříčí - stav. pozemek s číslem popisným o výměře 1513 m2, přípojky na in. sítě........490.000,-Kč
Police n/Met. - DB 2+1 s balkónem v 3.NP, zažádáno do os. vl., plocha 72,36m2 ..................850.000,-Kč
Hronov - byt 2+kk v os.vl..INFO v RK,-Kč, Náchod - byt 3+1 v OV po moderní rekonstr ..........1.33mil.
Červený Kostelec - Rod. dům-vilka zastavěná plocha 192 m2 a pozemkem 542m2 .............3.620.000,-Kč
Náchod - pronájem bezbariérových kancelářského prostoru s výlohou, plocha 96m2 .......10.000,-Kč/měs.
Náchod - Byt 2+1 v os. vl. ve zděném domě v 1.NP. podl. pl. je 52,10m2 nedaleko centra  .......1.290 mil.  

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

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.

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: 
 sleva pro důchodce -10%  
 sleva na žaluzie -20%   věrnostní slevy

DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 10.000,-Kč

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !Plastová okna a dveře z profilu REHAU za exluzivní ceny! Velký výběr dekorů!

Velký výběr dekorů!

STAVEBNINY
DANTON

 Nabídka veškerého stavebního materiálu
 Zajímavé ceny na betonové výrobky (Best)

ZDARMA zpracování cenových nabídek.

Možnost využití dopravy s hydraulickou rukou
Kde nás najdete

Rádi zodpovíme Vaše dotazy na tel/fax: 
491 428 439, 608 851 261

DANTON
Dolní Radechová 273

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád 

 maltové směsi  omítky Terranova  desky dřevoštěpkové a cetris 
 okna Velux  dveře PORTA, KRONODOOR

Provádíme
 montáž sádrokartonů

Běloveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767
NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým  nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných 

sypkých 

materiálů.

TEL.:

602 145 222 
 

Nástup možný ihned. Kontakt na telefon 777855455
 

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
Přijmeme zaměstnance do skladu plošného materiálu  v 

Náchodě na trvalý pracovní poměr.

 minimálně vyučen    znalost práce na počítači
 povědomost o truhlářském materiálu  

 trestní bezúhonnost   řezání velkoplošných materiálů

Hledáme nové kolegy !
* přijďte mezi nás * posilte náš tým  

* potřebujeme právě Vás

Pro Hypernovu Náchod
přijmeme nové kolegy(ně) na pozice: 

Nabízíme:
 zajímavou mzdu  zaměstnanecké výhody

 příspěvek na dopravu a stravu

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
Kontaktujte nás na tel. čísle  nebo volejte bezplatnou linku

491401021      800 402 402

 PEKAŘ/PEKAŘKA
 POKLADNÍ

 PRODAVAČ/KA DO MLÉČNÉHO ÚSEKU

KAMENICE NÁCHOD

HUDEBNÍ HUDEBNÍ 
NÁSTROJENÁSTROJE

 tel.: 737 486 429, pulton@email.cz



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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Externí fotoreportér: Ivan Vávra * Komerční asistent pro Polsko: Ladislav Novák * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa 
redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 Písemně: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, IČO: 16803175  * Zlom a osvit: 
UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kněžnou * Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí * Zasílání novin je možné objednat v redakci za cenu poštovného * Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice č.j.:PP/1-1673/94 ze dne 26.4. 1994. Reg. zn. MK ČR E 11970. 
e-mail: echo@aremic.cz * www.novinyecho.cz
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Jazyková škola v Náchodě 
s celodenní výukou 
AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, 

PJ, HJ, PJ, RJ

ZAČÍNÁ ZÁPIS DO KURZŮ
Z Á Ř Í  2008 

 Kurzy pro předškoláčky, ZŠ, SŠ
 Kurzy pro dospělé (malé skupinky, individuální výuka) 
 Kurzy pro seniory
 Kurzy se specializací na FCE,CAE, státní zkoušky
 Jazykové pobytové zájezdy (Malta, Anglie,atd.)
 Přípravné kurzy na dětské cambridgské zkoušky
 Firemní jazykové vzdělávání s komplexním zajištěním
 Business English pro top management a os.asistentky

Vyzkoušejte bezplatně naši kvalitu na zkušebních hodinách.
„Dejte nám hodinu a my Vám dokážeme, že jsme nejlepší…“ 

POBOČKY JAZYKOVÉ ŠKOLY MAGIC ENGLISH:
 Náchod   Nové Město nad Metují    Police nad Metují  

