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Příští Echo vychází 19. září 2008

Telekomunika ní, zabezpe ovací a speciální elektronické systémys.r.o.

www.aremic.cz

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

GARÁŽOVÁ VRATA

www.novinyecho.cz

 ROZVOZ ZBOŽÍ
do 30 km ZDARMA

VESTAVNÉ SPOT EBI E
SE SLEVOU AŽ 52% 

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

vše provše pro 
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

eže jediným kotou em ocel, hliník, plasty, 
d evo i s h ebíky. 

AK NÍ CENA 9.900,- K
+ diamantový kotou  zdarmaSv
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Restaurace Pod Montací v Náchodě
Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech úterý 16.9., 

středa 17.9. a čtvrtek 18.9.
Hudba k tanci a poslechu
ve středu 17.9. od 18 hodin

TEL.: 491 426 425     

Náchod a okolí - Mirek Brát 
604 867 052 www.fobra.crd.cz

eská Skalice a  okolí - Ivan Vávra 
607 504 812

Svatební fot ografi e

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

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou 
historií nabízí od září kurzy

ANGLIČTINY 
(1.- 4. roč.)

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

Další informace najdete na 
www.gatenachod.cz

Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište: 
Angličtina:  491 423077 nebo 605 211991, 

E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 
Němčina:  491 420945 nebo 603 440969, E-mail: 

lada.petrankova@gatenachod.cz

Štípa ky na d evo 
Woodster od 4000,-

a další stroje na 
www.okolozahrady.cz

Robert Matyáš, Poho í 155, Dobruška, tel: 608 963 288

Motorové pily 
Homelite od 3000,-

AKCE !!!



   M sto Jarom  rozší ilo svou internetovou 
nabídku ob an m o další kroniku. Tato je 
v novaná roku 2006 a obsahuje úplný p e-
pis lánk  autorky PhDr. Mertlíkové, v etn
p íloh, tvo ených z denního tisku. Kroniku 
naleznete na internetových stránkách m sta
www.jaromer-josefov.cz v sekci „Pro ob a-
ny“.              r              

KRONIKA NA 
INTERNETU

ervenokostele tí ob ané mohou využít 
bezbariérového vstupu na M stský ú ad.
Ten je možný z boku budoby z parkovišt  do 
prostor sociálního odboru. Zde Vám zavola-
jí požadovaného referenta m stského ú adu,
který vy ídí Vaše požadavky.                       r

BARIÉRY MIZÍBARIÉRY MIZÍ

     Kino 70 v Novém M st  nad Metují prošlo za poslední 3 m síce výraznou rekonstrukcí, zejména 
díky fi nan nímu p isp ní Státního fondu eské republiky pro podporu a rozvoj eské kinematogra-
fi e a m sta Nového M sta nad Metují. Zm ny se týkají hlavn  promítacího sálu a promítací kabiny. 
V sále byly vym n ny staré seda ky za nová pohodlná k esla s odkládacími držáky na nápoje. Kapa-
cita sálu se tak snížila z p vodních 424 míst na 310. Výsledkem této zm ny je pohodln jší sezení a 
dostatek místa mezi jednotlivými adami . Mimo „, jednoduchých“ k esel nabízí sál tzv. „milenecké 
dvojice“ - k esla pro dv  osoby bez st edové op rky. Další novinkou je prodej popcornu a nápoj  s 
možností konzumace p i sledování fi lmu. P i rekonstrukci byla zárove  vym n na stará vzducho-
technika za novou klimatizaci, což nejvíce ocení návšt vník p i projekci, kdy je zcela zapln n sál. S 
nov  nainstalovanou požární signalizací EPS se zvýšila bezpe nost prostor  kina. V sou asné chvíli 
se také nov  upravuje stávající kinokavárna tak , aby návšt vníkovi kina mohla nabídnout p íjemné 
posezení p ed fi lmovou projekcí i b hem dne. Kino 70 také p ipravuje hlídání ratolestí pro rodi e, 
kte í by rádi navštívili naši odpolední fi lmovou projekci a nemají možnost hlídání.
     Nyní probíhají záv re né práce na p íprav  již jubilejního 30. ro níku festivalu NOVOM STSKÝ 
HRNEC SMÍCHU, p ij te se podívat od 20.9. - 27.9.2008. Srde n  Vás zveme a t šíme se na Vás. 
P ipravovaný program je k nahlédnutí na webových stránkách festivalu www.hrnecsmichu.cz. 

„HRNEC SMÍCHU V NOVÉ KUCHYNI“„HRNEC SMÍCHU V NOVÉ KUCHYNI“

HC Náchod ú astníkem 
poháru METUJE CUP

18. - 20. září
- 20 % na výrobky 

Tescoma
18. září / 10 - 17 hodin

PROMOAKCE SE 
SOUTĚŽEMI A VAŘENÍM

Kuchyňské potřeby Kamenice 143, Náchod
Jsme tu pro Vás

po - pá 8.00 - 17.00
so 8.00 - 11.30    

Farní charita Náchod hledá pro sv j projekt SV. ANNA Domov pro matky s d tmi

Pracovnice v soc. službách, p ípadn  sociální prac. pracov-
nice pro týmovou a samostatnou innost v projektu

Požadavky:
 Minimáln  st edoškolské vzd lání (150 hodin akredit. kurz  zdravotnické-

ho/pracovníka v soc. službách nebo VOŠ  VŠ vzd lání  v sociálním oboru 
je výhodou)  Bezúhonnost  samostatnost  zodpov dnost  schopnost 

týmové práce  znalost obsluhy PC
Nabídka:

 Zajímavé a tv r í povolání  odborný r st  vhodné pracovní a technické 
zázemí  možnost dalšího vzd lávání a specializace ( Plný pracovní úvazek 

nebo áste ný pracovní úvazek  dle dohody).

Máte-li  zájem  o  výše  uvedené pracovní místo, dostavte se na informa ní
setkání v 1. pat e objektu Farní charity Náchod, Mlýnská 189, Náchod

žluto-hn dý vícepatrový d m s pr jezdem naproti parkovišti „U Bílé R že“

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

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

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

Zavedený rekr. aréal, včetně stravovacího a ubytovacího zařízení na Špince...............................................................................................3 990 000,- Kč

Rodinný dům  v obci Lipí u Náchoda, zahrada, garáž, el., obecní voda, septik............................................................................................1 959 000,- Kč

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

Zděný družstevní byt 1+1 v Náchodě na Brance, v 1. NP,výměra 50 m2.......................................................................................................849 000,- Kč

Menší rodinný dům se nachází na zajímavém místě nedaleko centra České 
Skalice směrem ke Zliči.  Klidné bydlení s krásným  výhledem na Orlické 
hory a Rozkoš. Dispozice: v přízemí 3 místnosti, kuchyň, koupelna, WC, sklep. 
Podkroví s možností výstavby. Zavedená elektřina, plyn, obecní voda + vlastní 
studna, kanalizace, nové ústřední topení -  na plyn, okna po výměně. Zahrada 
o výměře 805 m2.                                         ● Cena:  2 890 000,- Kč

       Po lo ské p estávce našeho A - mužstva jsme op t spolupo adateli (s partnery z Jarom e) 
a ú astníky již pátého p edsezónního turnaje „ METUJE CUP „, ve kterém se nám v minulosti 
poda ilo dvakrát zvít zit. Pro letošek jsou ú astníky velmi kvalitn  obsazeného turnaje mužstva 
Náchoda, Jarom e, Nového M sta, Dvora Králové a z pardubického kraje mužstva Chocn
a Hlinska. Turnaj bude ur it  náro nou prov rkou pro nov  se tvo ící tým p ed mistrovskou 
sout ží. Hrá ský kádr mužstva muž  je pro letošek uzav en. Do p ípravného turnaje METUJE 
CUP nastupujeme v po tu 22 hrá  + 2 branká i. Jmenovit  Vás budeme s hrá i seznamovat 
b hem p ípravných utkání ve kterých, jak jsem byl informován od trenérské dvojice dostanou 
p íležitost všichni hrá i. Trénovat se bude po celou sezónu vždy v úterý (19.30) a pátek (19.15). 
Realiza ní tým mužstva doznal také pom rn  velkých zm n.
       Trenérskou dvojici bude pro letošní sezónu tvo it tandem Jirka Drbal (bývalý hrá  Náchoda) 
a Tomáš Koutský (trenér naší juniorky). O funkci vedoucího mužstva se pod lí Honza Leedera 
Jarda Krulich. Technické zázemí bude mít na starost Tomáš Hynek a Martin Prouza. Léka em 
mužstva je již tradi n  MUDr. Petr Lochman.       Aleš Hynek - manažer mužstva

ROZLOSOVÁNÍ HOKEJOVÉHO POHÁRU „ METUJE CUP „
Středa 10.září 18 hod.  HC Dvůr Králové - HC Jaroměř
Středa  10.září  18 hod.  TJ. Sp. Nové Město - HC Náchod
Neděle  14.září  17 hod  HC Jaroměř - HC Náchod
Neděle  14.září  17 hod  TJ Sp. Nové Město - HC Choceň
Neděle  14.září  17 hod  HC Dvůr Králové - HC Hlinsko
Středa  17.září  18 hod.  HC Náchod - HC Dvůr Králové
Středa  17 září  18 hod.  HC Jaroměř - TJ Sp. Nové Město
Neděle  21.září  17 hod.  HC Náchod - HC Jaroměř
Neděle  21.září  17 hod.  HC Choceň - TJ Sp. Nové Město
Neděle  21.září  17 hod.  HC Hlinsko - HC Dvůr Králové
Středa  24.září  18 hod.  TJ Sp. Nové Město - HC Hlinsko
Středa  24.září  18 hod.  HC Dvůr králové - HC Choceň
Neděle  28.září  17 hod.  HC Dvůr králové - TJ Sp. Nové Město
Neděle  28.září  17 hod.  HC Choceň - HC Jaroměř
Neděle  28.září  17 hod.  HC Hlinsko - HC Náchod
Středa  1.října  18 hod.  HC Náchod - HC Choceň
Středa  1.října  18 hod.  HC Jaroměř - HC Hlinsko
Neděle  5.října  17 hod.  TJ Sp. Nové Město - HC Dvůr Králové
Neděle  5.října  17 hod.  HC Jaroměř - HC Choceň
Neděle  5.října  17 hod.  HC Náchod - HC Hlinsko
Středa  8.října  18 hod.  HC Choceň - HC Náchod
Středa  8.října  18 hod.  HC Hlinsko - HC Jaroměř
Neděle  12.října  17 hod.  HC Hlinsko - TJ Sp. Nové Město
Neděle  12.října  17 hod.  HC Choceň - HC Dvůr Králové    

Kontejnery 
do lepšího

 Rada m sta Náchoda schválila zám r
rekonstrukce kontejnerových stání v 
letech 2009-2010. Odbor životního pro-
st edí ve spolupráci s Technickými služ-
bami Náchod s.r.o. vytipoval celkem 
58 stání, jejichž stav vykazuje známky 
velkého opot ebení a dále ta stání, kte-
rá kapacitn  nevyhovují. Je navrhována 
rekonstrukce p evážné v tšiny t chto 
stání do podoby nap . nov  zbudovaného 
kontejnerového stání v ul. eskoskalic-
ká (asfaltová p ípadn  dlážd ná plocha, 
tvarovaný plot z pletiva).
Dále budou zpracovány ješt  dv  varian-
ty, p i emž jedna z nich bude uzamyka-
telná. Tyto varianty budou p edloženy k 
posouzení ob an m, kterým kontejnero-
vá stání slouží.



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

LAUDON 2008
   GMS Racing team se zú astnil dalšího závodu automobil  do vrchu neda-
leko Lanškrouna v Albrechticích. Laudon - tak je tento závod pojmenován 
- je 4.000 metr  dlouhý s p evýšením 170 metr .
Za GMS Racing team startovali Miloš Beneš s Lucchini, Milan Stejskal 
s Fiatem 128 SC a Libor Vápenka s BMW 130i. Stejskal ve druhé závodní 
jízd  p eto il motor a došlo k ohnutí ventilu a zni ení válce a hlavy motoru 
a tak závod nedokon il. Vápenka se umístil v sobotu i ned li na 3. míst  ve 
své skupin  a Beneš vyhrál ve své skupin  i absolutním po adí. I po letošním 
závod  je Beneš stále držitelem tra ového rekordu z roku 2007 - 1:34.84.
Absolutní po adí:
1. Miloš Beneš Lucchini 3.23,530
2. Petr Vítek    Osella 3.26,530
3. Petr Vondrák  March      3.29,130                             text: rs
                                                                                               foto: Ji í Koubek

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10%
NA ŘETÍZKOVÉ 

ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 
 textilní rolety  těsnění 

 vestavěné skříně na míru  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

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       

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
P ÍJEM CS LINK, 

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

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

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
eských Brat í 89       491 422 999, 777 790 675,

(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po- t 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

    V minulých íslech ECHA jsme vás informovali o otaznících, které 
kolem sebe staví výšková budova v Raisov  ulici v Náchod  (nap .
bývalé ú adovny eská pojiš ovny apod.). Snažili jsme se pro vás 
získat n jaké další informace a naší odpov dí je, že otazníky se meta-
morfozují do tvar  ob ích vyk i ník . P vodní informace o aktivitách 
thajwanského holdingu SARIM FE CHOU se ukázaly být jasnou lží. 
Taktéž fi rma VICTIMUX, která snad m la ubytovat v budov  zahra-
ni ní pracovníky, neexistuje.
   Nejnov jší stopa nás vede mezi eské fi nan ní dravce, holding OK 
Senif a jejich údajnou snahu o vybudování zázemí a nástupní stanice
pro provozování podzemních plaveb po í ce Radechovce, která pro-
téká pod nemovitostí. Ing Potápka nám d v rn  sd lil, že zpo átku by 
se m lo jednat o zkušební provoz se za ínajícími speleology, s pozd j-
ší vizí vybudování stanice alternativní lodní dopravy mezi sídlišt m
Na Plhov  a benzinovou stanicí, což by významnou m rou p isp lo k
minimálnímu odleh ení p etížené automobilové doprav  ve m st .
   Ale pozor, rozdrn ely se nám v redakci telefony, z po íta e jen jen 
ude it vlna e-mailových cunami a pošta už k nám nechce docházet, 
protože tak velké pytle na doru enou poštu si v poslední dob  odebrali 
jen Vyvolení na Prim  a zvolení poslanci v parlamentu, a tak se jejich 
výroba nevyplácí. Takový zájem o d ní v Raisovce nás pochopiteln
t ší. Suma sumárum....
    V dob  redak ní uzáv rky jsme dostali zásadní informaci, na zákla-
d  které snad p ineseme zprávu, jež defi nitivn  zbo í
vyk i níky okolo výškové budovy v Raisov  ulici v Náchod . Sledujte 
další ísla ECHA.                                                                (echo - pi) 

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 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.