 Velké Poříčí  Rtyně v Podkrkonoší   Praha
Přihlášky – informace:

 tel.: 603 508 779, 605 755 744
e-mail : magicenglish@magicenglish.cz

www.magicenglish.cz
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   Bytov˝ fond v mnoha p¯Ìpadech mor·lnÏ 
i technicky zastaral. ZajistÌme pro spoleËen-
stvÌ vlastnÌk˘, samospr·vy dom˘ zpracov·nÌ 
n·vrh˘ na provedenÌ rozs·hlejöÌch oprav by-
tovÈho fondu Ëi jeho rekonstrukci a modern-
izaci. To vöe pochopitelnÏ vËetnÏ definov·nÌ 
v˝öe rozpoËtov˝ch n·klad˘. Poskytneme tech-
nickou agendu a zajistÌme i praktickou real-
izaci dle tÈto agendy. VY budete bydlet, MY 
se o V¡S budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu

nabÌdka zkuöenostÌ 
   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

    V sobotu 23.srpna se zúčastnila část atle-
tické tréninkovéskupiny Jiřího Vondřejce 
z Náchoda 2.ligy mužů a žen  na stadionu 
Hvězdy SKP Pardubice. Jako první se před-
stavila Dominika Vejpravová ve skoku dale-
kém v osobním rekordu 491 cm a skončila v 
této disciplíně na pátém místě. Tolik se jí už
nedařilo ve skoku vysokém, kde za výkon 
135 cm byla na 9-10 místě. Chuť si spra-
vila v trojskoku / na závodech skákala tuto 
disciplínu poprvé /, kde skočila 10,23 m a 
celkově byla osmá.
    Na 3000 m se představila Tereza Beranová 
a za čas 12:40,22 min. skončila na 10.místě.
    Miloš Cvejn se nemohl zúčastnit těchto 
závodů z důvodu úmrtí v rodině.          

    Jiří Vondřejc - trenér

POPRVÉ NA TROJSKOKU

HC Náchod 
účastníkem poháru 
METUJE CUP
Po loňské přestávce našeho náchodského 
A - mužstva jsme opět spolupořadateli 
(s partnery z Jaroměře) a účastníky již 
pátého předsezónního turnaje „ METU-
JE CUP „, ve kterém se nám v  minulosti 
podařilo dvakrát zvítězit.
   První utkání poháru odehrají náchodští 
na ledě loňského vítěze krajského přeboru 
Nového Města. Rovněž sehraje ve Dvoře 
Králové utkání HC Dvůr Králové - HC 
Jaroměř. Oba zápasy proběhnou ve středu 
10. září od 18 hodin. Na utkání zveme 
všechny hokejové fanoušky. Podrobné 
informace o náchodském hokeji na našem 
webu www.hcnachod.cz. 

Aleš Hynek - manažer mužstva

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE, 
TOPGAL,
LOOP

 kabelky
   
                                VÝLOHA

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

3. díl: Internetový obchod = nejsnazší cesta k vlastnímu podnikání. 
V minulém vydání novin ECHA jste 

měli možnost dozvědět se základní infor-
mace ohledně webdesignu a tvorby webo- 
vých stránek.

Jak již všichni víme, webová prezentace 
se v dnešní době u každé fi rmy očekává a 
zákazník ji bere jako samozřejmou. Avšak 
nejen webové stránky jsou účinným nástro-
jem prezentace fi rmy. V dnešní době se již 
stává standardem také nabízet své produkty 
a služby prostřednictvím internetových 
obchodů (e-shopů).

Vlastnit a provozovat internetový ob-
chod znamená nemít prakticky žádné 
náklady za pronájem obchodu, elektřinu, 
prodavače a další nezbytné faktory nutné 
k přímému prodeji. Navíc své produkty a 
služby nabízíte prostřednictvím internetu, 
takže máte možnost oslovit prakticky neo-
mezené množství potenciálních zákazníků 
kdekoliv na světě, a to 24 hodin denně. Dále 
nepotřebujete žádnou počáteční investici na 
skladové zásoby, a přesto můžete veškeré 
zboží nabízet a lidé ho zároveň objednávat.

Jde tedy o velice dobrý nástroj prodeje s 
rychlou a jistou návratností počáteční inves-
tice. Proto se internetové obchodování stává 
jasným fenoménem dnešního trhu.

Uplatnění najde jak pro stávající fi rmy a 
podnikatele, kteří díky e-shopu zajisté zvýší 
svůj obrat, tak samozřejmě i pro začínající

e-invent s.r.o.
VÁŠ INTERNETOVÝ SPECIALISTA

Ing. Pavel Houser (ředitel pobočky)
e-invent s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

tel.: 739 544 215 | e-mail: nachod@e-invent.eu | www.e-invent.eu

živnostníky. Těm si stačí 
jen vybrat nabízený sor-
timent zboží, dohodnout 
podmínky s dodavatelem 
a prakticky začít ihned 
podnikat.

Důvodů, proč provo-
zovat vlastní internetový 
obchod je samozřejmě mnohem více, ale 
jedno je jisté - počáteční investice do zřízení 
a provozu internetového obchodu je oproti 
nabízené příležitosti snadného zisku naprosto 
zanedbatelná. 

Víte, že:
On-line nakupování si již vyzkoušelo 85% 
internetové populace v ČR. Za poslední 
rok a čtvrt tak narostl počet nakupujících o 
640.000 lidí ... a stále roste.

Průzkum GfK Praha, červen 2006

Předpoládáný obrat internetových obchodů v 
ČR v r. 2008 je 22 miliard Kč

www.ihned.cz - internetový portál 
Hospodářských novin, leden 2008

Máte další otázky týkající se tvorby a 
provozu vlastního e-shopu? Kontaktujte nás, 
zajisté nalezneme efektivní řešení také pro 
Vás. Do konce září 2008 navíc nabízíme in-
ternetový obchod AITOM s 50% slevou!
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