!VELKÝ VYK I NÍK 
V RAISOV  ULICI

IZOLACE BAZÉNŮ
STŘECH A TERAS

ZAHRADNÍ JEZÍRKA
SVAŘOVANOU FÓLIÍ FATROL

PŮJČOVNA Č.KOSTELEC
STAVEBNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

Telefon: 736 603 169

PS-STAV SEDLÁ EK s.r.o., 
Na Hamrech 1444, 
547 01 Náchod

Montáž
a pronájem

systémového 
lešení

Tel./fax: 491 423 238, 608 351 606, 
e-mail: ps.stav@tiscali.cz,

 www.ps-stav.cz



V M SÍCI ZÁ Í OBDRŽÍ KAŽDÝ NÁVŠT VNÍK DÁREK
Squash centrum  Náchod

tel. 602 886 577

ricochet * squash * stolní tenis
Házenká ská hala - Hamra, Náchod

AUTOOPRAVNA 

PEZA
Petr Záleský

Bílkova ulice 
Náchod
tel.: 491 423 913
privat: 491 428 047
mobil: 602 231 903
e-mail: 
peza.nachod@seznam.cz

běžné opravy všech typů osobních vozů
výměna olejů (výhodná cena)
opravy autoelektro (startéry, alternátory)
diagnostika motorů řízených počítačem
seřízení geometrie laserovým přístrojem 

    JOHN BEAN
klempířské práce, rovnací 

    rám AUTOROBOT
prodej náhradních dílů 

    na vozy všech značek
odtahová služba
pneuservis   

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

Nabízíme 
stravování 

pro střední a 
malé fi rmy a 
provozovny

- cena od 45,-Kč
- rozvoz nad 5 jídel ZDARMA

tel. 728 386 034     

   Atletické závody, kterých se zú astnil 
Jirka Vond ejc a Dominika Vejpravová 
z Náchoda, uspo ádal v rámci výcho-
do eského turné Spartak Slati any v 
minulém týdnu.
   Jirka Vond ejc v b hu na 200m skon-
il na tvrtém míst asem 23,5 sec. a 

na 400m trati byl t etí výkonem 51,6 
sec. Dominika Vejpravová ve skoku 
dalekém skon ila hned za vít zkou dru-
há výkonem 485 cm. JV

DobréDobré
výkonyvýkony

FRÉZA E KOV

STROJNÍ NÁSTROJA E

SE IZOVA E CNC STROJ

NEKVALIFIKOVANÉ
PRACOVNÍKY I BRIGÁDN

informace 774 000 524

Spole nost Nový Elton a.s.
v Novém M st  nad Metují p ijme do 

t ísm nného provozu

   Ani další jednání náchodských zastupitel , které se m lo zabývat prodejem akcií Pivovaru 
Náchod a.s., nep ineslo kýžené rozuzlení. Hned v úvodu projednávaného bodu vystoupil 
Ji í Rudolf z ODS s návrhem na odro ení. P esto, že se podle jednacího ádu má odro ení 
ihned hlasovat, vyslyšel starosta požadavku zastupitel SSD o desetiminutové p erušení 
jednání zastupitelstva. Po jejím skon ení Jan Birke z SSD oznámil, že SSD podpo í
návrh na odro ení a v následném hlasování byl prodej akcií odro en na další jednání zastu-
pitelstva, které bude pravd podobn  20. íjna 2008.
   Zásadní rozhodnutí o tom, zda je v zastupitelstvu v le pivovar prodat i ne, tedy op t
nepadlo. Destabilizace pivovaru vyvolaná urychlenou snahou p evážn  ODS a SOS prodat 
akcie pivovaru spole nosti LIF a.s. z Liberce koncem ervna nadále pokra uje.
   Zájem o akcie pivovaru projevila koncem srpna také ruská fi rma Russian Tradition, která 
projevila zájem o 50% až 100% akcií, naopak, pro netransparentnost a nekorektní jednání 
ze strany vedení náchodské radnice odstoupil od svého zám ru koupit akcie Pivovar Holba 
a.s..
   Podle starosty ing.O. tvrte ky (ODS) tak z staly ve h e prakticky dva subjekty - LIF 
a Rusové. Další dva zájemci STEIN beverages a.s. ze Slovenska a K Brewery Group a.s. 
nep ipadají v úvahu, jelikož nabídli nižší cenu.
   Nejasnosti a otazníky kolem prodeje pivovaru tedy z stávají i  nadále. Nejmén  do druhé 
poloviny íjna, kdy bude po volbách do krajského zastupitelstva a politické strany p estanou 
mít strach z ve ejného mín ní a s tím souvisejícícho výsledku voleb. Karel Petránek

Náchodský pivovar
se zmítá v nejistot

V pátek 12.zá í v 17 hodin bude v Gale-
rii výtvarného um ní v Náchod  zahájena 
retrospektivní výstava fotografi í, koláží a 
po íta ových grafi k Josefa Théra z Nové-
ho M sta nad Metují. Výstavu uvede Mgr.
Jan Kapusta a promluví k ní prof. PhDr. 
Ludvík Beran, DrSc. V programu vernisáže 
autor zahraje na fujary. Výstava v zámecké 
jízdárn  bude otev ena do 2.listopadu den-
n , krom  pond lí, od 9-12 a 13-17 hodin.       

GVUN V ZÁ Í

   Každoro n  nejv tší oslava zem d lc  a potraviná  z celého Královéhradeckého 
kraje se blíží. Královéhradecké krajské dožínky se uskute ní v pátek 19. zá í a v 
sobotu 20. zá í 2008 v Hradci Králové. Stejn  jako v p edchozích ro nících bude 
p ipraven bohatý doprovodný program v etn  p ehlídky toho nejlepšího z nabídky 
krajských zem d lských producent . Také letos je hlavním organizátorem celé akce 
spole nost Chovservis a.s.
   Poprvé v pozici generálního editele bude dožínky prožívat ing. Rostislav Barnet, 
který nám prozradil o p ípravách i programu samotné akce zajímavé podrobnosti.
   „Dožínky se staly nejv tší akcí Královéhradeckého kraje. Každý rok na n  dorazí 
p es 30 tisíc návšt vník , kte í se mohou pobavit, ochutnat nové nebo naopak tra-
di ní výrobky a také se seznámit s prací zem d lc . Pro ty jsou dožínkysamoz ejm
také místem, kam se p ichází pobavit a oslavit ukon ení žní. Hlavní význam však 
spat uji zejména v tom, že dochází k prezentaci zem d lství a venkova p edevším 
pro návšt vníky z  m sta. Tím pak, v což alespo  up ímn  doufám, dochází k popu-
larizaci odv tví, které ve spole nosti nemá stále takovou prestiž, kterou si bezesporu 
zaslouží.“        kp

Hradecké dožínky

V Mezim stí se otvírá nový výrobní provoz

   Rada m sta Náchoda akcep-
tuje nabídku Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI) 
a Centra dopravního výzkumu 
v Olomouci na vyzna ení cyk-
listických pruh  na mezinárod-
ní silnici I. t ídy v Náchod  v 
ulici Pražské a B loveské v 
rámci pilotního projektu SFDI 
(100 % státní dotace) a uložila 
odboru dopravy p ipravit pre-
zentaci náchodského ešení a 
podat p ihlášku do projektu.

Pruhy pro
cyklisty

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

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií nabízí od září kurzy

ANGLIČTINY (1.- 4. roč.)

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

Další informace najdete na www.gatenachod.cz
Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište: 

Angličtina:  491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 
Němčina:  491 420945 nebo 603 440969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

M sto Náchod pronajme:
Bytovou jednotku v dom .p. 348, ul. Francouzská - volný byt . 3, vel. 1+1 ve 1. podlaží o vým e 41,74 m2

P id lení bytu do nájmu bude uskute n no uzav ením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 m síc  se závazkem platnost 
smlouvy opakovan  prodlužovat, jestliže nájemce bude ádn  plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následu-
jících podmínek :
Byt . 3/348 - min. výše nájemného 50,68 K /m2, kauce 20.000,- K  Do výb rového ízení se m že p ihlásit zájem-
ce, který spl uje všechny následující podmínky:
a) nesmí být vlastníkem i spoluvlastníkem nemovitosti ur ené k  bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpe-
uje bydlení v samostatném byt

b) nesmí být dlužníkem v i M stu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k bytu v jiném bytovém fondu ( nap .SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v p estupkovém ízení
e) doloží schopnost dlouhodob  platit nájemné z vlastních p íjm  nebo z vlastního majetku 
f) nebyl mu v minulosti vypov zen nájem bytu na základ  d vod  uvedených v $ 711 odst.2 s výjimkou písm.
e) ob anského zákoníku v platném zn ní (platí i pro výpov di z nájmu z t chto d vod  podle p edchozího zn ní ob an-
ského zákoníku)
g) výb rového ízení se nemohou zú astnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu m sta p enechali byt 
do podnájmu, nebo ti, kte í v takovém byt  neoprávn n  bydleli.
Spln ní podmínek osv d ují zájemci estným prohlášením.

Nabídky se p edkládají samostatn  v uzav ené obálce v levém horním rohu ozna ené nápisem : 
Výb rové ízení - byt  348/3 - neotvírat

Adresovat na M Ú Náchod,odbor správy majetku,bytové odd lení.
 Uzáv rka p ihlášek : 03.10.2008 do 13,00 hod. Informace tel. 491405247 , pan Jaroslav Bidlo

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

eskoskalická spole nost PROMA REHA otev ela v pond lí 
8. zá í 2008 slavnostn  nový výrobní provoz v Tovární ulici 
v  Mezim stí, kde za ne vyráb t polohovací l žka a další 
zdravotnické vybavení.
  „Prozatím zde vzniklo padesát pracovních míst. Své uplat-
n ní u nás našli hlavn  svá e i, záme níci, pracovníci mon-
táže a práškové lakovny,“ íká jednatel spole nosti Radek 
Jakubský. Po eské Skalici a eské Metuji se tak jedná o 
t etí výrobní provoz této spole nosti.
  „Od nového výrobního závodu spole nosti PROMA REHA 
si p edevším slibujeme, že vzniknou nová pracovní místa. V 
Mezim stí je každé pracovní místo vzácné a pot ebné. Pro 
rozvoj m sta je nutné více zam stnaných ob an  a mén
t ch, kte í práci hledají, „ uvedla starostka Mezim stí Eva 
Mücková.
  PROMA REHA, která se specializuje na výrobu polohova-
cích l žek pro nemocni ní a pe ovatelskou sféru a dalších 
pom cek pro handicapované, hledala pro svoji expanzi nové 
rozsáhlejší výrobní prostory. „Delší dobu jsme se poohlíželi 

po vhodném objektu. Veškerá požadovaná kritéria nakonec 
spl oval práv  pr myslový areál v Mezim stí, kde za íná-
me s výrobou polohovacích l žek a dalšího zdravotnického 
sortimentu,“ doplnil Radek Jakubský, podle kterého cht la 
spole nost investovat peníze v Královéhradeckém kraji. „Je 
sou ástí naší firemní filozofie, že chceme investovat peníze 
do regionu, ve kterém žijeme,“ íká jednatel.
  V pr myslovém areálu s továrnou bude kompletní výro-
ba zavád na postupn  až do prvního tvrtletí roku 2009. 
„Prozatím jsou v provozu dv  haly, které jsme po provedení 
nutných úprav vybavili moderními technologiemi. Výrobu v 
dalších prostorách budeme zavád t po átkem p íštího roku,“ 
up esnil Radek Jakubský.
  D vodem rozší ení výrobních kapacit je rostoucí poptávka 
popolohovacích l žkách a ostatních výrobcích spole nosti, a 
to nejen v echách, ale také ve sv t . Firma exportuje sv j
široký sortiment na Slovensko, do Polska, Itálie, Holandska, 
Irska, Ma arska, Bulharska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Chor-
vatska, Mexika a do dalších zemí. Vlasta Drobná



nabízí volná pracovní místa v oboru

POŽADAVKY:
schopnost plnohodnotného výkonu v oboru 

strojní zámečník (výuční list nebo praxe) 
spolehlivost a přesnost

NABÍZÍME:
pracovní uplatnění v nově vybudovaném provozu 

využívající nejmodernějších technologií
odpovídající platové ohodnocení

zaměstnání ve stabilně prosperující fi rmě
práci na HPP

Gondella CZ s.r.o.                 
Říkov 266

552 03  Česká Skalice

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK 
V KOVOVÝROBĚ

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. 491 401 211.

DOMACITECHNIKA.CZ

Objednávejte na tel.: 491 435 366
objednavky@domacitechnika.cz nebo www.domacitechnika.cz   

Hoblovky s protahem WOODSTER + ZDARMA odsavač hoblin DC 04 
v hodnotě 3490,- Kč

6.799,-Kč!!!  Zaváděcí cena  12. 990,-Kč!!!
Neváhejte, pouze do vyprodání skladových zásob.

Doprava zdarma.
Servis zajištěn.

Skladem.
Záruka 2+2 roky.

VyrobenéVyrobené
 v Německu v Německu

 Příkon 1250 W  Otáčky 8000 ot/min.  Šíře hoblování 204 mm 
 Max. tlouš�ka 120 mm  Hmotnost: 25 kg

 Příkon 1600 W  Otáčky 8900 ot/min.  Šíře hoblování 254 mm 
 Max. tlouš�ka 160 mm  Hmotnost: 40 kg

+ ZDARMA odsavač hoblin DC 04
Možnost osobního odběru Domatech Production s.r.o.,
Zájezd 6, 552 03, Česká Skalice

 INZERUJTE 
V POLSKU!

Vaše podnikání nemá hranice -

Prostřednictvím novin ECHO 
oslovte polský okres Kladzko. 

Více informací 
na e-mail: echo@aremic.cz 
nebo tel.: 602 103 775

Hledáme distributora 
novin ECHO

pro oblast Náchod Branka
echo@aremic.cz, sms: 776 596 606



dohodou. TEL.:606 849 874 v poledne, nebo 
k ve eru
* Prodám housle. cena 8.000 K . Tel. 603 
440 969
* Prodám my ku nádobí AEG Elektrolux 
FAV-50870, koupenou 8. 11. 2007, ješt  v 
záruce (do ervna 2008 málo používanou, 
od ervna 2008 nepoužívanou) za K  9 590,-
-. TEL.:731 719 308
* Prodám pšenici 350 K /q, je men 300 
K /q. Tel. 491 520 363
* Prodám chlapecký oblek, vel. 176/76, 
cena 1000 K . Tel. 602 795 625, e-mail: 
milos.stepanek@tiscali.cz
* Prodám pískovcové kvádry a pískovcový 
sloup. Levn . Tel. 739 672 206
* Prodám 50 l sklen né demižony. Tel. 724 
002 593

KOUP

* Sháním vy azené dve e, p íp. futra použí-
vaná jako p vodní vybavení panel. byt  na 
sídlišti U nemocnice. Odkoupím. Volejte i
pište sms na 603 744 380.
* Koupím dvoje akumula ní kamna 4 kW, 
plechové s ventilátorem.
Tel. 602 65 75 60
* Koupím staré hra ky a hudební nástroje. 
Tel. 776 139 418

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled , p ípadn  vykoupím. 
Kupuji ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 
491 428 728, 602 735 593

R ZNÉ
* Pronajmu nebytové prostory vhodné
pro kancelá  nebo prodejnu v Novém M st
n.Met - Vrchoviny, cca 80 m2. Tel. 602 65 
75 60
* Výroba králíkáren, kurník , psích boud 
- i zateplených, altány, p íst ešky, pergoly a 
jiné tesa ské práce. Tel. 776 04 20 90
* ŠPAN LŠTINA, ANGLI TINA - soukr. 
výuka v Náchod . Mám státní jazyk. zkouš-
ky. Tel. 737 877 468
* Vykupuji v tve ze st íbrného smrku, tuj-
ky a tisu. Tel. 776 146 173

* Provádím se ení zahrad, sad  a špatn
p ístupných svah  udržovaných i neud-
ržovaných, cena 1-1,50 K /m2. Volat 19-20 
hod na tel. 605 319 638

* Zednictví. Provádíme veškeré zednické 
práce. Tel. 776 146 173

* Nestíháte? Jste p íliš vytížení? Nezou-
fejte! Je tu ešení. práce ur itého druhu: * 
nakoupím, vyperu a vyžehlím * uklidím, 
vyluxuji, set u podlahu, vy istím okna * 
provedu generální úklid * uva ím ob d,
p ipravím ve e i a nachystám i sva inu * 
pohlídám, zabavím i p ipravím vaše d ti
do školy - praxi s hlídáním samo ejm
mám * nat u plot, zahradní nábytek, okna 
* pose u trávník, postarám se i o skalku a 
záhony * pomohu i starším ob an m * a 
co vaši domácí mazlí ci - ani to není žádný 
problém * ostatní práce dle dohody. Volej-
te kdykoliv 724 924 930

* Pronajmu nebytové prostory vhodné 
pro obchod i kancelá e v eské Skalici 
vedle radnice. Volné od 10/2008. Tel. 777 
222 808
* Zajiš ujeme osobní asistenci pro klienty 
r zného v ku. Vy si ur íte kdy k vám asis-
tent p ijede a na jak dlouho. Koupání, pomoc 
p i osobní hygien , doprovody, rehabilitace, 
pedik ra. 85 K /1 hod. Lze hradit z p ísp v-
ku na pé i. Tel. 491 520 308, 739 439 063
* P ijmeme lektory cizích jazyk .
TEL.:603 508 779
* Nabízíme ustájení vašeho koníka na 
krásném statku 6 km od Náchoda. Celoden-
ní pé e, velké pastviny, možnost vyjížd k,
výuka jízdy. Nezávazná návšt va vítána. 
Cena dohodou. TEL.:776 707 735

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

Zajímavá práce z kancelá e, z domu. 
Nabízíme zázemí fi rmy, výd lky až 6000 
K /týden. TEL.: 602 451 421

* I o sobotách a ned lích se dají vyd lat
zajímavé peníze. asem možnost služebního 
vozu. TEL.: 731 517 913
* Práce z kancelá e, z domu. Výd lek až 
6000,-K /týden. TEL.:603 731 609

AUTO - MOTO

* Prodám FORD ESCORT 1.6 CLx, r.v. 
1990, šedá barva, st ešní okno, 2 sady pneu, 
STK + Emise do 5/2009. Cena 17.000,- nebo 

jako 1+2, 65 m2, jih, u N.M sta nM.,p íroda,
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 Náchod  1+1, náj.4000,-
K  + 2000,-K  služby, kauce 20 tis.K .
TEL.:774 699 600, faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájem-
né 4500,-K . TEL.: 775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Nabízíme Vám prodej p kného prostor-
ného bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra 
Jarom e. Byt se nachází v 1.NP cihlového-
domu v klidné ásti m sta. Ve m st  je veš-
kerá ob anská vybavenost cena 890.000K .
Tel: 773 268 500,775 061 233 nebo e-mail: 
elfaeu@seznam.cz

NEMOVITOSTI

* Prodám na Kramoln  RD 4+kk podskle-
pený s garáží, zahrada o vým e 1250 m2,
cena 1.690.000 K . Tel. 608 245 634
* Hledáme chatu, chalupu, d m k trv. byd-
lení na klidném míst , u lesa, u vody, cena 
otev ená, okr. NA,RK,TU Tel.: 608 667 734
* Koupím d m k rodinnému bydlení nebo 
k rekreaci na Náchodsku.Tel. 774 311 404
* Prodám RD Hlušice 15 km od Hr.Králové 
4 míst., zahrada, garáž, kolna, v míst  ZŠ, 
MŠ, u ilišt , pošta, obchody. Autobus.spo-
jení. Cena k jednání. P ípadn  vym ním za 
2+1 kdekoli v okr.HK, JI, TU, NA + dopla-
tek. TEL.:731 718 496, 731 888 835

* Nabízím vým nu RD v . Skalici 3+1 za 
menší domek v  Novém M st  n/Met.  Tel.: 
773 55 90 14
* Sháním RD nebo chalupu v Náchod
nebo okolí do 30 km, menší opravy nevadí. 
Tel. 608 245 634
* Pronajmu dlouhodob  garáž v Náchod
- Úvoz u nem., cena dohodou. TEL.:723 320 
352
* Sháníme ke koupi chatu v dobrém stavu  
ne v kolonii s menším pozemkem nejl. Oleš-
nice v OH. Tel.: 608 883 012
* Koupím stavební parcelu v Novém M s-
t  nad Metují nebo blízkém okolí. Tel.: 604 
73 43 45
* Prodám RD v Jarom i 5+kk, cena 2,5 
mil.K . TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@
seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podskle-
pený, cena 2.06 mil.K . TEL.:775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici, celý 
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K .
TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní d m v Hronov , který 
se nachází v blízkosti Plusu a centra m sta
Hronov.Jeden byt o velikost 3+1 je již obsa-
zen na dobu ur itou a druhý byt o velikos-
ti 1+1 na dobu neur itou, zbylé dva byty 
jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 
2.590.000K ,- e-mail: fninvest@seznam.cz 
Tel:773 268 500, 775 061 233
* Koupíme stavební pozemek  nebo starší 
RD do10km od Náchoda. Tel.: 607 939 657
* Prodám stavební pozemek v Jarom i
1000 m2 cena 790 tis.K . TEL.:774 699 600, 
775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s 
pozemkem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.
K . TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz

PRODEJ
* Prodám d ev nná EUROOKNA 120x150 
cm. 1.500 K /ks. Tel. 608 11 00 41
* Prodám tvery používané bílé plné dve-
e 80 P, v etn  klik a zámk , cena 300,-/ks 

nebo dohoda. Tel 602 103 775
* Prodám stavební mícha ku, cena doho-
dou, Náchod. TEL.:777 796 996
* Prodám králíkárny 4 6 9 kotc , cena 
2400,-, 3600,-, 5400,-K . Psí boudy zatep-
lené, nezateplené r zných rozm r  cena od 
1000,-K , psí kotec rozm r 2x2x3 m nový, 
cena 10.000,-K , kurník pro 10 až 15 nosnic, 
nový zateplený. Cena 5000,-K . TEL.:776 
042 090
* Prodám Kamerunský kozel stá í 2,5 
roku, cena 700,-K . TEL.:776 042 090
* Prodám malou formátovací pilu VARIO-
LUX zvedání a nakláp ní kotou e, pojízdný 
vozík cena 9000,-K , p vodní 18.000,-K .
TEL.: 776 042 090
* Prodám dvoukolový vozík - rozm ru 
70x45 cm, cena dohodou. TEL.:490 504 723
* Prodám starší sporák el., 4 plotny, trou-
ba s grilem, 2 plechy, pln  funk ní. Cena 

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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny p i st hování,

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p edm ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran  apod.

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

Výkup i z poz stalosti, z p dy, i p i st hování.
PO - zav eno, ÚT - T 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

Máte záznam v registru?
Banka Vám nep j í?

Zavolejte: 777 120 127 Nové M sto a okolí

NEBANKOVNÍ P J KY
BEZ POPLATK

* SOUKROM * ŠIKOVN * ROZUMN * RYCHLE** SOUKROM  * ŠIKOVN  * ROZUMN  * RYCHLE*
SEZNÁMENÍ

* 45-letý sportovního typu, spoután 
nefunk ním manželstvím, rád pozná ženu 
s obdobným problémem. e-mail: fengsu@
email.cz, tel. 776 493 033

BYTY
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov . Tel. 608 
11 00 41
* Pronajmu atypický podkrovní byt 1+1 
- v tších rozm r , v cihlovém dom  neda-
leko centra Náchoda, byt je pln  vybaven a 
ihned volný. Cena 5000,-K  + inkaso. Tel. 
776 229 233,
* Pronajmu byt 14+kk nov  zrekonstruo-
vaný v Hronov . Tel. 608 66 77 30
* Prodám družstevní byt 3+1 na Brance v 
Náchod . Orientace na jih. Cena 1 400 000 
tis. K . Tel. 608 47 69 20
* Prodám v Náchod  Starém M st  dr. byt 
1+kk s velkou lodžií, zatepl. panel, 5.P., výtah, 
cena 630.000 k jednání tel. 608 245 634
* Hledáme byt 3+1 do 1.4 mil. do 4-5 patra 
v Náchod . Hotovost. 608 66 77 34
* Pronajmu dlouhodob  byt 3+1, 74 m2 ve 
4. NP ve Václavické ul. v Náchod  Brance, 
nájem 5000 + inkaso, kauce 20.000,-, tel. 
608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob  1+kk s terasou, 
31,30 m2 v 1.NP v Náchod  na Lipím napro-
ti hospod , nájemné 3500,- + inkaso. Kauce 
15.000 K . Tel. 608 90 30 70
* Prodám zd ný družst.byt v Náchod
na sídl. Branka , 3+1 o vel.78 m2, výbor-
ný stav, vestav né sk ín  v ložnici a d ts.
pokoji, IV.patro s výhledem do lesa. Ihned 
volný. Cena 1.490.000,-K . RK NEVOLAT. 
TEL.:604 277 167
* Prodám byt 2+kk OV 73 m2. Novostav-
ba Vrchlabí Na Výšin , v . vybavení, klidná 
lokalita. Tel. 733 386 573
* Prodám družstevní byt 1+1 v Náchod  na 
Brance. Cena: 849 000,- K . Tel.  777 602 884
* Pronajmu byt 3+1 do dlohodobého pro-
nájmu v Náchod  ve Starém M st . Cena 5 
000,- K  + služby. Kauce. Tel. 774 311 404
* Prodám byt 3+1 v centru Náchoda, po 
rekonstrukci, cihlový d m. Cena 1500000,-. 
Tel. 602 451 944
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchod  na 
Plhov . TEL.:603, 84 96 71, 491 420 597
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod  - Plhov. 
Volat po 18. h. na tel. 608 728 969
* Nabízím pronájem bytu 1+kk v centru 
m sta Náchoda. Nájem 3200,-K  + inkaso. 
Požadujeme kauci - a dále nabízíme prodej 
bytu po celkové rekonstrukci 1+kk, v centru 
Náchoda. Volejte 603 441 222
* Prodám byt 3+1 v podíl.spoluvl., v centru 

.Kostelce, cena 1.450.000,-K , dohoda o 
slev . TEL.:607 765 292
* Prodám DB v Náchod  na Plhov . Byt 
3+1 s hezkým výhledem se nachází ve 4.pat-
e panelového domu. Cena 1.100.000, p i

rychlém jednání možnost slevy. Tel. 774 856 
069, RK nevolat.
* Pronajmeme nový byt 1+kk, 30 m2 v 
Hronov  (bývalá jednota). Tel. 777 152 750

* Koupím byt 2+1, 2+kk v OV v Náchod
nebo Novém M st  n.M., ne RK. Tel. 724 
13 74 75

* Pronajmeme 2+kk v Náchod  na SUN. 
Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Vym ním garzonku 30m2 v OV v Novém 
M st  n.M., lodžie, 2x výtah, bezbariérový 
p ístup za v tší byt v OV nebo RD, rozdíl 
doplatím Tel. 604 894 544
* Prodám byt 3+1 možno i s garáží v Novém 
M st  nad Metují. TEL.: 606 629 767
* Pronajmu byt 1+1 v Jarom i, nájemné 
3500,-K  + inkaso. TEL.:775 061 233
* Pronajmeme byt 1+1 34 m2 v centru 
Náchoda, cena 4600,-K  + inkaso, vel-
mi p kný, parkování v uzav eném areálu. 
TEL.:777 152 750 v prac.dny do 18.00 
hodin
* Prodám panelový družstevní byt 2+1, 
56m2, Náchod-Plhov. Byt je slunný, prostor-
ný, 3.NP, výtah, balkón, sklep, parkovací 
místo p ed domem. Cena: 950 000 K . Kon-
takt: 605 182 608

* Pronajmu garsonku 
30 m2 v Novém M st
nad Metují po rekon-
strukci. D m je zatep-
len. P i nástupu kauce 
15000,-K . Tel: 608 323 
373
* Pronajmu byt 4+1 v 
Náchod  B loveská ul., 
ve zrekonstr. panelovém 
dom , volné od zá í - 
íjna. TEL.:720 139 115

* Pronajmu lidem
nov  vybav. byt 1+1 

KUŘICE
ve stá í 12 týdn ervené a erné

ERVENÝ KOSTELEC, Chovatelské 
pot eby. Prodej 18. zá í 2008

Tel. 491 461 414, 
mobil 774 197 388 

NUTNO 
OBJEDNAT!

NEBANKOVNÍ
ÚV RY, P J KY

Pro zam stnance, podnikatele, 
d chodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

Pro zam stnance, maminky, 
d chodce a podnikatele

LEVN JŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065        

BEZ RU ITELE!

P j ky!

BEZ POPLATKU!

Centrum HARMONIE
klasická a veterinární 

homeopatie, 
ájurvédská terapie 

a produkty,
rozvoj osobnosti, 
tel. 777 132 430

www.homeopatie.euweb.cz             

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   

- požadavek dobrého jednání s lidmi, 
  ctižádostivost , píle
- řidičský průkaz na osobní automobil
- odměna základ + provize z prodaného  
  zboží
- možnost výdělku až 25000 Kč i více

kontakt : mobil 603491935 a 603491936

Zavedená fi rma přijme

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro část území ČR

ZDRAVOTNÍ SESTRU 
nebo ZDRAVOTNICI

s vyšším odborným zdravotním vzděláním.
Možno i veterinární lékařku.

PŘIJMU PRO VETERINÁRNÍ 

KLINIKU CANISVET.
Osobní jednání nutné.

Dobré platové podmínky a odborný růst zajištěn.

TEL.:+420 603 345 541

TRUHLÁŘSTVÍ HESŮ Rychnovek
přijme vyučeného 

TRUHLÁŘE
s praxí na výrobu oken a dveří.

Dobré platové podmínky.

Tel. 774 30 80 86

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

dohoda. Tel. 774 957 764
* Prodám MITSUBISHI GALANT, r.v. 
94, garážovaný, výborný stav. Tel. 774 30 
80 86
* Prodám ŠKODA FAVORIT r.v. 1993, 
STK 5/09, taž. za ., 205000 km, cena 10.000 
K . Tel. 777 262 823 ve er.
* Prodám nádrž na Jawa „Pa ez“ a karbu-
rátor. Tel. 602 103 775
* Prodám pneu kompletn  obuté vyvážené 
na Š 1203 r.6,40x15 - 5 ks, cena 2000,-K .
Na Š 120 zimní obutá drapák 4 ks, cena 
2000,-K . TEL.:776 042 090
* Prodám Peugeot 206 1.4 HDi, r.v.2002, 
naj.95 tis.km, 5 dve ., st íbrná metal., 
el.výbava, 2x airbag, výborný stav, super 
spot eba, cena 138 tis.K . TEL.:777 104 
584
* Prodám Ford Fiesta, 1.3i, 5 - dve í,
r.v.1999, el. výbava, perfektní stav, cena 70 
000,-K . Tel. 608 47 69 20     

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Kavkazský pastevecký, št ata bez PP - 
istokrevná, mohutná, k odb ru ihned, cena 

4000,-K , oba rodi e k vid ní. Tel. 776 04 
20 90



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

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!

PRODEJNA
SANITÁRNÍ  
TECHNIKY

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

 sanitární keramika Jika, Ecco, 
    Panda

  sprchové kouty, vany a vani ky 
    Ravak, Roltechnik

  vodovodní baterie Armal, Oras, 
    Sagittsrius

  rekonstrukce bytových jader 
     v etn  garfických návrh

 výstavba RD a kompletní stavební 
    práce

 Wavin - systém pro tlakové 
    rozvody pitné vody, úst edního 
    topení 
    a podlah vytap ní

 Tytan - montáž, lepidla, tmely, 
    polyuret, p ny

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

Švédská tepelná čerpadla Montážní 
a servisní firma

TEPELNÁ ERPADLA

Zpracování úvodní studie zdarma!

Realitní kancelá  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 p ipravena v naší kancelá i Rako a to denn  od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz

Náchod - Plhov - velmi p kný DB 1+1, podl. plocha 46m2, prodej v etn  za ízení ............................. 890 000,-K
Rokytník - RD 3+kk+možnost p dní vestavby se zahradou na klidném míst  u lesa .......................1.100 000,-K

ervený Kostelec - Rod. d m-vilka zastav ná plocha 192 m2 a pozemkem 542m2 .......................... 3.620.000,-K
Horní Radechová - prodej správní budovy, kravína, teletníku - i jednotliv  ............................................Info v  RK
Rychnov n/Kn- RD nedaleko centra, vhodný po rekonstr. k bydlení i podnikání ..............................cena k jednání
Náchod - byt 2+1 v os. vl. ve zd ném dom  v 1.NP. podl. pl. je 52,10m2 nedaleko centra ......................1.290 mil.
Náchod - chata zd ná/montovaná 1+kk s vl. pozemkem 314m2, posezení s pergolou .......................... 425 000,-K
Velké Po í í - stavební rovinatý slunný pozemek, dobrý p ístup, vým ra cca 1 200m2 ..........................900,-K /m2

Horní Radechová - RD po rekonstr. se zahradou, prostornou garáží, dílnou, kolnou ....................... 2.500.000,-K
Velký D eví  - stavební pozemek na klidném míst  vhodný na RD, bungalovu, 930m2 .............................dohodou
Náchod - podsklep. krajová zd ná chata s bazénem u lesa se zahradou o vým e 398m2 .....................970.000,.K
Náchod - DB 1+1 p ed laný zmodernizovaný na 2+1 v ul. Modrá s balkónem, pl. 45m2 ...........................dohodou
Horní Radechová - podsklepená zd ná chata s podkrovím na p espání, 17m2, zahrada ...................... 599.000,-K
Náchod - prodej DB 3+1 na Brance, plocha 78m2, výhled do p írody, ihned volné ........................... 1.560.000,-K
Náchod - stavební pozemek o vým e 1 442m2 se zd nou dvoupatrovou chatou ................................1.050,-K /m2

Náchod - pozemek s ovocnými stromy, výhledem na Krkonoše, klidné prost edí ................................ 850.000,-K
Náchod - Plhov - DB 3+1 s výtahem a DB 1+kk ve Starém m st  s  balkónem v 1.NP .............................dohodou
Náchod - DB 1+1, ul. Mlýnská_.850tis., Náchod - byt 2+kk po rekonstr., p evod do OV .......................... 1.25mil.
Velké Po í í - stav. pozemek s íslem popisným o vým e 1513 m2, p ípojky na in. sít ..................... 490.000,-K
Police n/Met. - DB 2+1 zažádáno do OV 850.000,-K  a byt v  podíle 1+1 po rekonstr....................... 625 000,-K
Hronov - byt 2+kk v os.vl..INFO v RK,-K , Náchod - byt 3+1 v OV po moderní rekonstr ....................... 1.33mil.

ST ECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132

Renomovaná specializovaná stavební firma 
přijmeme 

Stavební 
přípravář 
- rozpočtář

Pracovní náplň:

- přípravné práce pro stavební výrobu,
- rozpočtářské práce

Požadavky:

-  SŠ/VŠ stavebního směru
-  hlavní pracovní poměr

- nástup možný ihned
- znalost PC - MS Office, internet, ACAD,  

  Outlook, kalkulační programy
-  orientace v projektové dokumentaci

- zodpovědný přístup k práci
- znalost AJ komunikativní
- řidičský průkaz skup.B

Nabízíme:

- nadstandardní pracovní podmínky
- zaměstnanecké benefity
- dobrý pracovní kolektiv

Kontakt: p. Ficek 602 234 260, 491 407 901

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

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ MODELTOTÁLNÍ VÝPRODEJ MODEL
RokuRoku   

2008   2008

KOBERCE
NOVÉ VZORY

LINA
PLOVOUCÍ PODLAHY

montáž - lepení - lištování
Kvalita není výsada, 

kvalita je právo
od fi rmy KJMAX spol s.r.o.
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 462 484, 777 273 903

Dodávka do bytu ZDARMA

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

spol. s r.o.



   ProökolÌme samospr·vy vaöich dom˘ v ob-
lasti aktu·lnÌch pr·vnÌch norem, kterÈ se t˝kajÌ 
spr·vy a ˙drûby spoleËnÈho bytovÈho fondu. 
Poskytneme v·m jasnÈ a srozumitelnÈ inter-
pretace z·kon˘ a jejich novelizacÌ. V p¯ÌpadÏ 
ËlenstvÌ v druûstvu v·m kromÏ informaËnÌho 
servisu poskytneme i Ñ˙vÏrov˝ servisì: posky-
tneme p˘jËku na opravu, rekonstrukci atd. 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

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

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 * Komer ní asistent pro Polsko: Ladislav Novák * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa 
redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 Písemn : P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, I O: 16803175  * Zlom a osvit: 
UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kn žnou * Podepsané lánky vyjad ují názory autor  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 .j.:PP/1-1673/94 ze dne 26.4. 1994. Reg. zn. MK R E 11970. 
e-mail: echo@aremic.cz * www.novinyecho.cz
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4. díl: Redak ní systém = nástroj pro snadnou správu obsahu webu
V minulém vydání novin ECHA jste 

se dozv d li základní informace ohledn
možnosti provozu vlastního internetového 
obchodu (e-shopu) a tím i obchodování 
prost ednictvím internetu. V dnešním díle 
se zam íme na redak ní systém pro snad-
nou a rychlou správu webových stránek.

V dnešní dob  se již stává standardem, 
že naši klienti požadují možnost vlastní 
správy obsahu internetové prezentace, aby 
mohli své weby pravideln  aktualizovat a 
tím dávali vlastním zákazník m najevo, že 
fi rma je stabilní a chce být se zákazníky 
stále v kontaktu.

Redak ní systém (CMS = content 
management system) je nástroj, který vám 
umožní spravovat obsah vašich webových 
stránek z pohodlí domova i kancelá e. Sami 
si m žete aktualizovat Vaše www stránky a 
nemusíte tak práci neustále zadávat inter-
netové agentu e, ímž z dlouhodobého hle-
diska výrazn  ušet íte.

Tento systém Vám umožní plnohodnot-
nou správu obsahu i struktury celé www 
prezentace bez znalosti HTML i jiných pro-
gramovacích jazyk . Po p ihlášení do sys-
tému m že klient upravovat obsah, p idávat
nové stránky, vkládat obrázky, soubory atd. 
a to celé v p íjemném uživatelském prost edí
pomoci n kolika kliknutí.

Jediné, co  pro správu CMS pot ebujete,

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

Ing. Pavel Houser ( editel pobo ky)
e-invent s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

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

je po íta  p ipojený k 
internetu. V p ípad
dob e vytvo eného pro-
jektu lze poté o ekávat
rychlou návratnost 
p vodní investice.

Jaké výhody Vám 
vlastn  redak ní systém 
p ináší?

Šet í Vám as a peníze: Internetové 
stránky si m žete velice snadno a rychle 
sami aktualizovat, nemusíte tedy platit za 
správu webu.

Jednoduché a intuitivní ovládání:
O správu Vašeho webu se mohou starat i 
lidé, kte í nemají žádné programátorské 
v domosti.

Variabilita: M žete kdykoliv p idávat
další funk ní ásti Vašeho webu pomocí 
p ídavných modul .

Technická jednoduchost: Redak ní
systém m žete administrovat pomocí stan-
dardního webového prohlíže e a to na 
jakémkoliv PC p ipojeném na internet (s 
libovolným opera ním systémem).

Odd lenost obsahu a formy: M žete
velice snadno upravovat obsah stránek, aniž 
by jste se museli starat o výsledný vzhled.

Máte další otázky týkající se využití 
redak ních systém ? Kontaktujte nás, zajis-
té nalezneme efektivní ešení také pro Vás.

P íšt : 5. díl: Efektivní využití zakázkového softwaru ve fi rmách

   Kousky kapra osolíme, posypeme ko e-
nící sm sí na ryby a poklademe do peká-
e. Rozmraženou brokolici posypeme 

ko enící sm sí Kuchárek a rovn ž nakla-
deme do péká e. Vše podlijeme trochou 
vody, p idáme kousky másla, peká  p i-
klopíme a dáme do trouby péci. Pe eme
asi 25 minut. V hrnku rozmícháme asi 2 
dcl 30% smetany, 2 vejce a 4 lži ky fran-
couzské ho ice. Kapra a brokolici
touto sm sí zalijeme a v otev eném peká i
necháme dalších 10 minut zapékat. Vhod-
nou p ílohou jsou va ené brambory nebo 
t stoviny v tších rozm r . Tak, a  Vám 
chutná.. ...p eje La ka Škodová                                          

ECHO V KUCHYNI

KAPR NA SMETAN
S BROKOLICÍ

otev eno denn  od 11 do 23 hod.
nové a p íjemné prost edí

● super nízké ceny
● velká LCD

● vodní dýmky

BAR U ST ÍBRNÉHO POTOKA
v Náchod  („na Komend “)

    Slovo „sokolovat“ použil jako první prezident T.G.MASARYK.
Myslel tím ú ast na cvi ení v Sokole a sám šel p íkladem. Sokol Náchod 
uspo ádá pro své leny i širokou náchodskou ve ejnost „ sokolení „ ve 
st edu 17. zá í od 16 do 17 hodin v prostorách své sokolovny, v kterém 
nabídne možnost každému otestovat si svou zdatnost a to takto:
1) sílu paží - shyby na hrazd
2) sílu nohou - skokem do dálky z místa
3) rychlost - p ekážkovým b hem na as
4) obratnost - po tem p eskok  p es švihadlo ( obru  u PD) za 30 sec
Zájemci o testy budou rozd leni, zvláš  muži a ženy, do sedmi v kových 
kategorií:
1) do 6ti let, 2) 7- 10 let, 3) 11 - 15 let, 4) 16 - 18 let 5) 19 - 40 let 6) 41 
- 60, 7) od 61 let
    Testování bude probíhat jako sout ž ( kdo nebude chtít, nebude do ní 
za azen) a po 17 hodin  bude vyhodnocena. Nejlepší z každé kategorie v 
každém ze ty  test  bude vyhlášen a dostane diplom. Krom  této testo-
vací sout že si mohou ú astníci vyzkoušet šplh a hod mí e do koše. Kdo 
vyšplhá, dostane v cnou odm nu. Kdo ze 3 hod  se alespo  jednou strefí 

do koše, bude si moci zaskákat na trampolin . Jedinou podmínkou ú asti je 
chu  si zasportovat, vhodné oble ení a p ezutí do cvi ební obuvi. K ú asti 
srde n  zve celé náchodské rodiny po adatel TJ Sokol Náchod.              

SOKOLENÍ V NÁCHODSKÉ SOKOLOVNSOKOLENÍ V NÁCHODSKÉ SOKOLOVN

   Navštivte M stské muzeum v Jaro-
m i. Nenechte si ujít jedine nou 
výstavu SLAVNÉ VILY KRÁLOVÉ-
HRADECKÉHO KRAJE. Výstava 
p edstavuje výb r padesáti vil a rodin-
ných dom  našeho kraje od 70.let 
19.století až po dnešek. Z historie 
vystupuje plejáda stavebník , projek-
tant  a stavitel . K výstav  byla vydá-
na kniha se stejným názvem a m žete 
si ji zakoupit v muzeu.
   Výstavu m žete navštívit až do 
21.zá í, otev eno je od úterý do pátku 
od 9 do 17 hodin, v sobotu a ned li                                                                                   
od 13 do 17 hodin.            r

MUZEUM PLNÉ VIL

AKCE od zá í
„vodka za p tku“

veškeré pivo PRIMÁTOR 
„za trnáct“

 T ším se na Vaši návšt vu


